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الجامعــــة
والتطبيقي

صرح مدير مكتب االستشارات والدورات التدريبية في 
مركز اللغات بجامعة الكويت سعود العبداهلل بأن املركز 
سيطرح دورة التوفل الدولي اخلاصة لطلبة البكالوريوس 
واملاجستير املتقدمني للدراسة في خارج الكويت وذلك حتى 
يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط االبتعاث 
واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل. واضاف العبداهلل 
ان املركز يقدم التوفل ملستوى واحد فقط وباستطاعة الطالب 

دخول االختبار في اي وقت خالل الدورة او بعد انتهائها 
داخل الكويت او في اخلارج، حيث تستخدم اساليب تدريسية 
متطورة، مدة الدورة 6 اسابيع بواقع 3 ساعات يوميا من 
5 الى 8 مساء، والدراسة مستمرة طوال ايام االسبوع حيث 
يقضي الطالب 90 ساعة دراسية ويقوم بالتدريس نخبة 
من مدرسي مركز اللغات في جامعة الكويت، واضاف ان 

الدورة ستبدأ التسجيل االحد 30 اجلاري.

التوفل الدولي في مركز اللغات األحد

إصرار إيران على برنامجها النووي البيئة والطبيعة
اجمعت الدول الكبرى وباألخص اخلمس 
العظمى الدائمة العضوية في مجلس االمن على 
وضع عقوبات رادعة وقاسية ضد مؤسسات 
طهران العسكرية واملالية، في حال عدم تراجعها 
عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، 
وتأتي هذه العقوبات إلجبار طهران على التخلي 
عن مساعيها لتصنيع وحيازة السالح النووي. 
ان اصرار ايران على حيازة السالح النووي 
نذير شؤم ع لى اخلليج العربي والدول املجاورة 
له، ألنه لن تكون هناك قوة عس��كرية متلك 
الس��الح النووي غيرها، أي ستنفرد بالقوة، 
لن يكون ذلك تهديدا السرائيل ودول الغرب 
فقط، بل للدول املجاورة لها ايضا، وستسعى 
الى الس��يطرة والنفوذ وتشكل دوال حليفة 

لها وخاضعة سياس��يا له. وسيزيد ذلك من 
مطامعها ويجعلها تس��ير قدم��ا في تطوير 
اسلحتها ومعداتها العسكرية، وهذا ما سيجلب 
احلروب والكوارث التي س��تذهب ضحيتها 

دول اخلليج لقربها من ايران.
ومع هذه العقوبات التي أجمع عليها مجلس 
األمن الدولي، اال ان طهران أعلنت انها لن تأبه 
مبزيد من العقوبات عليها، وستس��تمر في 
برنامجها الن��ووي متحدية في ذلك االجماع 
الدولي، ومناش��دات الوكال��ة الدولية للطاقة 

الذرية.

مناور عبداللطيف العتيبي

طالب علوم سياسية ـ جامعة الكويت

ميك��ن تعريف التلوث البيئ��ي بأنه التحول غي��ر املالئم حمليطنا 
كناجت عرضي ألنش��طة اإلنسان من خالل التأثيرات املباشرة او غير 
املباشرة للتغيرات في أساليب الطاقة ومستويات اإلشعاع والتركيب 
الفيزيائي والكيميائي ووفرة الكائنات احلية، ويواجه اإلنس��ان أزمة 
بيئية تكونت نتيجة لس��وء االدارة املتزايدة لبيئة العالم والنمو غير 
املبرمج للجماعات البشرية، وهذا ال يهدد بفوات فرصة احلصول على 
مستوى معيشة مناسب للجماعات البشرية فحسب، وامنا ايضا يهدد 
بفوات فرصة اس��تمرار بقائه كنوع، وتظه��ر العالمات احملذرة لهذه 
األزمة في مش��كالت معينة مثل عدم التوازن بني انتاج الغذاء والنمو 
السكاني، ونقص االنتاجية في مساحات كبرى من اليابسة واملاء بسبب 
التلوث الناجت عن األنش��طة احلضارية واملمارسات الزراعية وتدمير 
األنواع البرية املهمة والعبث باملجتمعات الالحياتية الطبيعية، وزيادة 
عدد الكائنات احلية التي تس��بب األمراض، وهذه املش��كالت تسبب 
اضطرابات في العمليات التي تسير على مستوى العالم االحيائي ككل 

وه��ي اضطرابات قادرة على خفض نوعية بيئ��ة العالم وانتاجياتها، 
وفي بقاع كثيرة من العالم حول االنس��ان مروجا وغابات الى مزارع 
انتاجية، وفي غيرها دمرها وحولها الى صحارى مقفرة، وعلى طول 
املناطق الس��احلية وطرق النقل قام االنسان ببناء مدن وقرى جميلة 
ولكن أيضا أنتج قاذورات بش��رية وتلفا حضاريا، وقد حول األنهار 
الطليقة الى ممرات ممكن التحكم فيها وانحدر بها الى مجار مقفرة، 
واحتفظ بالبحيرات كمناط��ق ترفيهية واختزلها الى أحواض تتراكم 
بها امللوثات، وحم��ى املناطق البرية كأراض خاصة ودمرها من دون 
تفكير، وحافظ على تالل مش��جرة وحولها الى أراض ممزقة ال قيمة 
لها، وباالضافة الى ذلك، يفرز التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى 
املعيش��ة نفايات كثيرة ومتنوعة مثل: النفاي��ات الصناعية، النفايات 

البيتية، النفايات النووية والنفط.
منار برغش الجنفاوي

كلية العلوم الطبية المساعدة ـ جامعة الكويت
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النجادة: االثنين آخر موعد للتسجيل
 في البعثات الدراسية بالتطبيقي

لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الزي���د ان حتركات  عب���داهلل 
االحتاد اخلاص���ة بقرار ادارة 
الهيئة حين���م���ا عممت على 
األقسام العلمية عدم ص����رف 
اي مستحقات مالية ألعض�����اء 
املكلف���ني  التدري���س  هيئ���ة 
بالتدريس في الفصل الصيفي 
ممن يقل عدد الطالب فيها عن 7 
طالب،  أدت الى امتناع العديد من 
األساتذة عن فتح شعب دراسية 
يحتاج اليها الطالب، وان جهود 
الغاء هذا  االحتاد أسفرت عن 
القرار اجلائر الذي سبب استياء 
كبيرا لدى الطلبة والطالبات. 
وبني الزيد ان حتركات االحتاد 
جتاه تلك القضية جاءت حفاظا 
على املسيرة الدراسية للطلبة، 
حيث ان هذا القرار كان سيعطل 
الكثيرين منهم خاصة  تخرج 

املتوقع تخرجهم.
وأشار الزيد الى ان التسجيل 
املبكر االضافي للفصل الدراسي 
الصيف���ي 2010/2009 جلميع 
كلي���ات الهيئ���ة مت فتحه أمام 
الطلبة خ���الل الفترة من يوم 
االثنني 24 مايو اجلاري وملدة 

أربعة أيام.
من جانب آخر، استنكر منسق 
الطالبي في  عام قائمة املستقبل 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الش����مري  والتدريب عبدالعزيز 
موقف بع����ض املؤسس����ات من 
الطالبات  امتناعها ع����ن قب����ول 
املنتقبات للتدريب امليداني لديها، 
مشيرا الى ان االستمارة اخلاصة 
بتسجيل الرغبات من قبل الطالبات 
للتدريب امليداني تضمنت شرطا 
ان تكون الطالبة غير منتقبة ما 
يعد انتهاكا للحرية الش����خصية 

للطالبات املنتقبات.

قالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان يوم االثنني املقبل 
هو آخر موعد للتسجيل في بعثاتها.

واوضحت مدي����رة ادارة البعثات والعالقات الثقافية بالهيئة حصة 
النجادة في بيان صحافي امس ان البعثات الدراسية املطروحة هي درجة 
املاجستير والدكتوراه، والتعيني كأعضاء هيئة تدريس بكليات ومعاهد 

الهيئة بعد احلصول على املؤهل املطلوب.
وأضافت النجادة ان من الشروط املطلوبة للبعثات أن يكون املتقدم 
كويتيا وأال يتجاوز عمره 40 عاما وان يكون حاصال على درجة االجازة 

اجلامعية أو ما يعادلها من احدى اجلامعات املعتمدة.
واشارت الى انه يشترط ان يكون املتقدم حاصال على معدل ال يقل عن 
ثالث نقاط من سلم األربع نقاط فيما عدا املتقدمني لتخصص التمريض 
وتخصص العلوم والرياضيات لكلية التربية األساسية ومبعدل اليقل 
عن 2.67 نقطة.  يذكر ان باب التس����جيل في بعثات الهيئة فتح في 16 

مايو اجلاري ويغلق االثنني املقبل.

ثّمن رئي���س االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الكندري حرص مجلس  وليد 
الهيئ���ة عل���ى مصلحة  ادارة 
الطالب والطالبات وموافقتهم 
املبدئية على استحداث برنامج 
بكالوريوس الهندسة الكيميائية 
بكلية الدراسات التكنولوجية، 
مشيرا الى ان تطبيق برنامج 
البكالوريوس في���ه مصلحة 
كبيرة ألبن���اء الكويت ويوفر 
عليهم عناء السفر للدراسة في 

الدول املجاورة.
وبني الكندري ان البرنامج 
س���يعرض مرة اخ���رى على 
االدارة بعد مراجعة  مجل���س 
متطلبات تطبيقه من مؤسسات 
العاملية ليتم تطبيقه  التقييم 
فعليا واستقبال الدفعات األولى 
للبرنامج مع بداية الفصل الثاني 
للعام الدراسي 2011/2010، مهنئا 
زمالءه الطالب والطالبات بهذا 
الذي س���يوفر عليهم  االجناز 
مشقة السفر للخارج ويتيح لهم 
فرصة احلصول على مؤهالت 
عليا، كما توجه بالشكر لعمادة 
التكنولوجية  الدراسات  كلية 
وقس���م الهندس���ة الكيميائية 
على جهوده���م الكبي��رة التي 
بذلوها في إعداد هذا البرنامج 
الذي يعود بالنفع على الكويت 

وأبنائها.
من جانب آخر، قال رئيس 
اللجنة الطالبية في االحتاد العام 

حصة النجادة املستشار حسني املوسوي علي البذال السفير فرانك بيكر

وليد الكندري عبداهلل الزيدد.راشد العجمي

الكندري: استحداث بكالوريوس
 الهندسة الكيميائية في »التكنولوجية«

الشطي: االبتعاد عن الرهبة والخوف 
في االمتحانات سّر النجاح

آالء خليفة
أكد استاذ علم النفس بجامعة الكويت د.منصور 
الشطي ان فترة االمتحانات للطلبة والطالبات شيء 
مهم جدا في احلي����اة االكادميية وخاصة في الفترة 
النهائية التي حتدد مصير الطالب ومستقبله، وحث 
الشطي الطلبة على استعراض املادة في جملتها قبل 
البدء في تفاصيلها وربط املعلومات اجلديدة بالسابقة 

من اجل تقدمي اختبارات ذات مستوى عال.
وأضاف الش����طي خالل ندوة االس����تذكار اجليد 
الذي نظمها قس����م علوم االس����رة واملستهلك بكلية 
التربية االساسية � بنات، يجب على الطلب في هذه 

الفترة بالذات االبتعاد قدر املس����تطاع عن املشكالت 
النفسية التي تعوق املذاكرة ومنها السرحان وامللل 
والنسيان، وجعل التركيز واالنتباه من خالل وضع 
خطة شاملة تتكون من تنظيم الوقت واعداد جدول 
للمذاكرة وتخصيص مكان لالس����تذكار وبذل قليل 
من املجهود البدني الذي يس����اعد الطلبة على تقدمي 

اختبارات مميزة.
وقال الش����طي عندما يبتع����د الطلبة عن الرهبة 
واخلوف في االمتحانات سيكون الناجت في النهاية 
هو النجاح، مطالبا جميع الطلبة بالتمتع بالثقة عند 

االقبال على االختبارات.

فتح التسجيل اإلضافي للشعب الدراسية

حددت الشروط المطلوبة للتقدم

خالل ندوة االستذكار الجيد بكلية التربية األساسية

السفير البريطاني للدارسين في لندن وإيرلندا: تقدموا بطلبات 
»الڤيزا« قبل السفر بوقت كاٍف وتحروا الدقة في إعطاء المعلومات

التحديثات  بوقت كاف ومتابعة 
املستمرة ملوقع السفارة الرسمي 
على االنترنت او من خالل صفحة 
الفيس بوك التي مت تدشينها للمزيد 
من التواصل كما نبه على حتري 
الدقة في اعطاء املعلومات وارفاق 
املستندات االصلية في حالة طلبها 
البريطانية  وتقدميها للس����فارة 
لتف����ادي ما يعرضه����م إللغاء أو 

تأخير اصدار الڤيزا.
واضاف البذال ان زيارة االحتاد 
للسفارة البريطانية تأتي في اطار 
اجلهود املبذولة لنقل معاناة الطلبة 
والتوصل للحل األمثل لرفع هذه 
املعاناة مشيرا الى ان االحتاد التقى 
في لندن مدير االدارة القنصلية 
في وزارة اخلارجية الكويتية عند 

زيارته العاصمة البريطانية.

موضوع الضمان املالي.
واض����اف البذال ان الس����فير 
البريطاني ابدى تفهمه ملش����اكل 
الطلبة مش����يرا الى ان السفارة 

تراع����ي اجلانب االنس����اني في 
تخفيف املعاناة على الطلبة.

كم����ا اوص����ى بيك����ر الطلبة 
والطالبات بالتقدم للڤيزا قبل السفر 

اصدار ڤيزا العمالة املنزلية لبعض 
اس����ر الطلبة باالضافة للمشاكل 
املتعلقة ببعض الطلبة الدارسني 
على نفقته����م اخلاص����ة ومنها 

محمد المجر
اجتم����ع الس����فير البريطاني 
لدى الب����الد فرانك بيكر مع وفد 
من احتاد الطلبة � فرع بريطانيا 
وايرلندا، حيث بحث معه س����بل 
ايجاد حلول للمش����اكل املتعلقة 

بإصدار الڤيزا.
وقال رئي����س احتاد الطلبة � 
ف����رع اململكة املتح����دة وايرلندا 
علي البذال ان اللقاء الذي حضره 
ايضا مسؤول الشؤون السياسية 
بالسفارة حسني املوسوي وامني سر 
االحتاد يوسف العنزي تطرق إلى 
ابرز املشاكل التي يواجهها الطلبة 
عند اصدارهم الڤيزا والتي تتعلق 
او  السفارة  بالتأخير احيانا من 
من مكتب اصدار الڤيزا الذي يقوم 
بدور الوسيط ومشكلة صعوبة 

التقى وفدًا من اتحاد الطلبة

اليعقوب: خزائن أمانات لطلبة »الحقوق« 
حفاظًا على متعلقاتهم الشخصية

آالء خليفة
أكد عميد كلية احلقوق د.ب���در اليعقوب ان احلفاظ على 
املمتلكات الش���خصية هو التزام يقع عل���ى عاتق اصحابها 
وتسهيال لهذا االلتزام فقد زودت كلية احلقوق جميع الطلبة 
والطالبات بخزائن أمانات مخصصة لكل منهم، وقال اليعقوب 
ان ترك املتعلقات الش���خصية بعيدة عن أيدي أصحابها هو 
اخ���الل بذلك االلتزام وينبغي عل���ى كل طالب وطالبة وضع 
مقتنياتهم الشخصية في خزائنهم اخلاصة في الكلية ويجب 
عليهم اتباع التعليمات فيما يتعلق باختبارات كلية احلقوق 
والتي تسمح بإدخال أقالم الكتابة والهويات الشخصية داخل 
قاعة االختبار فقط ولذل���ك نوجه أبناءنا الطلبة والطالبات 
الى ضرورة احلفاظ على ممتلكاتهم اخلاصة وذلك بوضعها 
في أماكن آمنة وع���دم تركها في خارج مبنى االختبارات مبا 

يعرضها خطر السرقة والضياع.

وبني د.العجمي ان كلية العلوم 
االدارية اصبحت معيارا للعديد من 
املماثلة باملنطقة، مؤكدا  الكليات 
انها اصبحت مصدر امداد للعديد 
من القطاعات في الكويت، بالكثير 
من الكفاءات الالزمة للنهوض بتلك 
القطاعات. ولف����ت د.العجمي الى 
تكرمي هذا الع����ام احلاصلني على 
جوائز داخ����ل الكويت وخارجها 
العامل����ني والعامالت  وجلمي����ع 
بالكلية، متمنيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح واملزيد من االجنازات في 
االعوام املقبلة. وفي نهاية احلفل 
كرم العميد د.راشد العجمي اساتذة 
الكلية باالقس����ام املختلفة، نظرا 

جلهودهم خالل العام الدراسي.

االعتماد االكادميي الذي ميثل ذروة 
االجنازات الي كلية على مستوى 
منطقة اخلليج والشرق االوسط.

آالء خليفة
نظمت كلي����ة العلوم االدارية 
بجامع����ة الكويت حفلها اخلتامي 
النش����طتها السنوية حتت رعاية 
عميد كلية العلوم االدارية د.راشد 
العجمي وسط حضور اكادميي كبير 
بقاعة االندلس بفندق كراون بالزا. 
واشاد عميد كلية العلوم االدارية 
د.راشد العجمي باالجنازات التي 
حققتها الكلية خالل العام الدراسي 
املنصرم، الفتا الى ان »االدارية غير« 
في انشطتها وبرامجها السنوية.

واضاف د.العجمي ان االجنازات 
التي حققت هذا الع����ام كثيرة ال 
تعد وال حتصى بداية من الندوات 
واملؤمترات والنشاطات وصوال الى 

العجمي: »اإلدارية غير« في برامجها السنوية
خوفا من تعرضها إلى الضياعخالل الحفل الختامي ألنشطة الكلية

د.حمد الدعيج مع أعضاء التجمع الوطني خالل احلفل

التعام����ل وان يج����د ويجتهد من 
اجل حتقيق طموحاته وطموحات 

وطنه.

االهتمام بالعلم وذلك من اميانهم 
الشديد بأهمية العلم.

من جانب آخ����ر، قال د.مناور 

الراجحي ان على الطالب في الغربة 
ان يعكس الصورة االيجابية لوطنه 
وان يتحلى باالخالق والرقي في 

الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
دائما يحثون ويدعون الطلبة الى 

محمد المجر
أقام رئي����س التجمع الوطني 
لطلبة الكويت الدارسني في اململكة 
االردنية الهاشمية احملامي محمد 
العتيبي حفل عش����اء على شرف 
الثقافي بسفارتنا  املكتب  رئيس 
باململكة االردنية الهاشمية د.حمد 
الدعيج مبناسبة انتهاء مهام عمله 
في االردن. وقال العتيبي ان هذا 
احلفل يأتي تكرميا للدكتور دعيج 
الذي قدم وأعطى الكثير من اجل 

ابناء الكويت.
من جانب����ه، قال املستش����ار 
الثقافي د.حمد الدعيج انه يتشرف 
بأن يخدم الكويت وأهلها من خالل 
املكتب الثقافي او اي موقع آخر، 
داعيا الطلب����ة الى ضرورة اجلد 
واالجته����اد وحمل راي����ة الوطن 
خفاقة من خالل موقعهم على مقاعد 
الدراسة واجلد واالهتمام بتلقي 
العلم وتطوير الذات حتى يتمكن 
الطالب من التسلح بالعلم واملعرفة 
والعودة للوطن وخدمته سواء في 

القطاع احلكومي او االهلي.
وقال الدعيج ان قيادتنا احلكيمة 
ممثلة بصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 

الدعيج للدارسين باألردن: طوروا أنفسكم 
 وتسّلحوا بالعلم والمعرفة لخدمة وطنكم

م رئيس الملتقى الثقافي بسفارتنا التجمع الوطني لطلبة الكويت في األردن كرَّ


