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«القائمة الطبية» تفوز بانتخابات «رابطة الطب»

آالء خليفة

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس 
اللجنة العليا لالنتخابات د.سلمان العنزي 
عن فوز القائمة الطبية بانتخابات رابطة كلية 
الطب بـ ٤٤٢ صوتا، وتلتها القائمة األكادميية 
بـ ٣٦٥ صوتا، حيث جرت االنتخابات أمس 
وسط منافسة قوية بني القائمتني الختيار من 
ميثلهــم في الهيئة اإلدارية للرابطة، وكانت 
«األكادميية» قد فازت باالنتخابات خالل الـ 
٣ ســنوات املاضية. وتقدم العنزي بالشكر 
جلميــع اإلدارات وجهــات العمل في جامعة 
الكويت ومختلف كلياتها على املجهود الكبير 
الذي يقومون به خالل فترة االنتخابات من 
خالل تسخير إمكاناتهم ملساعدة اللجنة العليا 
لالنتخابات للخروج بالعملية الطالبية في 
أبهى صورة. وأشــار العنزي إلى أن اللجنة 
امليدانية حرصت علــى التواصل والتعاون 
والتنســيق مع الكليات املختلفة والتعاون 
معهم من خالل جتهيز مقار االقتراع والفرز 
حتى تتســم عمليــة االنتخابات بالســرية 

واإلتقان في رصد نتائج الفرز.

بدوره، أكد رئيس جلنة انتخابات الطلبة 
بكلية الطب حمــد العبدلي ان إقبال الطلبة 
كان مميزا، إذ وصل عــدد الطلبة املقترعني 
حتى الساعة ١٢ ظهرا إلى ١٦٠ طالبا من أصل 
٢٠٥، في حني وصل عدد الطالبات املقترعات 
إلــى ٤٤٤ طالبة من أصل ٧٢٠ والعملية في 
انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون 
الطلبة، متقدما بالشكر لكل الطلبة في كلية 
الطب والقوائــم الطالبية على هــذا النظام 
واالنســيابية في التصويت، مشيدا بجهود 
جميــع أعضاء اللجان العاملة في انتخابات 

كلية الطب.
من جانبه، أشارت رئيسة جلنة الطالبات 
أبرار الكندري إلى تصاعد نسبة التصويت 
بشكل تدريجي مع تقدم الوقت منذ التاسعة 
صباحا حتى موعد إغالق الصناديق في حركة 
تعتبر طبيعيــة خالل األجــواء االنتخابية 
الطالبية في جامعة الكويت بشكل عام وكلية 
الطب علــى وجه التحديد، موجهة الشــكر 
والثناء لكل أفراد فريق العمل على مساعيهم 
إلجنــاح هذا اليوم وإبــراز االنتخابات على 

أكمل وجه.

أطباء املستقبل حرصوا على املشاركة في العرس الدميوقراطي

تسجيل البيانات قبل التصويتأطباء املستقبل حرصوا على املشاركة

مصادر لـ «األنباء»: خطة لرفع تصنيف 
جامعة الكويت عامليًا

ثامر السليم

أكدت مصادر لـ «األنباء» ان اجتماع مجلس 
جامعــة الكويت وافق على وضــع خطة لرفع 
مستوى وتصنيف اجلامعة، كما تضمن مناقشة 
٢٨ بندا، بخالف ما استجد من أعمال كترقية عدد 
من أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات.

وأشارت املصادر الى ان االجتماع عقد بحضور 
د.طارق الدويسان ممثال عن فريق العمل املشكل 
مــن قبل اجلهــاز الوطني لالعتمــاد األكادميي 
وضمان اجلودة لتحسني تصنيف اجلامعة املكلف 
من قبل وزير التعليم العالي احلالي، الفتة الى 
أن جزءا كبيرا من البيانات اخلاصة باجلامعة 
غيــر معروفة لدى جهات التصنيف مثل اعداد 
الطلبة ومخرجات اجلامعة ومدى حاجتها في 
سوق العمل، فضال عن وضع خطة لتقييم األداء 
التدريســي لعضو هيئة التدريس، وتشــجيع 
األساتذة على البحث العلمي، وجميع هذه األمور 
يتم ربطها بخطة اجلامعة االســتراتيجية، كما 
تضمن االجتماع ضــرورة ربط ابحاث اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت، وقبول طلبة 

اجانب متفوقني في جامعة الكويت لرفع جودة 
التعليم وغيرها من البنود.

وأكدت املصادر ضرورة تشــكيل فرق عمل 
ملتابعــة تطبيــق توصيات حتســني تصنيف 
اجلامعة خالل أســبوعني قبــل انعقاد مجلس 
اجلامعــة القادم، واملوافقة علــى ندب عدد من 
اعضاء هيئة التدريس ملدة عام للعمل في املكاتب 
الثقافية خارج البالد، كاآلتي: من كلية العلوم 
اإلدارية: د.مشاري الهاجري ملكتب دبي، د.حصة 
العجيــان ملكتب لندن، د.عبير شــرهان ملكتب 
اســتراليا، د.نايف الشــمري ملكتب واشنطن، 
ومن كليــة التربية: د.عبداحملســن القحطاني 
ملكتب اإلسكندرية، د.خالد احملارب للمكتب ذاته، 
ومــن كلية احلقوق: د.محمــد اجلاراهللا ملكتب 
عمان، د.بندر املطيري ملكتب دبي، ومن العلوم 
االجتماعية: د.حمود القشعان ملكتب عمان، ومن 
كلية الهندســة: د.فواز عبدامللــك ملكتب لوس 
اجنيليس، ومن الشريعة: د.عبدالرحمن الرجعان 
ملكتب االسكندرية، ومن كلية العلوم: د.فهمية 
العوضي ملكتب ايرلندا، ومن العلوم احلياتية: 

د.فاطمة بوجروة ملكتب لوس اجنيليس.

ندب عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل باملكاتب الثقافية ملدة عام

دبشة: املعلم الركيزة والورقة الرابحة في العملية التعليمية

«تعليم آمن» تواصل فعالياتها التوعوية في املدارس

احلرس الوطني يدعم مدارس األحمدي ببعض املستلزمات

عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
املناهج والبحــوث التربوية 
ووكيل التعليم العام باإلنابة 
صالح دبشة ان املعلم الركيزة 
والورقة الرابحة في التعليم 
وال ميكــن حتقيــق جــودة 
التعليــم من دونــه، فعندما 
توقف التعليم بسبب اجلائحة 

لم ينهض به سوى املعلم.
جاء ذلك في كلمة له خالل 
حضــوره نيابــة عــن وكيل 
وزارة التربية د.علي اليعقوب 
افتتاح ملتقى املعلمات اجلدد 
والذي اقامته جمعية املعلمني 
صباح امس حتت شعار «أهال 

معلمي».
وأضاف دبشــة أن الدولة 
بشــكل عــام لديهــا هــدف 
عمليــة  مــن  اســتراتيجي 
التعليــم وهــو تكوين رأس 
مال بشري إبداعي، الفتا الى 
ان اهــم مســؤولياتنا تزويد 
الطلبة باملهارات للوصول إلى 
الهدف الذي تتجه إليه الدولة 
ليكون لديها رصيد بشــري 
ابداعي مساند لنهضتها ورسم 
مســتقبلها، ومن غير املعلم 

عبدالعزيز الفضلي

ضمن أنشطة وفعاليات احلملة الوطنية املشتركة «تعليم 
آمــن»، نظمــت وزارة التربية بالتعاون مــع وزارات الداخلية 
والصحــة واإلعالم محاضــرة توعوية ألبنائنــا الطلبة بهدف 
خلق بيئــة تعليمية آمنــة ونظيفة. وقالت املديرة املســاعدة 
ملدرسة العارضية املتوسطة للبنات والتابعة ملنطقة الفروانية 
التعليمية عايشة الصندلي إن إقامة هذه احملاضرات في مدارس 
الوزارة منوذج فاعل وبناء في نشر الثقافة والوعي في نفوس 
بناتنا، مشيرة إلى انها تساهم في رفع نسبة اإلدراك والفهم في 
كيفية خلق بيئة تعليمية آمنة من ناحية التقييد باالشتراطات 
الصحيــة والتعليمات األمنية واملروريــة ألجل العودة اآلمنة 
للحياة الطبيعية. من جانبها، ذكرت استشارية أطفال بوزارة 
الصحة د.ســندس الهدهود ان هدفنا توعية الطالبات بأهمية 
التقييد باالشتراطات الصحية لتفادي انتشار األوبئة، مشيرة 
إلى أن ظاهرة «التنمر» أصبحت متفشــية بني أبنائنا الطلبة، 
وبدورنا نسلط الضوء على أسبابه وكيفية التعامل مع املتنمرين 
فضال عن طرق البحث عن األساليب املتبعة لكبح هذه الظاهرة 

والتي يرفضها ديننا احلنيف.

امتدادا للشراكة البناءة في مجال املسؤولية املجتمعية بني محافظة 
األحمدي واحلرس الوطني، أطلق احلرس وبالتعاون مع احملافظة صباح 
أمس مبادرته إلمداد عدد من املدارس ببعض املســتلزمات الدراســية 
اخلاصة بالطلبة. وانطلقت املبادرة من ثانوية أيوب األيوب مبدينة 
صبــاح األحمد الســكنية، حيث قام الفريق املعاون للشــؤون املالية 
وإدارة املــوارد باحلرس الوطني بإشــراف املــالزم عبدالهادي بخيت 
وفريق محافظة األحمدي التطوعي بإشــراف نوال الرشــيد بتسليم 
كمية من املهمات واألدوات املساعدة واملياه الى مساعد مدير املدرسة 
عادل الراشد، الذي أثنى على هذه اخلطوة املجتمعية، متوجها بالشكر 

إلى مسؤولي محافظة األحمدي واحلرس الوطني.
وســوف تتواصل املبادرة فــي مدارس أخرى، فــي إطار التعاون 
والتنسيق بني احملافظة واحلرس ممثال في جمعية احلرس الوطني، 

ضمن املسؤولية املجتمعية للطرفني.

يريد ان يتعلــم منه، مطالبا 
بالقــراءة والثقافــة وســعة 
املعرفة التي تعد قوة وسلطة 
يستطيع املعلم من خاللها ان 
يبني الطلبــة، واالبتعاد عن 
الرسميات واحلواجز والقرب 

من املتعلم. 
وأشاد بالدور الكبير الذي 
تقدمه جمعية املعلمني خلدمة 
التعليميــة، مبينا  العمليــة 
انها لم تغب يوما عن قضايا 
املقترحات  املعلمني وتقــدمي 
الهادفــة لالرتقــاء بالتعليم 
التربوية، حيث  واملنظومــة 
اثبتــت انها شــريك حقيقي 
العملية  واســتراتيجي فــي 

الذي تقوم به اجلمعية لدعم 
مسيرتنا التربوية بشكل عام.

وذكر الهولــي ان امللتقى 
يفسح املجال للمعلمني اجلدد 
للتعرف علــى دور اجلمعية 
بصفتها املمثل الشرعي ألهل 
التربــوي، ولســان  امليــدان 
حالهــم، ومــا تســعى إليــه 
لتحقيــق رســالتها وأهدافها 
في النهوض واالرتقاء مبكانة 
املعلمني، وتبنــي قضاياهم، 
التربــوي  املنــاخ  وتوفيــر 
املناسب لهم، عالوة على دورها 
في منحهم الفرص ملمارســة 
ميولهم وأنشطتهم، وااللتقاء 

مع زمالء املهنة.
ومتنــى التوفيق للجميع 
فــي بدايــة مشــوار العطاء، 
واالســتفادة بأكبــر قدر من 
فعاليات هــذا امللتقى، معبرا 
في الوقت نفسه عن تقديره 
لرعايــة وكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقــوب والوكيــل 
املناهــج  لقطــاع  املســاعد 
والبحــوث التربويــة صالح 
دبشــة واألخوات فــي إدارة 
األنشــطة باجلمعية، وفريق 
عمــل امللتقــى، ومحاضــري 

البرامج التدريبية.

التعليميــة. مــن جانبه، قال 
رئيس جمعية املعلمني حمد 
الهولــي ان امللتقــى يأتي في 
إطار النشاط احلافل للجمعية 
وحرصا علــى تعزيز دورها 
ورسالتها املتمثلة في توفير 
اخلدمــات الشــاملة واملميزة 
التربوية،  الرسالة  ألصحاب 
وفتح مجــاالت التواصل مع 
املعلمــني واملعلمــات، وعمل 
األنشطة واللقاءات والدورات 
املهنيــة  القــدرات  لتنميــة 
إلــى أن  وتطويرهــا، الفتــا 
رعاية وكيل الوزارة لها تؤكد 
حرص الــوزارة على تعزيز 
مجاالت التعاون، والدعم للدور 

دعاهم خالل حضور ملتقى «املعلمات اجلدد» إلى أهمية القراءة للمساهمة في بناء الطلبة

نّظمتها «التربية» بالتعاون مع «الداخلية» و«الصحة» و«اإلعالم»

جانب من املعلمات املشاركات في امللتقىدرع تكرميية من حمد الهولي إلى وكيل وزارة التربية يتسلمها صالح دبشة  (متني غوزال)

مسؤولو محافظة األحمدي واحلرس الوطني خالل تسليم املستلزمات إلى املدرسة

لن تكــون للمجتمع بوصلة 
واضحة ومحددة يســتطيع 
مــن خاللهــا الوصــول الــى 
اهدافه الســيما ان املعلم هو 
من يحــدد اجتاهات املجتمع 
بشــكل حقيقي وفعلي، فهو 
ثروة قوية و«التربية» تدعمه 

بكل ما لديها من امكانيات.
ودعــا املعلمني اجلدد الى 
ضرورة االطالع على امليثاق 
االخالقي والسلوك الوظيفي 
للمعلــم والتدريب املســتمر 
والسيطرة على ردود الفعل 
واالســتجابة املباشــرة فــي 
جميع املواقف، فاملعلم يبقى 
قــدوة وقائدا وكل مــن يراه 

١٣ مليونا أرباحًا حققتها «القّصر» بتخارجها من استثمار محلي
حققت الهيئة العامة لشؤون 
القصر ١٣ مليون دينار أرباحا 
بتخارجها من أحد االستثمارات، 
وذلك مــن خالل ســعيها الى 
تنمية أمــوال القصر، وزيادة 
املساهمة في املجال التنموي.

وأعلن نائــب املدير العام 
لشــؤون تنمية أموال القّصر 
مســعود الفهيد ان هذا اجلهد 
املميز حتقق من خالل الدراسات 
املستفيضة التي جتريها الهيئة 
قبــل اتخــاذ اي قــرار يتعلق 
الفهيد:  باالســتثمارات. وقال 

ان فريق االستثمار في الهيئة 
عمل طــوال الفتــرة املاضية، 
وحتى خــالل «كورونا» على 
تنميــة األصول التي تســاهم 
فيها الهيئة واستطاع الفريق 
وبتوجيهات مــن املدير العام 
باإلنابة حمد البرجس السعي 
لتحقيق أعلى درجات الربح، 
وضمــان األصــول القانونية 
املتبعة وتنميــة األرباح، بعد 
استشــارات ودراســات مــن 
فريق املستشارين واخلبراء، 
في التوصل الى هذه الصفقة 

الى ان الهيئة العامة لشــؤون 
القصــر ذات أهداف إنســانية 
ورسالة نبيلة أنشئت عام ١٩٣٨ 
في عهد املغفور له الشيخ أحمد 
اجلابر بغرض الوصاية على من 
ال وصي وال ولي له من القصر 
واحملجــور عليهــم وفاقــدي 
األهليــة واملفقودين، وحماية 
أموالهــم وصيانة ممتلكاتهم، 
وتطورت مشاريعها خالل ٨٣ 
عامــا، لتزيد من أرباح القصر 
وفاقدي األهليــة وتعمل على 
دعم هذه الفئة في كل اجلوانب.

التــي أدت الى حتقيــق الرقم 
الكبير املعلن عنهــا. وأكد ان 
تنمية أموال القصر هدف دائم 
للعاملني في الهيئة، واألرباح 
املتحصلة من صفقة التخارج 
من أحد االستثمارات والبالغة 
١٣ مليون دينار  أحد اإلجنازات 
التــي ســجلتها الهيئــة خالل 
األشهر املاضية، ومما ال شك فيه 
ان الدعم املعنوي الكبير الذي 
وفره املدير العام باإلنابة لفريق 
االستثمار كان له األثر الكبير 
في هذا الشأن. وجتدر اإلشارة 

الفهيد: الصفقة جاءت بهدف تنمية األصول وبدعم من املدير العام

مسعود الفهيد

تقسيم امتحانات «املتوسطة» إلى مجموعتني
عبدالعزيز الفضلي

اعلن وكيل التعليم العام باإلنابة صالح 
دبشة في نشرة اصدرها وتلقت «األنباء» 
نســخة منها، عن آلية اختبارات الفترة 
الدراسية االولى لطلبة املرحلة املتوسطة.
وقال دبشة خالل النشرة: نظرا لبدء 

امتحانات املرحلة املتوسطة يوم األحد ٢٦ 
ديســمبر املقبل يرجى العلم والعمل مبا 
يلي: تقسم امتحانات املرحلة املتوسطة 
إلــى مجموعتني بالتناوب يوميا على ان 
تتضمن املجموعة األولى الصفني السادس 
والســابع، والثانية الثامن والتاسع، مع 
مراعاة السلم التعليمي باملعاهد الدينية.

املعلم يحدد اجتاهات املجتمع بشكل حقيقي.. والتعليم يهدف إلى تكوين رأس مال بشري إبداعي

ملشاهدة الڤيديو

عبدالعزيز الفضلي

استبعدت جلنة مقابالت وظيفة عامل 
نظافة بوزارة التربية ما يقارب ٣ آالف 
شــخص تقدم للعمل عن طريق موقع 
الوزارة من اصــل ٥ آالف متقدم وذلك 
بسبب عدم تطابق الشروط املطلوبة. 
وكشــفت احصائية للجنــة املقابالت، 
حصلت «األنباء» على نسخة منها، عن 
ان ٦٣٢ متقدما، فقط اجتازوا املقابالت 
بنجــاح منهم ١٤٨ من الذكور و٣١٦ من 

االناث، مشــيرة الى انه متت مخاطبة 
ديوان اخلدمــة املدنية إلمتام اجراءات 

تعيينهم.
وأوضحت اإلحصائية ان هناك عدة 
اسباب وراء عدم قبول اغلب املتقدمني، 
منها مخالفة لشرط العمر، اضافة الى 
الشهادة الدراســية وكذلك عدم وجود 
اقامة سارية، الفتة الى انه مت استبعاد ٨٢ 
لعدم وجود كتاب تنازل من الكفيل بينما 
تخلف عن حضور املقابلة الشخصية 

١٠٢١ تقدموا لطلب الوظيفة.

استبعاد ٣ آالف متقدم لوظيفة عامل نظافة 
في «التربية» من أصل ٥ آالف وقبول ٦٣٢ فقط

تشكيل فرق عمل ملتابعة تطبيق توصيات حتسني التصنيف

في زمن التحوالت واملتحورات الڤيروسية، 
أسأل اهللا السالمة لي ولكم وجلميع القراء في 
هذا العالم الفسيح الذي يتابع اللقاحات في جائحة 
كورونا كوفيد- ١٩، خاصة اآلن بعد ظهور ساللة 
متحورة جديدة لڤيروس كورونا (أوميكرون) 

في جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى.
قصة عجيبة تستحق التأمل، فمعروف ان 
جنــوب أفريقيا متقدمة جدا في أمر اللقاحات 
رغم أنها من الدول األفريقية لكنها وصلت الى 
حد كبير في التقدم اخلاص باألوبئة واجلائحات 
ففي كيب تاون وبريتوريا مراكز متقدمة ولهذا 
ســمي املتحور (أوميكرون) القادم من جنوب 
أفريقيا، أي اكتشف هناك وليس (وباء منتشرا) 
هناك مبعنى هم من اكتشــفوه لكن حتليالت 

األخبار (اجلاهلة) وصمتهم مبا ليس فيهم!
- عزيزي القارئ الكرمي دعني آخذك معي 

في هذه التأمالت:
قارئي العزيز: القــوة إذا لم يزينها العقل 

فهي ضعف!
والعلم إذا لم حتطه احلكمة فهو جهل!

- لو كانت احلياة إبــرة كان رزقك خيطا 
يأتيك من ثقبها!

- رزقك لــن يأكله أحد مهما حاول ورزق 
غيرك لن تأكله مهما حاولت!

يقولــون: لو تركض ركض الوحوش غير 
رزقك ما حتوش؟

٭ ومضة: أحب أشــعار د.كتور عبدالرحمن 
العشماوي ألنها واقعية وإميانية يقول:

أعوذ بخالقي من شر نفسي
ومن وسواس شيطان ومسِّ

ومن ألم يجاذبني فؤادي
ومن هم يحاصرني ويأِس

ومن خوف يزلزل أمن قلبي
ومن قلق يؤرقني وبؤِس

عزيزي القارئ: إذا ضاقت عليك الدنيا مبا 
رحبت فتاجر مع اهللا بالصدقة تربح!

في هذا الزمن الذي كثــرت فيه املوبقات 
والفنت.. ال ترض ان تعيش على هامش احلياة 
بل عش في مركزها قدوة للمتقني، قال تعالى: 

(واجعلنا للمتقني إماما).
أما أنت يا غارقا في املعاصي (افعل اخلير) 

فرمبا ينجيك اهللا وتدخل في رحمته.
٭ آخر الكالم: في هذه احلياة عندما يعصرك 
األلم والوجع وحيدا اعلم ان زادك هو االستغفار 

ألنه إزالة هم وتفريج غم!
٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ في كل مكان، 
طمأنينة القلب أعظم من سعادته، ألن السعادة 
وقتية والطمأنينة دائمة حتى مع املصيبة، ومن 
أعظم أســبابها ذكر اهللا (أال بذكر اهللا تطمئن 
القلــوب)، تغريني دائما عبــارة «أنا عند ظن 

عبدي بي فليظن بي ما شاء»!
وما أوسعها وما أجملها، فاحلم مبا شئت، 
واســع له بثقة فربك كرمي وعطاؤه جزيل وال 

يعجزه شيء في األرض وال في السماء.
ال يبقى لــي أن أودع قارئي: اللهم إن في 
تدبيرك ما يغني عن احليل، وفي كرمك ما هو 
فوق األمل، وفي حلمك ما يســد اخللل وفي 

عفوك ما ميحو الزلل.
يا اهللا.. أكرمنا بكرمــك، وعاملنا بحلمك، 

واعف عنا بعفوك.
يا اهللا.. إنني على ثقة بك، في الرضا حتلو 
احلياة، وباالبتسامة تهون املشكالت وباالستغفار 
تنقضي احلاجات وبالدعاء حتقق املستحيالت!

وتذكروا جميعا: أبقى اهللا باب التوبة مفتوحا 
ليبقى اإلنسان على أمل وتبقى العبرة باخلواتيم.. 
فاشكروا اهللا دائما فبالشكر تدوم النعم، واجلزاء 

من جنس العمل.
..في أمان اهللا.

ومضات

زمن «أوميكرون»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن


