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 06الجامعة والتطبيقي

االثنني  5مايو 2014

اجتماع تنسيقي خلطة قبول مركز إعداد رجال اإلطفاء
للعام  2015/2014في «التطبيقي»
افتتح نائ���ب املدير العام
لش���ؤون التدري���ب بالهيئة
العامة للتعلي���م التطبيقي
والتدري���ب م.حجرف فالح
احلجرف االجتماع التنسيقي
السنوي لوضع خطة القبول
ملرك���ز إعداد رج���ال اإلطفاء
للعام التدريب���ي 2015/2014
بالتنسيق مع اإلدارة العامة
لإلطفاء بحضور مدير إدارة
تنس���يق ال���دورات اخلاصة
هادي صالح احلربي ومدير
إدارة قبول وتسجيل املتدربني
م.حسن الزنكي وممثلي اإلدارة
العامة لإلطفاء العقيد منصور
اخلرش���ان مراقب ش���ؤون
الطلب���ة والضب���اط واملقدم
عبداهلل األنص���اري رئيس
قس���م الدراس���ات التأهيلية
والتنش���يطية واملقدم محمد

املليفي :مد يد العون جلميع الطلبة املبدعني وفئة
ذوي االحتياجات اخلاصة في حتقيق طموحهم
ثامر السليم

م.حجرف احلجرف مع احلضور في االجتماع

الشطي رئيس قسم شؤون
املتدربني.
وقد مت االتفاق على اجلدول

الزمن���ي املقترح على أن يتم
اعتم���اده نهائي���ا للبدء في
إجراءات القبول والتسجيل.

مسابقة فن اخلطابة الثانية في كلية بوكسهل الكويت

الشايجي :نفتخر بتخريج طالبات يتمتعن بالكفاءة
العلمية والعملية مبا يؤهلهن ملسار وظيفي متميز
آالء خليفة

نظمت كلية بوكس���هل
الكويت للبنات مسابقة فن
اخلطابة في دورتها الثانية
على مس���توى الكلية حتت
رعايــ���ة رئي���س مجلــس
األمن���اء د.عبدالرحمــ���ن
الشايجـي.
وقد أشاد د.باسم القاسم
عضو هيئ���ة التدريس في
قس���م الدراس���ات اإلدارية
وعضو جلنة التحكيم لهذه
املس���ابقة بجهود الطالبات
ومنافع املسابقة عامة قائال:
«إن اخلطابة تزود الطالبات
بكفاءات أساسية تساهم في
تطوي���ر مهاراتهن الفردية،
االجتماعي���ة ،األكادميي���ة
والعملية ،فعلى الصعيدين
الفردي واالجتماعي ،متكن
اخلطابة الطالبات من القدرة
على التواصل والتأثير في

خالل معرض «طموحي يغلب إعاقتي» في «التطبيقي»

د .عبد الرحمن الشايجي

البيئة االجتماعية احمليطة
بهن من خ�ل�ال بناء ثقتهن
بنفس���هن وفهم املستمعني
والتأقلم معهم بشكل أكثر
فعالية.
أما على الصعيد األكادميي
فه���ي تع���زز قدراتهن على
البحث العلمي ،فهم الطبيعة
اإلنسانية ،تقدمي وتقبل النقد
البناء وتطوير أس���لوبهن
اخلاص ف���ي التواصل ،أما
على املس���توى العملي فإن
مه���ارات التواصل والذكاء
العاطف���ي واالجتماع���ي
أصبحت ضرورة أساسية
يجب أن متتلكها الطالبات
في كل املجاالت عموما ومجال
اإلدارة خصوص���ا ،لذا كان
الهدف من هذه املسابقة أن
تفعل قدرة الطالبات اللواتي
اجتزن املقرر على تطوير هذه
الكفاءات واملهارات وصقلها
وأن تستفيد الطالبات اجلدد

اخلبرة من زميالتها وتبني
على إجنازاتهن».
كما ألق���ى د.عبدالرحمن
الش���ايجي رئيس مجلس
األمن���اء كلم���ة ف���ي نهاية
املس���ابقة والتي اش���ارت
الى ان املش���اركة مبثل تلك
املسابقات وسيلة لتحفيز
الطالبات للج���د واملثابرة
وبتشجيعهن على االرتقاء
للمستوى األكادميي املطلوب
وصقل ش���خصية الطالبة
وزيادة الثقة بالنفس.
وأك���د أن وج���ود أهالي
الطالب���ات ف���ي مث���ل تلك
املناسبات هو بال شك اكبر
حتفيز في نفسية الطالبة
ويعطيها الدافع املس���تمر
إلعطاء األفضل وشكر األهالي
على تلبيتهن الدعوة ،وبعدها
سلم د.عبدالرحمن الشايجي
الطالبات املشاركات ميداليات
وشهادات التقدير.

حتت رعاية وحضور
وزير التربي����ة والتعليم
العالي أحمد املليفي نظم
االحتاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئ����ة العام����ة للتعليم
التطبيقي والتدريب معرض
وملتقى ذوي االحتياجات
اخلاصة واملعاقني الثاني
بعن����وان «طموحي يغلب
إعاقت����ي» ،وذل����ك صباح
أمس األحد على مسرح كلية
التربية األساسية ـ بنات
في العارضي����ة ،بحضور
الرئي����س الفخري للنادي
الكويتي للمعاقني الشيخة
شيخة العبداهلل.
وألقى وزي����ر التربية
والتعلي����م العال����ي أحمد
املليفي كلمة قال فيها :إن
قي����ام االمم واالرتقاء يبدأ
من خالل االهتمام باالنسان
فهو املؤشر احلقيقي لقيمة
البل����دان واالمم بكل فئاته
وش����رائحه ،فاألمة الذكية
هي تكتشف الطاقات التي
تستفيد من كل االمكانيات
واالبداعات وترجمتها على
ارض الواقع من خالل رفع
اسمهم عاليا واسم الكويت،
وهذا دلي����ل أن طلبة فئة
ذوي االحتياجات اخلاصة
ق����د ابدع����وا وتفوقوا في
جمي����ع احملافل الرياضية
والعلمية وأثبتوا مقدرتهم
على النجاح والكفاح.
وأض����اف :أن الطموح
والتفكير وحتديد االهداف
يحقق الغايات ويكس����ر
جمي����ع املس����تحيالت
والعقب����ات فعندما يكون
لالنس����ان هدف وطموح
سيصل الى أعلى املراتب
ف����ي جميع املتس����ويات،
مؤك����دا أن هن����اك كثيرا
من االش����خاص يتمتعون
بالصحة واحلركة اجليدة
ولكن وجودهم مجرد أرقام
في املجتمع ألن ليس لهم
طموح وهدف فوجودهم ال
يخدم املجتمع بشيء ولكن
اس����تطاع اصحاب وذوو
االحتياجات اخلاصة اثبات
العكس وحت����دي اجلميع
من خالل حتقيق ابداعات
عديدة.
وق����ال :إن املجتمع هو
من يس����تطيع اكتش����اف
املواهب واالبداعات فعلينا
كمسؤولني ووزراء ومعلمني
وأكادميني املس����اهمة في
اكتشاف املواهب ،وتشجيع
أصحاب الطاقات واالبداعات
إضافة الى دور االس����رة
املهم وتش����جيع فئة ذوي
االحتياجات اخلاصة على
تقدمي املزي����د ،مضيفا انه
ميد العون جلميع الطلبة
املبدع��ي�ن وفئ����ة ذوي
االحتياج����ات اخلاصة في
حتقيق طموحهم وتوفير
سبل الراحة في املؤسسات
العلمية املختلفة.
وقال املليفي على الرغم

الوزير أحمد املليفي والشيخة شيخة العبداهلل مع عدد من احلضور

تكرمي أحمد املليفي

شيخة العبداهلل:
الكويت لديها
قانون يحمي
ذوي اإلعاقة
وينظم عملهم
ويهتم بشؤونهم
اخلاصة

من جميع االجواء والظروف
احمليط����ة واالحباط����ات
واالنتكاس����ات اال انن����ا
نستطيع دائما ان ننطلق
من جديد م����ن خالل هذه
االنشطة الفعالة والروح
احلماس����ية التي ميتلكها
ذوو االحتياجات اخلاصة
فاليوم دور الطلبة في بناء
املستقبل في قضايا املجتمع
واملنتجة ف����ي حتقيق ما
يريده الطلب����ة واالبتعاد
عن اخلالف ونس����عى الى
حتقيق االبداعات ،مضيفا:
إنني اس����تمع الى الهموم
والصعوبات التي تواجه
طلبة فئة ذوي االحتياجات
اخلاصة كذلك وسأجتمع مع
قيادات مؤسسات التعليم
العال����ي والع����ام لتذليل
وتوفير سبل الراحة لهم.
من جهتها قالت الشيخة
شيخة العبداهلل ان االهتمام
بذوي االحتياجات اخلاصة
مسؤولية اجلميع مشيرة
الى أنها خالل تواجدها في
أحد الدول االوربية سئلت
ع����ن املعاق��ي�ن وأجابتهم
ب����ان الكويت لديها قانون
يحميهم وينظ����م عملهم
ويهتم بشؤونهم اخلاصة
وه����ذا دليل وفخ����ر بأن
الكويت بلد قانون.
واضافت :ان املسؤولني
لم يصدقوا أن هناك قانونا
واهتمام����ا بفئ����ة ذوي
االحتياجات اخلاصة وقد
اثبت لهم باألدلة والوقائع
بأن هن����اك اهتماما كبيرا
بهذه الفئة ومس����تعدون
لتقدمي املزيد لهم.

من جهته أعرب املدير
الع����ام للهيئ����ة باإلناب����ة
د.محمود فخرا عن سعادته
بتنظيم مث����ل هذا امللتقى
وشكر االحتاد على حسن
التنظي����م ،وقال ان الهيئة
حت����رص على مش����اركة
الطلبة أنشطتهم وتسعى
لتوفير كل ما يلزمهم خاصة
شريحة ذوي االحتياجات
اخلاصة ،مؤك����دا على أن
إدارة الهيئة لم ولن تدخر
جهدا في تقصي مشكالت
أبنائنا من ذوي االحتياجات
اخلاصة والعمل على تذليلها
بجميع اإلمكانيات املتاحة
لدينا ،وه����ي حريصة كل
احلرص على متابعة هموم
هذه الشريحة التي حتدت
نفس����ها وحتدت إعاقتها
لتثبت للجميع أن اإلعاقة
لم تكن يوما أبدا عائقا أمام
حتقيق الطموح.
وأش����ار فخ����را إلى أن
الكويت تزخر بالعديد من
هؤالء األبطال الذين رفعوا
اس����م الكوي����ت عاليا في
احملافل اإلقليمية والعاملية
واس����تطاعوا أن يقدم����وا
للكويت ما عجز عن تقدميه
الكثير من اقرانهم األصحاء،
الفت����ا إلى أن الهيئة قامت
بتشكيل جلنة بالتعاون مع
احتاد الطلبة حلصر أعداد
تلك الطالب والطالبات من
ذوي اإلعاقة وفرزهم حسب
نوع اإلعاق����ة لنتمكن من
تقدمي الدعم والعون الذي
يس����اعدهم على استكمال
دراستهم ويذلل الصعوبات
أمامهم.

احلسن :الدراسة الفعلية في مركز علوم البحار
بكلية العلوم تبدأ العام الدراسي املقبل
أعلن عميد كلية العلوم
بجامعة الكويت د.جاس���م
احلس���ن امس ان الدراسة
الفعلي���ة في مرك���ز علوم
البحار التابع لكلية العلوم
ستبدأ في الفصل الدراسي
األول للع���ام األكادمي���ي
 2015/2014وس���يتم طرح
مقررات التخصص املساند
في علوم البحار باملركز.
وقال د.احلسن في بيان
صحافي ان مكتب تنسيق
البرامج املشتركة بالكلية أعد
اجلدول الدراسي ،متضمنا
مقررات علوم البحار ،مؤكدا
األهمي���ة الت���ي يتميز بها
املركز نظرا ملوقعه البحري
اإلس���تراتيجي األمر الذي
يحقق متطلبات كلية العلوم
الدراسية والبحثية.
وأض���اف ان املركز من
أبرز املشاريع احليوية كونه
يهتم بدراسة علوم البحار
وما يدخ���ل في نطاقها من
دراسة نوعية املياه ومدى
س�ل�امة البيئ���ة واحلياة
البحرية محققا بذلك أكبر
قدر من االستفادة العلمية
والتطبيقية.
وأوضح ان أهمية املركز
تتمثل ف���ي أن���ه الصرح
التعليمي والبحثي الوحيد
املوجود في الكويت املختص
في عل���وم البحار ،حيث ال

جاسم احلسن

املركز
سيزود البالد
باملتخصصني
والفنيني واخلبراء
في مجال علوم
البحار

مياثله في التجهيز والبناء
أي من املراك���ز التعليمية
والبحثية في الكويت وفي
منطقة اخلليج.
وذكر د.احلسن ان املركز
سيزود البالد باملتخصصني
والفنيني واخلبراء في مجال
علوم البحار وإجراء البحوث
العلمية وتشجيعها خلدمة
املجتمع والبيئة البحرية.
وب�ي�ن ان اجل���دوى
التعليمية والبحثية للمركز
تتمثل في التركيز على كل
م���ن التدري���س واألبحاث
لتخري���ج ك���وادر علمية
مؤهلة في مج���ال العلوم
البحرية ،مش���ددا على ان
الكويت واملنطقة حتتاجها
في الوقت الراهن نظرا ملا
تتعرض له البيئة البحرية
من تعد سافر يشمل إلقاء
امللوث���ات البتروكيماوية
والصناعي���ة وغيرها من
التعدي���ات الت���ي أدت إلى
تدهور البيئة البحرية.
وأشار الى أن املركز يهدف
أيضا إلى خدمة املجتمع من
خالل إقامة دورات وورش
عمل متخصصة في شتى
مج���االت عل���وم البح���ار
إضافة إلى عمل سلسلة من
احملاضرات العامة لزيادة
الوعي البيئي في املجتمع
فضال عن أن املركز سيخدم

الهيئات احلكومية واخلاصة
من خ�ل�ال تدريب وتأهيل
كوادرهم للتعامل مع البيئة
البحرية.
على الصعيد ذاته ،لفت
الى ان هن���اك العديد من
األبح���اث املختصة بعلوم
البحار تدار حاليا في كلية
العلوم ستنتقل إلى مبنى
املركز خالل األشهر املقبلة
وتغط���ي مجاالت مختلفة
من ضمنها األحياء البحرية
(األس���ماك والقش���ريات)
وامليكروب���ات البحري���ة
والعوال���ق والطحال���ب
البحري���ة والكيمي���اء
واجليولوجي���ا البحرية
والكيمياء احليوية لبعض
الكائنات البحرية.
وفيم���ا يخ���ص القدرة
االس���تيعابية للمركز أفاد
بأنه يحتوي على  18مختبرا
بحثيا قابلة للزيادة ،الفتا
الى ان املركز سيعمل على
توطي���د أواص���ر التعاون
البحث���ي بينه وبني كليات
اجلامعة املختلفة والباحثني
في مؤسس���ات الدولة مثل
مؤسس���ة الكويت للتقدم
العلم���ي والهيئ���ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
ومعهد الكوي���ت لألبحاث
العلمية وغيرها من اجلهات
احلكومية واخلاصة.

