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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
يق���دم النادي الصحاف���ي في االحتاد الوطني لطلبة الكوي���ت بالتعاون مع نادي 
كيزن دورة تدريبية للطالبات بعنوان »أس���رار العالقات العامة« وذلك في مقر كلية 
الهندس���ة في اخلالدية مبنى االحتاد 20خ بجامعة الكوي���ت، وذلك اليوم )األربعاء( 
الساعة 5.30 مساء، وتقدم الدورة اإلعالمية سمية امليمني وهي عضو في نادي دبي 
للصحافة وعضو في جمعية العالقات العامة البحرينية وتعمل مس���ؤولة للعالقات 

العامة واإلعالم في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.

النادي الصحافي يقدم »أسرار العالقات العامة اليوم«

خالل حفل تكريم خريجي وخريجات كلية الهندسة للعام الدراسي 2010/2009

محمد الصباح: الحكومة ستشجع كل الفئات الداعمة لخطط التنمية في الدولة

بيان عاكوم
»بلدك���م مقدم عل���ى خطة تنموية مت التواف���ق عليها من جميع 
اجلهات، وهذا البرنامج يحتاج جلهود كل ش���اب وشابة، خصوصا 

انتم � املهندسني � لتساهموا في تطور املجتمع وبنائه«.
هكذا خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح خريجي وخريجات كلية الهندس���ة والبترول في 
جامعة الكويت دفعة الفصل الدراسي الثاني لعام 2010/2009 خالل 
احلفل الرابع الذي نظمته جمعية املهندسني على شرفهم حتت رعايته 
وحضوره الى جانب عدد من الوزراء واملسؤولني ونواب في مجلس 

األمة وأساتذة الكلية وأولياء أمور الطلبة.

أهمية التنمية البشرية

وقال الش���يخ د.محمد خالل احلفل ان أهمية التنمية البش���رية 
ف���ي اخلطط التنموية هي التي دعت احلكومة إلى اعتماد تش���جيع 
هذه الكوادر البش���رية واملهنية من خالل البدالت التي أقرت مؤخرا 
من قبل مجلس اخلدمة املدنية، مش���يرا إلى ان املهندسني كانت لهم 

األولوية في هذا األمر.
وأضاف »س���نمضي في دعم كل الفئ���ات املهنية الداعمة خلطط 
التنمية في الدول���ة«، متوجها بكالمه للخريجني واخلريجات قائال: 
»الوطن ينتظر منكم رد اجلميل والقيام بواجبكم على أكمل وجه بل 

املبادرة واإلبداع في أداء الواجب ونحن على ثقة بأنكم س���تكونون 
أهال لهذه الثقة«.

حافظوا على قيم مجتمعكم

ووجه الش���يخ د.محمد في ختام كلمته حديثه للطلبة وبعد ان 
استعرض بعضا من جتاربه الشخصية، قائال: »انتم صفوة املجتمع 
وانتم األمل والقدوة واملثل إلخوانكم العاملني في مؤسسات الدولة، 
وأيضا قدوة في املعاملة والتعامل اإلنساني، وأرجو منكم ان حتافظوا 
عل���ى القيم وتبدعوا في بلدكم«، متمنيا عليهم أال يضيعوا الفرصة 
ويجيروا العلم ملصلحة قيم املجتمع، مشيرا الى ان وزارة اخلارجية 
في طور بناء سفارات جديدة في اخلارج وتعمل على ان تكون جميع 
مباني السفارات تدل على هوية واحدة وهي الهوية الكويتية وذلك 

من خالل طريقة هندسة املباني.
وم���ن ثم حتدث خالل احلفل رئيس جمعية املهندس���ني م.طالل 
القحطاني الذي شكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح على الدور الذي قام به إلقرار كادر املهندسني 
ووجه رس���الة إلى الوزراء ومجلس الوزراء بأن الثقة باملهندس���ني 

من خالل إقرار كادرهم س���تكون الوقود احلقيقي لترجمة ما يثلج 
صدورنا خلدمة الكويت.

وقال م.القحطاني »نحن أمامنا منظور ويحدونا األمل في ان نطبقه 
كما اقس���منا ان نرجع للكويت مكانتها »الفتا إلى ان دور املهندسني 

النهوض بهذه املجتمعات بنفس إبداعي ومبنهجية علمية«.
وقال للطالب »انتم أمل هذا البلد ودورنا نحن كجمعية مهندسني 

ان نبث هذه الروح ونعيد الثقة للمهندس ثم ثقة املجتمع به«.
وحتدث باسم البنك الوطني راعي احلفل نائب مدير عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية لبنك الكويت الوطني عبدهلل التويجري الذي 
قال ان البنك ليس فقط مؤسسة مصرفية وامنا له دور كبير بالنشاط 
االجتماعي كما يبدي اهتماما كبيرا بالشباب الذين هم القدوة واألمل 
للمس���تقبل، وش���كر التويجري الطالب وأولياء األمور مرحبا بهم 

كعمالء في البنك.
وفي اخلتام كانت كلمة اخلريجني التي ألقتها نيابة عنهم اخلريجة 
م.س���ارة الصفران قالت فيها: »نقف على أعتاب مرحلة جديدة من 
حياتنا ونحن ننهي حياتنا الدراسية لنبدأ مرحلة العمل والعطاء لرد 
اجلمي���ل لوطننا من خالل اجلد واالجتهاد وتغليب املصلحة العامة 

على اخلاصة وممارسة مهنتنا من خالل أخالقيات املهنة الهندسية 
التي درسناها واطلعنا عليها وتعلمناها من أساتذتنا األفاضل خالل 
فت���رة وجودنا بالكلية«. وأضافت »لق���د حانت حلظة انطالقنا في 
طريق املستقبل ذلك املستقبل املشرق الذي يضيء لنا دربه مهندسو 
الكهرباء وهو املس���تقبل الذي تبرمجنا على كونه حافال وبراقا من 
قبل مهندسي الكمبيوتر والذي مت وضع أساساته من قبل مهندسني 
مدني���ني لكي تكون لنا اعمدة ثابتة في طريق العقبات متفادين فيه 
كل املتغيرات واالهتزازات مبساعدة كل مهندس ميكانيكي«. وبعدها 
ق���ام كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح ورئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني وعميد 
كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف إلى جانب عدد من النواب 

والوزراء الذين شاركوا الطالب فرحتهم بتكرميهم على املنصة.
في ختام احلفل أدى اخلريجون قسم املهندسني كالتالي: اقسم باهلل 
العظيم ان أكون مخلصا لديني ثم لبالدي وأميري، وان أؤدي عملي 
باألمانة والصدق والش���رف، وان أحافظ على سر املهنة وان احترم 
تقاليدها، وان أراقب اهلل في مهنتي وان أصون حياة اإلنس���ان في 
كل أدوارها وحتت كل الظروف واألحوال، وان أكون على الدوام من 
وسائل رحمة اهلل، وان أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس 
ال لضرره���م، وان أوقر كل من علمني وان أكون أخا جلميع زمالئي 

في املهنة، واهلل على ما أقول شهيد.

الشيخ د.محمد الصباح ود.بدر الشريعان وم.طالل القحطاني ود.طاهر الصحاف مع أحد اخلريجني

د.عبدالعزيز تقيد.مشعل املشعاند.عبداهلل املهنا 

الجامعة استضافت برنامج ضمان معهد خدمة العمالء األميركي

»كيفية التعامل مع الحرائق« في جامعة الخليج
محمد المجر

استضافت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا قس���م 
اطفاء مش���رف للتحدث حول 
س���بل الس���المة من احلريق، 
وقال رئيس االم���ن باجلامعة 
صالح الشميمري ان مثل هذه 
االجتماعات تساعد على ان يكون 
موظفو اجلامعة اكثر وعيا وثقة 
في كيفية التعامل مع احلريق في 

حاالت الضغط واالزمات.
من جانبه، قال رئيس قسم 
اطفاء مشرف عبدالكرمي العتيبي 
ان الكهرباء احد اكثر اس���باب 
اندالع احلرائق وميكن ان تسبب 
عواقب خطيرة اذا لم يتم التعامل 
معها بالشكل املناسب، كما اوضح 
لقسم االمن عددا من االجراءات 
التي يجب اتباعها في مثل هذه 
احلالة والتي من اهمها سرعة 
ابالغ اقرب قس���م اطفاء وعدم 
محاولة التعامل مع االمر بجهود 

فردية.

من جانب آخر، استضافت 
جامع���ة اخللي���ج معهد خدمة 
العمالء االميركي وذلك للتصديق 

عل���ى محترف���ي وم��ش����رفي 
ومديري قس���م خدم�ة العمالء 
والتعرف عل���ى جوهر وآلية 

العمل في القسم.
وتعتبر هذه الدورة االولى 
للشهادات املعتمدة منذ تعاقد 

جامعة اخلليج مع س���ي سي 
اي، واقي���م احل���دث في مبنى 

اجلامعة.

تحت شعار »لك دور.. ولنا دور«

المطيري: مسابقة لمشروع
ترشيد الطاقة في الجامعة

انطالقا من حملة وفر لترش���يد الطاقة الكهربائية واملاء، اعلن 
رئيس جلنة ترش���يد الطاقة الكهربائية واملاء في جامعة الكويت 
د.علي املطيري عن قيام اللجنة بتقدمي مس���ابقة حتت شعار »لك 
دور.. ولنا دور« والتي يشارك فيها كل من اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني وطلبة اجلامعة، واشار الى ان املسابقة تتضمن تصميم 
مادة اعالمية ملشروع ترشيد الطاقة الكهربائية واملاء، اما مجاالت 
املسابقة فهي: التصوير، الرسم الكاريكاتوري، العرض التقدميي، 
الش���عر وتصميم بروشور، موضحا ان املس���ابقة ستكون خالل 

الفترة من 2010/6/27 حتى 2010/7/22.
واوضح د.املطيري ان ش���روط املسابقة هي ان تكون املسابقة 
لطلبة وموظفي جامعة الكويت واعضاء هيئة التدريس، وااللتزام 
التام للحدود الش���رعية ومراعاة االخالقيات في املشاركة، وكذلك 
تكون جميع املش���اركات تخدم مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية 
واملاء، مضيفا انه ميكن ان تكون املشاركة في اكثر من مجال وكذلك 

ميكن ان تكون فردية او فريق عمل.
وبني د.املطيري ان اللجنة وبالتعاون مع قسم االنشاءات والصيانة 
في اجلامعة تبذل قصارى جهدها في توفير القدر االكبر من الطاقة 
املس���تهلكة في اجلامعة، مبديا ترحيبه مبشاركة اجلميع في هذه 
املسابقة الوطنية، فلكل منا دور جتاه هذا الوطن سواء املوظفون 

في هذا املجال او املستهلكون للطاقة.
واك���د د.املطيري على ان هذه احلملة تهدف الى تعزيز املفهوم 
الصحيح الس���تهالك الطاقة، باالضافة الى ابراز ابداعات الشباب 
في هذا املجال وترجمة حبهم المهم الكويت من خالل تصاميمهم 
االعالمية، مشيرا الى ان احلملة الترشيدية حققت اهدافها من خالل 
تقنيات حديثة ودراسات مكثفة اجريت للتقليل من استهالك الطاقة 

الكهربائية في اجلامعة.

أعضاء معهد خدمة العمالء األميركي خالل زيارتهم إلى اجلامعة

صرف مستحقات مبعوثي »التطبيقي« اعتباراً من 1 سبتمبر 2006

»التطبيقي«: حملة ضد الزي المخالف في »األساسية«

محمد هالل الخالدي
أصدر املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باالنابة د.مشعل املشعان قرارا يقضي 
بصرف املكافأة التش���جيعية وب���دل طبيعة عمل 
ملبعوثي الهيئة واعضاء هيئة التدريس املوفدين 

ببعثات دراسية اعتبارا من 1 سبتمبر 2006.
واكد املشعان في البيان انه سيتم صرف تلك 
املستحقات بأسرع وقت ممكن وذلك استنادا الى كتاب 

ديوان اخلدمة املدنية في 20 يونيو احلالي.
يذكر ان املدير العام للهيئة د.يعقوب الرفاعي 
اعلن يوم االربعاء املاضي ان ديوان اخلدمة املدنية 
وافق رس���ميا على منح وصرف بدل طبيعة عمل 

ومكافأة تشجيعية ملعيدي بعثات الهيئة.
 إلى ذل���ك دعا عميد كلية التربية األساس���ية 
في الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.عبداهلل املهنا رؤساء األقسام العلمية واعضاء 
هيئة التدريس بالكلية على ضرورة متابعة الطلبة 
املخالفني للزي املناسب وعدم السماح للمخالفني 
منهم بدخول احملاضرات او التجول في الكلية، وجاء 
في كتاب العميد انه لوحظ في اآلونة االخيرة قيام 
بعض الطلبة بارتداء مالبس غير مناسبة )شورت( 
واحلضور بها الى قاعات الدراسة بالكلية والتجول 
بها فيما بني األقسام العلمية، وملا كان هذا املنظر 
غير حضاري ويسيء الى قدسية املكان خاصة انه 

لتلقي العلم، لذا ومن منطلق التمسك بالقيم التي 
جبل عليها املواطن الكويتي يرجى التكرم مبتابعة 
الطلبة كل في محاضراته وعدم السماح لهم بدخول 
احملاضرة دون االلتزام بالزي الرسمي، اما بالنسبة 
للطالبات فيرجى التنبيه عليهن بضرورة االلتزام 
بالوقار اثناء دخولهن الكلية، وعدم الس���ماح ملن 

يلبس منهن مالبس غير الئقة بقدسية املكان.
من جانب���ه، اعلن نائب املدير العام للتخطيط 
والتنمي���ة بالهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي 
د.عبدالعزيز تقي ان الهيئة س���تطبق نظام األداء 
املتوازن وقياس���ه في قطاعات التعليم التطبيقي 

املختلفة.
وقال تقي ف���ي بيان صحافي ام���س ان قطاع 
التخطيط والتنمية مهت���م بالنظام اآللي ملتابعة 
تنفيذ اخلطة السنوية التفصيلية التابعة لالمانة 

العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.
واوضح ان القطاع ش���رع ف���ي تصميم مناذج 
ملتابعة تنفيذ اخلطة الس���نوية التفصيلية وهي 
عبارة عن بطاقتني احداهما »بطاقة األداء املتوازن« 
واألخرى »بطاقة قياس األداء املتوازن« وهما من 
شأنهما مساعدة مختلف الوحدات التنظيمية على 
ترجمة اهدافها وخططها االستراتيجية من خالل 
عملية قابلة للقياس بدقة مع توجيه االداء والسلوك 

الفردي.

التلوث البيئي
التلوث البيئي من أخطر واعظم التحديات 
التي تواجه القرن احلادي والعشرين وعندما 
نتذكر الزم���ن البعيد حيث املي���اه الصافية 
والشوارع الهادئة واالش���جار اخلضراء يعم 
في نفس���نا الهدوء واالنشراح، ولكن سرعان 
ما يوقظنا الواقع املؤلم فنش���م دخانا خانقا 
وغابات االسمنت حتيط بنا، فالتلوث قد انتشر 
وعمت آثاره على البيئة واالنسان، فهناك تلوث 
هوائ���ي ومائي وتلوث التربة، وهو ينتج عن 
استخدام املبيدات احلشرية وعوادم السيارات 
ومياه املجاري الت���ي تلقى في البحر ودخان 
املصانع ومخلفاتها، وكذلك ال ننسى التلوث 
االخضر الناجت عن حوادث استخراج النفط او 
نقله، فحركة التيارات املائية والهوائية تعمل 

على نش���ر امللوثات، ولقد اثر الغزو العراقي 
على بيئتنا احلبيبة، فقام النظام البائد بنسف 
املنش���آت البترولية وتدميرها، وضخ النفط 
ف���ي مياه خليجنا العربي، مما نتج عنه بقعة 
نفطية كبيرة، ولقد وجب ان تتضافر اجلهود 
ملقاوم���ة وصد التلوث، فعل���ى الفرد ان يلقي 
قمامته في صنادي���ق القمامة، ويطبق الرش 
السليم للمبيدات احلشرية، ولقد سنت الكويت 
القوانني ملعاقبة كل من يلوث البيئة، فعلينا 
جميعا القضاء على كل مسببات التلوث البيئي 
حتى نستطيع العيش في بيئة نظيفة خالية 

من التلوث.
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مقرر التربية البيئية

مشاركة طالبية

  القحطاني: إقرار كادر المهندس�ين سيكون الوقود الحقيقي لترجمة ما يثلج صدورنا لخدمة الكويت
)اسامة البطراوي(الشيخ د.محمد الصباح ود.بدر الشريعان وم.ناجي العبدالهادي وم.خالد الطاحوس وم.طالل القحطاني مع اخلريجني

شعار الشراكة اإلستراتيجي

أعلنت مبادرة انفى املعنية 
اهدافه����ا خلدم����ة  بتكري����س 
املس����ؤولية االجتماعي����ة في 
العال����م العربي، ع����ن توقيع 
شراكة استراتيجية مع الكلية 
االس����ترالية يتم م����ن خاللها 
دعم البحوث وتطوير االفراد 
واملنظمات في مجاالت التعليم 
والبيئ����ة والثقافة والرفاهية 

العامة بالكويت.
واكد رئيس الكلية االسترالية 
البروفيسور فيشي  بالكويت 
كاري عن اعتزازه بهذه املشاركة 
قائال: انه م����ن االهمية توفير 
االمكانات واالرادات لدعم هذه 
املبادرة بهدف مشاركة اوسع 

من افراد املجتمع.
واضاف ان����ه ميكننا رؤية 
امللموس بني مبادرة  التعاون 
انف����ى والكلي����ة االس����ترالية 
لتحقيق هذا النجاح ويحدونا 
االمل ان تلبي هذه الش����راكة 
االجتماعي����ة  االحتياج����ات 
البيئي لكل  والبيئية والوعي 
الط����الب واملواطن��ني في  من 

احل��رم اجلامعي.
واختتم قائال: نحن سعداء 
به����ذه اخلط����وة ونتطلع الى 

مسيرة ناجح���ة.
بدوره، اكد الشريك والرئيس 
التنفيذي ملب����ادرة انفى زاهد 
سلط���ان ان اط���الق الطاق���ات 
ف����ي املجتم���ع هي  الكامن���ة 

مهم���ة كبيرة.
واضاف: نقوم باملضي قدما 
بدافع من احلماس وبدعم الكلية 
االس����ترالية نحن متحمسون 
لتحقيق الرؤية املشتركة لتلبية 
التغيرات االجتماعية كما نأمل 
ان متهد هذه الشراكة الطريق 

نحو اجناز مميز.

شراكة إستراتيجية بين »انفى« و»األسترالية«
لتلبية االحتياجات االجتماعية والبيئية بالكويت


