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اجلمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

الفضلي: بدأنا إجناز البنية التحتية للمدينة الطبية
في «صباح السالم اجلامعية» واالنتهاء منها خالل سنوات قليلة

آالء خليفة

أكــدت مديــرة جامعــة 
الكويــت باإلنابة أ.د.ســعاد 
الفضلــي أن انتقــال اإلدارة 
اجلامعيــة ملبناهــا اجلديد 
مبدينة صباح الســالم «لم 
شــمل» لألســرة اجلامعية، 
الرائع  مشــيدة بهذا االبداع 
الذي يشــهده هــذا الصرح 

التعليمي. 
جــاء ذلــك خــالل حفــل 
تدشني االنتقال ملبنى اإلدارة 
اجلامعيــة مبدينــة صباح 
السالم اجلامعية صباح امس 
بحضور األمني العام باالنابة 
أ.د.فايز الظفيري ومســاعد 
نائب مدير اجلامعة لتخطيط 
املواقــع اجلامعيــة باإلنابة 
الرشــيد والقائــم  د.خالــد 
بأعمال عميد شؤون الطلبة 
ومساعد نائب املدير للخدمات 
االكادميية املساندة أ.د.محمد 
املديــر  الظفيــري ونــواب 
وعمداء الكليات وأعضاء هيئة 
التدريــس، وتضمــن جولة 
في بعض املرافق اجلامعية 
اجلديدة باملدينة ومنها مبنى 
اإلدارة اجلامعية وقاعة الدانة 

ومركز املؤمترات. 
وقالت الفضلي ان جامعة 
الكويت تعد القائد للمسيرة 
التعليمية والثقافية، داعية 
الى العمل في سبيل االرتقاء 
باجلامعة وجعلها في املقدمة 
دومــا، معربة عــن أملها في 
تضافــر اجلهــود لالرتقــاء 
بالنظام التعليمي في الكويت، 
مشــيرة الى ان أول املكاتب 
التــي مت نقلهــا مــن اإلدارة 
اجلامعيــة وباشــرت عملها 
باملبنــى اجلديد مكتب مدير 
الفنــي  اجلامعــة واملكتــب 
ومكتــب اخلدمــات، وخالل 
االســبوع املقبل سيتم نقل 
العلميــة  الشــؤون  إدارة 
والتخطيط وبقية االدارات.

وأضافــت: ســيكون في 
املستقبل مدارس منوذجية 
في املدينة حتت إدارة كلية 
إلــى  باإلضافــة  التربيــة، 

التسلم هناك عامان للصيانة 
عن طريق الشــركات املنفذة، 
والرتوش ال متنع تسلم املباني.

وعن املدينة الطبية، قالت 
انه مت االنتهــاء من املرحلة 
األولى في تصميمها وحاليا 
فــي بداية البنيــة التحتية، 
آملة ان يتم االنتهاء منها في 
غضون سنوات قليلة، مشيرة 
إلى ان معظم العمادات انتقلت 
بالفعل الى الشدادية ما عدا 
عمادتي القبول والتســجيل 

بداية الدراســة ستكون في 
سبتمبر ٢٠٢٣، كما مت إبالغنا، 
وستكون بدايتهم في مباني 

اجلامعة في الشويخ.
وعن تســكني الشــواغر 
اإلدارية والقيادية في جامعة 
الكويت، ذكرت انه في الوقت 
احلالــي األمــور مســتقرة 
واجلميع يعمل بأقصى طاقته 
خلدمة الكويــت، مؤكدة ان 
تغييــر التكليفــات االخيرة 
ملصلحة اجلميــع، واإلدارة 
اجلامعيــة عندما كلفت كان 
هدفها منح الفرص للكفاءات 

واخلبرات لقيادة اجلامعة.
بدوره، رحب األمني العام 
باالنابــة أ.د.فايــز الظفيري 
باألســرة اجلامعية متمثلة 
في أعضاء هيئــة التدريس 
والهيئــة اإلدارية وموظفني 
اجلامعــة مبختلف اداراتها، 
موضحا ان اإلدارة اجلامعية 
تعمــل دائما نحو اســتقرار 
الســالم  صبــاح  مدينــة 

اجلامعية.
من جانبه، أعرب مساعد 
نائب مدير اجلامعة لتخطيط 
املواقــع اجلامعيــة باإلنابة 
د.خالد الرشيد، عن سعادته 
بانتقال اإلدارة اجلامعية الى 
مبناهــا اجلديد، مســتذكرا 
بدايات املشروع في ٢٠٠١ وكان 
حينها من ضمن الفريق االول 
لــإلدارة اجلامعيــة للتنفيذ 
والتخطيط لهذا املشــروع، 
وأشــعر بالفخر والســعادة 
لتلك اجلهود املبذولة الجناز 

هذا احللم املنشود.
وأوضح الرشــيد ان آخر 
ما مت اجنــازه مجمع املباني 
اإلدارية والذي يتكون من ٦
أجزاء أساسية ومت تسلمها 
على ٣ مراحل، واستفدنا من 
الــدروس الســابقة في عدم 
املماطلــة بتأخيــر االنتقال 
للمباني وكنا بحاجة الى همة 
وجهود الكل، السيما ان هذا 
االنتقال يعد االصعب كونه 
يحتوي علــى ٢٧ جهة وكل 
جهة منها لها خصوصية في 

العمل اإلداري.

حيــث  الطلبــة  وشــؤون 
ستلتحقان باإلدارة اجلامعية 

باالنتقال االسبوع املقبل.
وبشــأن تســليم املباني 
الى جامعة عبداهللا السالم، 
قالت الفضلي انه مت تشكيل 
فريــق عمــل مشــترك بــني 
جامعــة الكويــت واملجلس 
التأسيسي جلامعة عبداهللا 
الســالم لتنظيــم وترتيــب 
تسليم املباني، الفتة الى ان 
خطة اجلامعــة اجلديدة ان 

أكدت خالل حفل تدشني االنتقال إلى مبنى اإلدارة اجلامعية إنشاء مدارس منوذجية باملدينة مستقبالً

(أحمد علي) د.سعاد الفضلي ود.خالد الرشيد خالل جولة في مدينة صباح السالم اجلامعية 

املباني الرياضية والتثقيفية 
بالتعاون مع وزارات الدولة 
املختلفة، واملدينة ســتخدم 
التعليمي واملجتمع  القطاع 
ككل، الفتة الى ان التصميم 
جاء خاصا بكل كلية ومكمال 

لبعضه بعضا.
وفــي معرض ردهــا على 
اســئلة الصحافيــني حــول 
املالحظات االنشــائية، بينت 
ان كل مبنــى جديــد ال بد ان 
يتطلب بعض الرتوش، وبعد 

عميد القبول والتسجيل: استغالل موقع مركز علوم البحار 
في الفنطاس لفتح مقررات تخدم طلبة املناطق اجلنوبية

ثامر السليم

بتوجيهــات مــن مديــر 
اجلامعــة باإلنابــة د.ســعاد 
الفضلي، قــام القائم بأعمال 
القبــول والتســجيل  عميــد 
د.عبداهللا الهاجري باالجتماع 
مــع قطــاع التخطيــط ممثل 
بالقائــم بأعمــال نائب مدير 
اجلامعة للتخطيــط د.هدى 
احملمــود إضافــة ملمثلني من 

قسم علوم البحار.
وجرى خالل اللقاء االتفاق 
على اســتغالل موقــع مركز 

الســالم اجلامعيــة  صبــاح 
بالشــدادية، مت االتفاق على 
فتــح شــعب دراســية أولية 
مبوقع الفنطاس قسم علوم 
البحــار لكــي يخــدم هؤالء 
الطلبــة املســتجدين وذلــك 
اعتبارا من الفصل الدراســي 
الثانــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لكليــات 
اآلداب والتربية والشــريعة 
على أن يجري إضافة بعض 
بالفتــرة  الكليــات األخــرى 
القادمة بالتنسيق مع أقسام 
هذه الكليات وحتديد الطاقات 

االستيعابية املقررة لها.

والتســجيل بجامعة الكويت 
بعمل حصر للطلبة والطالبات 
القاطنني في املناطق البعيدة، 
حيث اتضح أن هناك ما يقارب 
٨٣٩ طالبا من منطقة صباح 
لـ  الســكنية إضافة  األحمــد 
٣٩ طالبا وطالبة من منطقة 
الوفرة السكنية، وغيرها من 

املناطق.
ومن أجل تسهيل انخراط 
هذه األعــداد باجلامعة وحل 
مشاكل التسجيل وبعد املسافة 
بني مناطقهم السكنية ومباني 
جامعــة الكويت فــي مدينة 

اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني لكليات «اآلداب» و«التربية» و«الشريعة» وبتوجيهات من مدير اجلامعة

د.عبداهللا الهاجري

علــوم البحار التابــع لكلية 
العلــوم بجامعــة الكويــت، 
والواقع في منطقة الفنطاس 
لفتح مقررات من شــأنها أن 
تخدم طلبة وطالبات املناطق 
اجلنوبية بالكويت، حيث جاء 
هذا االتفاق تسهيال على طلبة 
وطالبات اجلامعة بهذه املناطق 
وتخفيفا عنهم من بعد املسافة 
إضافة إلى أن توفير مثل هذه 
املقررات هناك ميثل استغالال 
أمثل ملوارد ومنشآت جامعة 
الكويت في مختلف مناطقها.
القبــول  وقامــت عمــادة 

طلبة اجلامعة األمريكية شاركوا 
في برنامج «رواد» لالبتكار

توزيع شهادات االبتدائي اإلثنني املقبل

شارك خمسة طالب من اجلامعة األمريكية 
في الكويت «AUK» في النســخة الرابعة من 
برنامج «رواد» الذي أطلقه بنك وربة، حيث قدم 
الطلبة مشروعا مبتكرا يهدف إلى تطوير منتج 
يخدم الشباب والقطاع املصرفي، األمر الذي 
شجع طلبة اجلامعة على استخدام مهاراتهم 
في جتربة عمليــة مبتكرة من خالل خوض 

حتد واقعي بإشراف مختصني من البنك.
وتكون فريق اجلامعــة من الطالبة آمنة 
ديــرداب تخصــص االقتصاد والتســويق، 
والطالب حسنني محمد تخصص احملاسبة، 
والطالبة دنيا اجلوهري تخصص إدارة األعمال 
والتمويــل، والطالبة ليلــى دلول تخصص 
الهندسة الكهربائية، والطالب علي درويش 
تخصص هندسة الكمبيوتر، وقد مت اختيار 
الطلبة بناء على ترشيح عمداء الكليات للطلبة 

ذوي املعدالت املرتفعة. وتضمن التحدي ابتكار 
منتج لتوسيع قاعدة الشباب كعمالء للبنك، 
خاصة الذين يستخدمون الرياضات واأللعاب 
االلكترونية، حيث طلب من املشاركني اقتراح 
منتج لتسهيل شراء األلعاب من قبل الشباب، 
وقــدم طلبة اجلامعة منوذجــا مبدئيا يضم 
تكنيكات جلذب العمالء الشباب، كما تطرقوا 
إلى ٣ عناصر رئيسة وهي املجتمع واملنافسة 
واحللول املالية. وأكد الطلبة املشاركون أن 
البرنامج أتاح لهم فرصة العمل بروح الفريق 
الواحد على اختالف تخصصاتهم، واستخدموا 
معلوماتهم ومهاراتهم في جتربة عملية فريدة 
من نوعهــا، وذكر الطالب علــي درويش أن 
االلتحاق ببرنامــج «رواد» أتاح له التعرف 
على معلومات جديدة في تخصص احملاسبة 

والتمويل باإلضافة إلى دراسته للهندسة.

عبدالعزيز الفضلي

فيمــا واصل طلبة املرحلة املتوســطة 
والصفني العاشر واحلادي عشر اختبارات 
الفترة الدراسية االولى وسط اجواء مناسبة 
وفرتها وزارة التربية بالتعاون مع املناطق 
التعليمية واالدارات املدرسية، قام عدد من 
مدارس املرحلة االبتدائية بإبالغ الطلبة للبدء 
بتدريسهم عن طريق برنامج «تيمز»، وذلك 
اعتبارا من االثنني ٢٦ اجلاري وتستمر حتى 
١٢ يناير املقبل، وخصصت املدارس ٣ مواد 
لتدريسها هي اللغة العربية واالجنليزية 
والرياضيات. وكشــفت مصــادر تربوية 

مطلعة لـ «األنباء» ان التسجيل في برنامج 
«تيمــز» ليس اجباريا علــى الطلبة وامنا 
ملن يرغب بتقوية مســتواه في تلك املواد 
واستغالال لوقت فراغ الطلبة خالل الفترة 
املتبقية من الفصل الدراسي االول، داعية 
اولياء االمور الى التأكد من اسم املستخدم 
والرقم السري للمتعلمني، وكذلك التواصل 

مع االدارة املدرسية.
الى ذلك، قامت مدارس املرحلة االبتدائية 
برفع نتائج املتعلمني للفترة الدراسية االولى 
علــى موقع الــوزارة على ان يتم تســليم 
الشهادات على الطلبة بدءا من يوم االثنني 

املقبل من الساعة ٨ حتى ١١ صباحا.

تدريس ٣ مواد لطلبة االبتدائي عن طريق «تيمز» من ٢٦ اجلاري حتى ١٢ يناير

الطلبة املشاركون في برنامج «رواد» مع شاهني الغامن وعبير التنير

«احتاد التطبيقي»: نستقبل املستجدين 
في العديلية ملساعدتهم بعملية التسجيل

أعلــن رئيــس جلنــة 
املســتجدين فــي االحتــاد 
العــام لطلبــة ومتدربــي 
الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقي والتدريب ناصر 
بدر العتيبي، أن التسجيل 
بخطة الشواغر للراغبني في 
االلتحــاق بكليات ومعاهد 
الهيئــة سيســتمر حتــى 
األربعاء ٢٨ اجلاري. وأشار 
العتيبي إلى أن إدارة الهيئة 
قد حددت الفئات املسموح 
لهــا بالتســجيل في خطة 

الشواغر وهم: الكويتيون، وأبناء الكويتيات، 
ومن لديهــم قرار معاملــة كويتي، وأبناء 

الشهداء، والديبلوماسيون 
وأسرهم، موضحا أن االحتاد 
سيستقبل الطلبة في مقره 
مبنطقة العديلية ملساعدتهم 
في عملية التسجيل، وذلك 
على فترتني صباحا ومساء.

وبني العتيبي أن تسجيل 
البنني سيكون خالل الفترة 
الصباحية من الســاعة ٩

صباحا إلى الواحدة ظهرا، 
والفترة الثانية من الساعة 
٣ إلى ٦ مساء، فيما يكون 
تسجيل الطالبات بالفترة 
الصباحية فقط من الساعة ٩ إلى الساعة 

الواحدة ظهرا.

ناصر العتيبي

مصادر جامعية لـ «األنباء»: خطة برامج متكاملة لرفع كفاءة
اجلهاز اإلداري من تنفيذيني وإشرافيني للعام ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣

ثامر السليم

عملت «األنباء» من مصادر 
مطلعة فــي جامعة الكويت 
أن أمني عام اجلامعة باإلنابة 
د.فايــز الظفيــري أعلن عن 
خطــة البرامــج التدريبيــة 
الداخلية للجهاز اإلداري من 
التنفيذيني واإلشرافيني للعام 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، مشيرة إلى أن 
الهدف منها رفع كفاءة اجلهاز 
اإلداري وتدعيــم خبراتهــم 
وتهيئتهم للقيام بواجباتهم 
الوظيفية على أفضل وجه.

فــي  املصــادر  ولفتــت 
تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
إلى أن هذه الشروط والضوابط 
للترشيح للبرامج التدريبية 
الداخليــة للجهــاز اإلداري 
التنفيذيني واإلشرافيني  من 
باجلامعــة تتضمن أن يضع 
الرئيس األعلى لكل مركز عمل 
بالتشاور مع املديرين التابعني 
لــه خطــة إيفــاد للموظفني 
التدريبية  البرامج  حلضور 

مســؤوله املباشــر ورئيس 
مركز العمل، وذلك قبل بدايته 
مبدة ال تقل عن ٥ أيام عمل.
وأضافــت املصادر أنه في 
حال عدم االلتزام بذلك تخصم 
تكلفة املشاركة في البرنامج 
من املرشح ويستثنى من ذلك 
احلاالت الطارئة على ســبيل 
املثال: وفاة األقارب من الدرجة 
األولى أو الثانيــة أو الرقود 
باملستشفى أو العالج باخلارج 
أو حاالت أخــرى طارئة يتم 

ميزانيــة التدريــب الداخلي 
التطوير  املخصصــة إلدارة 
املــوارد  وتنميــة  اإلداري 
البشرية، ذكرت املصادر أنه 
يحتسب أي برنامج تدريبي 
يشــارك فيــه املوظف خالل 
الســنة املالية ضمن معايير 
املفاضلــة بــني املرشــحني 
ويســتثنى من ذلك البرامج 
املقدمة من مركز اخلوارزمي 
تقنيــة  علــى  للتدريــب 
املعلومــات، وذلــك بغرض 
إتاحــة الفرصة لالســتفادة 
من البرامج املطروحة، وكذلك 
البرامج التدريبية أو الورش 
املقدمة من اجلهات الرسمية 
التي يتقدم بها مراكز العمل 
لترشيح موظفيها، ويشترط 
أن تكون متوافقة مع طبيعة 
العمــل، وتتم موافــاة إدارة 
التطويــر اإلداري بهــا قبــل 
عقدهــا بوقــت كاف، كمــا 
يشــترط أن يكون الترشيح 
للبرامج والدورات عن طريق 

إدارة التطوير اإلداري.

النظــر فيها من قبــل األمانة 
العامة مع تقدمي ما يثبت ذلك، 
وأن يلتــزم املتدرب بحضور 
أيام وساعات التدريب املقررة 
وفي حال عدم االلتزام تخصم 
تكلفة املشاركة في البرنامج من 
املرشح، وذلك باحتساب املبلغ 
من إجمالي قيمة البرنامج وال 
يحصل على شهادة االجتياز، 
وتعتبر هذه الفترة انقطاعا عن 
العمل ما لم يكن عدم احلضور 
بسبب وفاة األقارب من الدرجة 
األولــى أو الثانية   أو الرقود 
باملستشفى أو العالج باخلارج 
أو حاالت أخــرى طارئة، وال 
يعتد بساعات تخفيف العمل 
الذي يتمتع بها املوظف عند 
مشــاركته فــي أي برنامــج 
تدريبي، وأن يكون الترشيح 
التدريبيــة داخــل  للبرامــج 
الكويت وال تتضمن امليزانية 
حضور املؤمترات واملنتديات 

وإقامة املعارض.
وعــن ضوابط مشــاركة 
املوظف فــي البرامج خارج 
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داخل الكويــت، وذلك ضمن 
السياســة العامــة للجامعة 

وامليزانية املعتمدة لذلك.
وذكرت انه يشــترط ملن 
يرغب في حضــور البرامج 
التدريبيــة أن يكون كويتي 
اجلنسية من غير أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة املساندة، 
ومستمرا في عمله خالل فترة 
التدريبي، ويكون  البرنامج 
البرنامــج ذا عالقة بطبيعة 
عمــل املرشــح، وأن يجيــد 
املرشــح لغة البرنامج، كما 
يكون طلب التقدم للترشيح 
من خالل نظام اخلدمة الذاتية 
معتمدا من املرشح ومسؤوله 
املباشر ورئيس مركز العمل، 
ويكون املرشح حاصال على 
تقرير كفــاءة بتقدير «جيد 
جدا» على األقل عن الســنة 
السابقة للترشح، وأال يكون 
قــد وقعــت عليــه عقوبات 
تأديبيــة، ويكــون االعتذار 
عن البرنامج عن طريق نظام 
اخلدمــة الذاتية ويعتمد من 

قاعة االحتفاالت «الدانة» في مدينة صباح السالم

ملشاهدة الڤيديو

مّر عــام ٢٠٢٢ حتت عالمــة مقاومة 
أوكرانيا البطولية ضد العدوان الروســي 
الشامل، فخالل األشهر الـ ٩ املاضية، قامت 
روسيا بأكثر من ١٦ ألف هجوم صاروخي 
استهدف املواقع املدنية في ٩٧٪ من احلاالت. 
وبدأت اجلهات املختصة في أوكرانيا 
حتقيقاً في ٥٠٤٤٨ جرمية حرب وعدوان 
ارتكبت منذ ٢٤ فبراير، وال تزال روسيا 
تقصف محطات الطاقة األوكرانية ليحرموا 
املدنيني من الكهربــاء واملاء والتدفئة في 

فترة الشتاء. 
ونتيجة لهذه األعمــال العدوانية، مت 
استبعاد روســيا من أكثر من ٢٤ منظمة 
دولية وغيرها من هيئات التعاون متعدد 
اعتمد االحتاد األوروبي  األطراف، أيضا 
وعدد من البرملانات األوروبية قرارا يصنف 
روسيا كدولة راعية لإلرهاب، وهذا يقودها 
الى العزل الدولي، لكن البد أن ينتصر النور 
على الظالم، خصوصا أن أغلبية دول العالم، 
مبا فيها الكويت الصديقة، تدعم أوكرانيا 
في حربها للتحرير، يسرني أن أوجه كلمات 
الشكر والتقدير إلى أصدقائنا على املساعدة 

واملساهمة املستمرتني بنصرة احلق. 
وفي عــام ٢٠٢٣، حتتفــل أوكرانيا 
والكويت بالذكرى الـ ٣٠ إلقامة العالقات 
إنها  الصديقني،  بلدينا  الديبلوماسية بني 

مناسبة مهمة ورمزية جدا بالنسبة إلينا، 
لذلك اقترحنا برنامــج الفعاليات املميزة 
تكرميا إلجنازات التعاون املشترك املثمر، 
فخالل الفترة ١٥-١٦ يناير ٢٠٢٣ ستقدم 
ســفارة أوكرانيا كتابا تذكاريا عن مدرب 
كرة القدم األوكراني فاليري لوبانوفسكي، 
الذي عمل في الكويــت في ١٩٩٤-١٩٩٦، 
وذلك بالتعاون مع الشــركاء األوكرانيني 

والكويتيني.
وفي ٩ فبراير املقبل، ستنظم السفارة 
حفال موسيقيا في مركز اليرموك الثقافي، 
يقدمه عازف البيانو الشهير إيفغني خمارا 
الذي شــارك في فعاليات السفارة خالل 
أســبوع الثقافة األوكرانيــة في الكويت 
في ٢٠٢٠ و٢٠٢٢. كما من املتوقع نشــر 
القصص القصيرة الكويتية املترجمة إلى 
اللغة األوكرانية، وهو مشــروع السفارة 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
ويهدف إلى مد جسور الصداقة بني أوكرانيا 
والكويت الصديقة، إضافة إلى املزيد من 
املشاريع الرائعة التي سيتم اإلعالن عنها 

الحقا. 
ونؤكد دائما أن أوكرانيا ستبقى مستعدة 
ألي حتديات في طريقها لالنتصار وإعادة 
سالمة أراضيها، ونوجه شكرنا اجلزيل إلى 
جميع شركائنا على الدعم العملي واملعنوي.

جسور الصداقة 
األوكرانية- الكويتية 

راسخة وقوية
بقلم: سفير أوكرانيا لدى الكويت
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