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الجامعــــة
والتطبيقي

قام مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
بتوقيع عقد انشاء مشروع املباني االكادميية 
املس���اندة مبدينة صباح السالم اجلامعية مع 
»دار الهندسة« بالتحالف مع »بيركنز اند ويل«، 
و»دار اس اس اتش« بحضور نائب مدير اجلامعة 

للتخطيط د.فيصل جويهل.
من جهتها، اكدت مدير البرنامج االنشائي 

في جامعة الكويت د.رنا الفارس ان قيمة العقد 
تبلغ 7.198.533 دينارا، والتي تشمل قيمة اعمال 
التصميم واالش���راف، موضحا ان مدة تنفيذ 
اعمال التصميم تصل الى 105 أس���ابيع، وان 
املساحة الكلية للمشروع 2.242.705م2، مؤكدة 
ان هذا هو العقد قبل االخير الذي يخص احلرم 

اجلامعي مبدينة صباح السالم اجلامعية.

7 ماليين دينار إلنشاء مشروع المباني األكاديمية المساندة

رئيس سيراليون واملستشار محمد أبواحلسن وجولة داخل اجلامعة

وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل أثناء إلقائه كلمته)كرم دياب(رئيس سيراليون وخالد اجلاراهلل والسفيرة األميركية يتوسطون عددا من سفراء الدول األفريقيةرئيس سيراليون أرنست كوروما يلقي كلمته

.. وجناح املغرب جناح مصر في املعرض

لجنة العمداء: منح بعض الطلبة مكافأة مقطوعة للتفوق الفصلي قدرها 250 ديناراً
واصلت جلنة العمداء اجتماعها الذي عقد االثنني 
املاضي برئاس����ة مدير جامع����ة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد وحضور االمني العام باالنابة عواطف الصانع 
ونواب املدير وعمداء الكليات في قاعة اجتماعات 
االمني العام باخلالدية. وفي هذا الصدد، اعلن الناطق 
الرسمي مدير ادارة العالقات العامة واالعالم باجلامعة 
فيصل مقصيد ان اللجنة ناقش����ت خالل اجتماعها 
عددا من املوضوعات واتخذت بشأنها التوصيات 

املناسبة ومنها:
� ناقش����ت اللجنة ضوابط تكليف اعضاء هيئة 
التدريس بأعباء تدريسية اضافية ملواجهة تزايد 
اعداد الطلبة املقيدين باجلامعة وزيادة اعداد الطلبة 
املستجدين املقبولني بها في العام احلالي 2009 � 2010 

ومواجهة الشعب املغلقة التي تواجه الطلبة املقيدين 
باجلامعة، وقد وافقت على زيادة العبء التدريسي 
االضافي لعضو هيئة التدريس الى مقررين اضافيني 
ومبا ال يزيد على 6 وحدات دراسية، وتصرف مكافأة 
لعضو هيئة التدريس نظير تدريس املقرر االضافي 
االول ذي 3 وحدات قدرها 2000 دينار، كما تصرف 
له مكافأة اضافية قدرها 1000 دينار عند تدريسه 
ملقرر ثان ذي 3 وحدات اخرى، ويتم الصرف بعد 
رصد الدرجات النهائية في نهاية الفصل االعتيادي، 
كما مينح كل من مدرس اللغة واملدرس املس����اعد 
مكاف����أة قدرها 250 دينارا عن كل س����اعة اضافية 
وبحد اقصى 8 ساعات دراسية اسبوعيا وملدة فصل 

دراسي اعتيادي.

� كما ناقش����ت اللجنة موضوع استخدام بعض 
الطلبة الوسائل التكنولوجية احلديثة مثل اجهزة 
االتصال احلديثة بتقنياته����ا املختلفة واالنترنت 
واجهزة احلاس����ب واالجهزة الرقمية وغيرها في 
الغش اثناء اداء االمتحان، وقد وافقت على اضافة 
العبارة التالية الى نهاية البند 1 من املادة الرابعة 
عشرة من الئحة نظام املقررات واخلاصة بالغش 
في االمتحانات: ويعد تش����غيل الطلبة للوس����ائل 
التكنولوجي����ة احلديثة من اي ن����وع اثناء تأدية 
االمتحان ش����روعا في الغش، وسيتم اعالم جميع 

طلبة اجلامعة بهذا التعديل.
� وناقشت اللجنة ايضا تقرير اللجنة املشكلة 
لدراس����ة اقتراح منح طلبة اجلامع����ة الكويتيني 

وابن����اء الكويتيات ومن ف����ي حكمهم ممن صدرت 
في ش����أنهم قرارات مبعاملتهم معاملة الكويتيني 
مكافأة مقطوعة للتفوق الفصلي او السنوي، وقد 
وافقت على منح 5% من اجمالي الطلبة املس����جلني 
في كل كلية من الكويتيني وابناء الكويتيات ومن 
في حكمهم واحلاصلني على معدل عام فصلي مكافأة 
مقطوعة ملرة واح����دة قدرها 250 دينارا في نهاية 
كل فصل دراسي اعتيادي )االول والثاني( بشرط 
اال يقل املع����دل الفصلي عن 3.33 نقطة B+ )جيد 
جدا مرتفع( لكليات اجلامعة و3.00 نقطة B )جيد 
جدا( لكليات مركز العلوم الطبية واال يقل العبء 

الدراسي عن 15 وحدة دراسية في الفصل.
� وافقت اللجنة على منح طلبة اجلامعة الكويتيني 

وابناء الكويتيات ومن في حكمهم مكافأة مقطوعة 
ملرة واحدة قدرها 500 دينار في نهاية العام اجلامعي 
بالنسبة لطلبة الكليات التي تدرس بنظام السنوات 
بشرط احلصول على معدل سنوي ال يقل عن 3.33 
نقطة او 85% )جيد جدا مرتفع( لكلية احلقوق و3.00 
نقطة B )جيد جدا( لكليات مركز العلوم الطبية واال 
يقل العبء الدراسي عن العبء الدراسي االعتيادي 

لسنوات الدراسة بالنظام السنوي.
� كما وافقت اللجنة على منح الهيئة االكادميية 
املساندة اجازة طارئة ملدة ال تزيد على اربعة ايام 
في الس����نة، وال تتجاوز يوم����ا واحدا في كل مرة، 
وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة 36 من نظام اخلدمة 

املدنية.

رئيس سيراليون: ندعو القطاع الخاص الكويتي لالستثمار في الزراعة والتعدين

فتح سفارات في عدد من الدول 
األفريقية ما سيعزز العالقات بني 

الكويت وهذه الدول.

مواجهة العقبات

ومن جهته، وصف عميد السلك 
الديبلوماسي س���فير السنغال 
عبداألحد امباكي هذه املناس���بة 
بأنه���ا عزيزة عل���ى كل أفريقي، 
مشيرا الى جهود عدة زعماء أفارقة 
النشاء منظمة الوحدة األفريقية 
في العام 1963 وبعد ذلك منظمة 
االحتاد األفريقي في العام 1999.

وأضاف ان أفريقيا التزال بخير 
رغم ما واجهته من عقبات آمال من 
العمل  األفارقة مواصلة  الزعماء 
من أجل الوص���ول الى الواليات 
الى  املتحدة األفريقية، مش���يرا 
ان ذلك حلم كل األفارقة رغم ان 
الطريق اليزال طويال وش���اقا، 
لك���ن اإلرادة والتصميم كفيالن 

بالوصول الى الهدف.
وأع���رب امباكي عن ترحيبه 
برئيس س���يراليون معبرا عن 
ش���كره لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد مل���ا تقدمه الكويت 
للبعثات الديبلوماسية واجلاليات 
املقيمة فيها، مش���يدا  األفريقية 
بتوجيهات صاحب السمو األمير 
الوزراء  ومتابعة نائ���ب رئيس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وكل اجلهات احلكومية 
وباألخص وزارة اخلارجية وكل 

اداراتها.
وبدوره أعرب رئيس مجلس 
األمناء بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا عن ترحيبه برئيس 
س���يراليون، مشيرا الى ان قارة 
أفريقيا مهد احلضارات لعبت دورا 
كبيرا ف���ي إثراء العالم احلديث، 
الفتا ال���ى الرواب���ط التاريخية 
والقوية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية بني الكويت والقارة، 
معبرا عن تقديره العميق حلضور 
الرئيس السيراليوني والسفراء 
وأعضاء الس���لك الديبلوماسي، 
موضحا ان هذه املناس���بة تعد 
الى  الهادفة  تشجيعا للمبادرات 
ربط عالقات أكادميية بني الكويت 

والدول األفريقية.
وف���ي اخلت���ام ق���ام رئيس 
سيراليون ارنست كوروما بجولة 
في املعرض األفريقي الذي أقيم 

على هامش االحتفال.

والزراعية والتعليمية، مش���يرا 
القيادة السياس���ية  الى حرص 
الكويتية على تعزيز العالقات مع 
القارة السمراء، الفتا الى اجلولة 
التي قام بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
جمهوريات الغابون والس���نغال 
واثيوبي���ا ومملكة س���وازيالند 
وتوقي���ع عدد من االتفاقيات من 
شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون 

في مجاالت عدة.
وكش���ف ع���ن ني���ة الكويت 

املواقف متثلت  موضحا ان تلك 
في دعم الكويت واملس���اهمة في 
حتريرها ومساندتها في احملافل 
الدولية ودعم قرارات الشرعية 
الدولي���ة ومواصلة حث العراق 
على تنفيذ قرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
وأض���اف ان ه���ذه العالقات 
آفاقا جديدة للتعاون  س���تفتح 
الكويت والق���ارة األفريقية  بني 
من خالل االستثمار في عدد من 
دولها ودعم املشاريع اإلنشائية 

األفريقية ما كان له أطيب األثر على 
العالقات بني الكويت وهذه الدول، 
مشيرا ايضا الى مبادرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في القمة االقتصادية العربية التي 
عقدت في الكويت العام املاضي 
بتقدمي 100 ملي���ون دينار لدعم 

صندوق احلياة الكرمية.
وذّكر اجلاراهلل مبواقف الدول 
التاريخية املس���اندة  األفريقية 
للكويت عندما قام النظام العراقي 
الكويت واحتاللها،  البائد بغزو 

اخلارجي���ة الكويتية، مؤكدا انه 
كان محور هذه السياسة، حيث 
قدمت الكويت العديد من املبادرات 
واملس���اهمات للق���ارة االفريقية 
ملعاجلة املعوقات التي تقف أمام 
التنمي���ة إضافة ال���ى القروض 
واملنح املوجهة إلقامة املشاريع 
التنموية التي من شأنها القضاء 
على املشاكل واالمراض املزمنة 
التي تعاني منها القارة، مستذكرا 
مبادرة األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد بإسقاط الديون عن الدول 

انها اقتصرت ف���ي بدايتها على 
اجلوان���ب التجارية ثم تطورت 
وتعززت بعد اس���تقالل الكويت 
في العام 1961 وذلك عبر توثيق 
الديبلوماس���ية بني  العالق���ات 
اجلانبني، مشيرا الى الدور الذي 
قام به الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لتوفير وادارة 
املساعدات املالية والتقنية للدول 

النامية.
وذك���ر اجلاراهلل ان الش���أن 
االفريقي لم يغب عن السياس���ة 

في شراكة وطنية إلعادة البناء 
والتنمية، وذلك بتعزيز برامج 

الدمقرطة في البالد.

عالمات تاريخية

من جانبه، ألقى وكيل وزارة 
اخلارجي���ة خالد اجلاراهلل كلمة 
نيابة عن راعي احلفل نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح تطرق فيها الى 
التي تربط  التاريخية  العالقات 
الكويت والدول االفريقية، مبينا 

بشرى الزين
أشاد رئيس سيراليون أرنست 
كوروما باحملادثات التي أجراها 
خالل لقائه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد واصفا اياها 

بأنها كانت مثمرة وبناءة.
وذّكر كوروما بالدعم الكبير 
التي تقدمه الكويت للعديد من 
الدول االفريقية للنهوض مبجاالت 

التنمية فيها.
تصري���ح  ف���ي  وأوض���ح 
للصحافي���ني ل���دى حض���وره 
افتتاح معرض الدول االفريقية 
التي ش���اركت في احياء اليوم 
االفريقي الذي أقيم صباح امس 
في جامعة اخلليج والتكنولوجيا 
ان زيارته للكويت تأتي من اجل 
اعادة توثيق العالقات بني البلدين 
الصديقني. داعيا القطاع اخلاص 
الكويتي الى االستثمار في بالده، 
الفتا الى الفرص االس���تثمارية 
التي توفرها ب���الده في مجالي 
الى  الزراعة والتعدين، متطلعا 
تلبي���ة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد دعوته 
لزيارة سيراليون في أقرب وقت 

ممكن.
وف���ي ذات الس���ياق وصف 
كوروما إحي���اء اليوم االفريقي 
الذي يص���ادف 25 مايو من كل 
عام بأنه مناسبة تاريخية كونها 

تنظم في الكويت.
ألقاها على  وقال في كلم���ة 
املسرح الكبير بجامعة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجيا ان عام 
2010 هو »عام السالم في افريقيا«، 
مستذكرا اجلهود التي بذلها عدد 
من الزعماء االفارقة إلنشاء منظمة 
الوحدة االفريقية في العام 1963 
والتي حتولت فيما بعد الى منظمة 
االحتاد االفريقي في العام 1999 
وما تقوم به من اطالق مبادرات 
حقيقية للسالم وجتاوز التحديات 
التي تواجه عددا من دول القارة 
الس���مراء، مؤكدا اهمية السالم 
واألمن واالستقرار في دول القارة 
وتفادي الصراعات، مشيرا الى ان 
ذلك ال ميكن أن يتحقق بانفراد 
كل دولة، وإمنا السالم الدائم هو 
اهتمام وطني واقليمي ودولي، 
الى انخراط كل املكونات  داعيا 
القضاء  السياسية واملدنية في 
على هذه النزاعات وبناء السالم 

لالجيال املقبلة.
كما تطرق رئيس سيراليون 
الى الوض���ع الداخلي في بالده، 
موضحا انها دخلت منذ 11 عاما 

كوروما حضر إحياء يوم أفريقيا في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وأكد تطلعه لزيارة األمير لبالده

األفارق�ة  كل  حل�م  األفريقي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  إمباك�ي: 
والطري�ق اليزال طوي�الً وش�اقاً لك�ن اإلرادة كفيلة بتحقي�ق الهدف

السياس�ة  مح�ور  والي�زال  كان  األفريق�ي  الش�أن  الج�اراهلل: 
الخارجي�ة الكويتي�ة ونق�در مواقف الق�ارة الس�مراء تج�اه الكويت

الجاراهلل: التحاق محمد بحر العلوم
سفيرًا للعراق لدى الكويت قريب�ًا

بشرى الزين
كشف وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل عن التحاق السفير العراقي محمد حسن 
بحر العلوم بعمله لدى الكويت قريبا. وأضاف اجلار اهلل في تصريح للصحافيني على 
همش حضوره »اليوم االفريقي« ال��ذي ينظم في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
صباح أمس ان موعد انعقاد اللجنة الكويتية � العراقية لم يتحدد بعد نافيا أن يكون قد 
اجل، مؤكدا استعداد املسؤولني الكويتيني للقاء اشقائهم في العراق لبحث جميع القضايا 
العالقة بني البلدين. وحول ما حتمله قضية معتقلينا في غوانتانامو من جديد أكد اجلار 
اهلل مواصلة السلطات الكويتية اهتمامها وحرصها واتصالها مع االدارة االميركية الطالق 
س��راح املعتقلني آمال ان حتمل االيام املقبلة تطورات ايجابية حول هذا املوضوع. وفي 
رده حول جولة األمير قال اجلار اهلل أينما يتحرك صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد فهو يتحرك لتعزيز ودعم وتنقية االجواء العربية، مضيفا ان جولة سموه للدول 
العربية االربع كانت ناجحة وبناءة وفتحت آفاقا للتعاون في شتى املجاالت وبحث قضايا 

ومستجدات املنطقة وكل ما يساهم في دعم العمل العربي املشترك.


