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الجامعــــة
والتطبيقي

 ASCE أقام قسم الهندسة املدنية بالتعاون مع اجلمعية االميركية للمهندسني املدنيني
وجمعية اخلرس���انة االميركية ACI يوما مفتوحا لطلبة قسم الهندسة املدنية بجامعة 
الكويت، بهدف كسر الروتني في الفصل الدراسي الصيفي والترويح عن الطلبة، خاصة مع 

ارتفاع درجات احلرارة، حيث تضمن النشاط توزيع املثلجات واملشروبات الباردة.
وأعرب أعضاء اجلمعية االميركية للمهندس���ني املدنيني عن شكرهم اجلزيل لكل من 
س���اهم في إجناح اليوم املفتوح، متمنني النجاح والتوفيق للطلبة املسجلني في الفصل 

الصيفي.

يوم مفتوح لطلبة »الهندسة المدنية« بالجامعة

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعـــــــة مل�صاهمي �صركة لوؤلوؤة الكويت 

العقاريـــــــة )�ـــــــش.م.ك( مقفلـــــــة اإىل اجتماع اجلمعيـــــــة العامة 

العاديـــــــة املقرر عقدها يف متـــــــام ال�صاعة احلادية ع�صر من يوم 

اخلمي�ش 2010/8/5م مبجمع الوزارات - مقر وزارة التجارة 

وال�صناعـــــــة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعـــــــة االجتماعات الكربى 

ومناق�صة تقرير الـــــــوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد 

قانـــــــون ال�صركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك طبقًا 

لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقـــــــة �صـــــــرق - �صـــــــارع اخلليج العربـــــــي - الدور 

اخلام�ش - بجانب امل�صت�صفى االأمريي.

مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

الوزارة  مبقر  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  متــام  يف  2010/8/12م  املوافق  اخلمي�ش 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

استقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
سفير جمهورية أرمينيا فادي شارشوغليان صباح 

امس مبكتبه مبنطقة اخلالدية.
جاءت الزيارة بهدف بح���ث عالقات التعاون 
املش���ترك بني جامعة الكوي���ت وجامعة يريفان 

األرمينية من اجلانب األكادميي.
وم���ن جهته، أب���دى الفهيد اس���تعداد اإلدارة 
اجلامعية لتس���خير كل اخلدمات التعليمية على 
املستوى األكادميي جلامعة يريفان األرمينية وذلك 

لتحقيق اهداف التعاون املشترك بني الطرفني.
محمد هالل الخالدي

تفقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي تس����جيل الطلبة الراغبني في االلتحاق 
بكليات ومعاهد الهيئة، حيث قام بزيارة صالة التس����جيل 
بديوان عام الهيئة بالعديلية، وقد رافقه في جولته كل من 
نائب املدير العام للخدمات األكادميية املس����اندة د.عبداهلل 

الكندري وعميد القبول والتسجيل د.أحمد األنصاري ومساعد 
عميد القبول والتسجيل علي املطاوعة ومساعد مدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم جنم الرومي، وقام د.الرفاعي خالل 
اجلولة باالطالع على سير عملية التسجيل، واستمع لشرح 
من عميد القبول والتسجيل عن االجراءات اجلديدة اخلاصة 
بالتسجيل وتابع عن كثب آلية عمل أجهزة استقبال مظاريف 

التسجيل التي مت استحداثها هذا العام، وقد أبدى د.الرفاعي 
ارتياحه ملا ملسه من حسن تعامل املوظفني مع الطلبة حيث 
احلفاوة والتعامل الراقي اللذين يقدمهما املوظفون للطلبة، 
كما عبر املوظفون عن س����عادتهم باالهتم����ام الذي يقدمه 
د.الرفاعي من خالل االرشادات والنصائح واخلدمات التي 

تساهم في تسهيل عملية تسجيل الطلبة.

محمد هالل الخالدي
في اطار س���عي الهيئة الدائم 
ملواكب���ة كل ما ه���و جديد خلدمة 
مصلحة الطلبة وتأهيلهم لالنخراط 
في سوق العمل صرحت نائب املدير 
العام للشؤون االدارية واملالية في 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب صباح البحر بأن الهيئة 
تستقبل عام 2010 باضافات جديدة 
على انظمتها التعليمية والتدريبية 
هي االولى والوحيدة في أي نظام 

تعليمي حكومي بالكويت.
وافادت بأنه ق���د مت االنتهاء 

من اجراءات توفير نظام متكامل تعليمي يحاكي برج املراقبة 
املوجود في املطارات العاملية والدولية والذي يوفر بيئة مشابهة 
متاما كاملوجودة في ابراج مراقبة الطائرات من حركة الطائرات 
ومسارات املالحة وجميع املشاكل الفنية التي قد تواجه املتدربني 
في تلك االبراج كما ه���و احلال في اي برج مراقبة دولي ويتم 
كل ذلك في مختبر في قسم املالحة في املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة عن طريق عرض جميع تلك املعطيات على شاش���ات 
360درج���ة في جميع االجتاه���ات دون احلاجة الى زيارة برج 
املط���ار مما يوفر بيئة آمنة وخالية من اي ارتباك للعاملني في 

تلك االبراج.
كم���ا مت االنتهاء كذلك من اجراءات توفير اجهزة حديثة لنظام 
القبة الس���ماوية حيث يتمكن الطالب م���ن مراقبة حركة النجوم 
وف���ي بيئة داخلية متكنه من الس���يطرة عليها بعيدا عن االحوال 
اجلوية والتي قد تكون مضطربة وغير مناسبة ملشاهدة النجوم 
وميكن اعادة س���يناريوهات حركة النجوم مرة تلو االخرى كلما 
دعت احلاجة لذلك خاصة ان دراسة حركة النجوم جزء ال يتجزأ 

من املالحة البحرية.

اتفقت اجلامع���ة العربية املفتوحة واملركز 
الثقافي اإلسالمي التابع لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية على تعزيز التعاون بني املؤسستني 
وإقامة ندوات ومؤمترات مش���تركة، باإلضافة 
الى االستعانة بخبرات املركز في تعليم اللغة 
العربية لغي���ر الناطقني بها ف���ي جميع أفرع 
اجلامعة العربية، وتشكيل فريق مشترك للتعاون 
والتواصل وجتسيد األفكار على أرض الواقع، 
وأكد مدير فرع اجلامع���ة د.طارق عبداهلل ان 
الرسالة الس���امية للمؤسستني تتالقيان فيها 
على أكثر من صعيد خصوصا انهما تسعيان 
لنفس األهداف النبيلة وهي نشر العلم واملعرفة، 
وخدمة املجتمعات اإلنسانية وتطويرها، ولهذا 
ميكن للطرفني ان يتعاونا في أكثر من صعيد 

ومجال.
وقال د.طارق: يوجد في فرع اجلامعة العديد 
من األقس���ام والوح���دات التي ميك���ن اثراؤها 
بالتعاون مع املركز الثقافي اإلس���المي لتعليم 
اللغة العربية في املستقبل القريب، مثل وحدة 
التعليم املستمر، ومركز خدمة املجتمع وغيرهما 
من األقسام والوحدات التي تسهم في التنمية 
البشرية القائمة على أسس من املعرفة وصقل 
املهارات املختلفة في جميع املجاالت، واجلامعة 
العربية املفتوحة التي أسسها ودعمها صاحب 
السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز تشق 

طريقها وتأخذ مكانتها بني اجلامعات وفق هذا 
النهج وهذه الرؤية الساعية الى خدمة املجتمع 

العربي والطامحة الى تطويره ونهضته.
وبدوره أكد مشرف املركز الثقافي اإلسالمي 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها عبدالرزاق 
العميري ان التعاون بني املركز وفرع اجلامعة 
العربية املفتوحة قائم منذ سنتني، حيث استعان 
املركز ببعض األكادمييني لالسهام في مواسمه 
الثقافية، وفي مثل هذه الزيارات تتوثق عرى 
التعاون، فقد مت طرح ومناقشة العديد من األفكار 
ونقاط التعاون ما بني املؤسستني في هذه الزيارة 
مثل تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها في 
جميع أفرع اجلامعة، وإقامة ندوات مش���تركة، 
ومن خالل هذه الزيارة الكرمية وجدنا ان هنالك 
الكثير من الرؤى واألفكار املشتركة بني الطرفني، 
ونحن نشكر ادارة فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت وعلى رأسها مدير الفرع د.طارق عبداهلل 
على حفاوة االستقبال، ونتمنى ان تتجدد هذه 

اللقاءات في املستقبل.
يذكر ان املركز الثقافي االسالمي له العديد من 
األنشطة التعليمية والثقافية املجانية، خصوصا 
في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها 
التي تقدمها بشكل مجاني وتسعى الى برامجها 
العلمية العديد من الس���فارات والش���خصيات 

األجنبية.

مشاركة طالبية

االهتمام بالبيئة
إن مقياس احلضارة اإلنسانية ال يكتفي باجلوانب 
العمراني���ة والدخل القومي، بق���در ما هو مرتبط 
افراد املجتم���ع احلضارية واهتمامهم  بتصرفات 

باجلوانب اإلنسانية والبيئية والثقافية.
وقد تكون إعادة التصنيع من اهم مظاهر التحضر 
املدني الذي مييز الكثير من مجتمعات العالم األول، 
فعلى سبيل املثال، تقوم الكثير من الدول لتشجيع 
مواطنيه���ا واملقيمني فيها على دع���م ثقافة اعادة 
التصنيع والتدوير، عن طريق تعليم االطفال وهم 
ف���ي مرحلة احلضانة والتعلي���م االبتدائي أهمية 
العناية بالبيئة وإعادة املواد الصناعية الى مواد 
أولية، من اجل االس���تفادة منها مرة اخرى، دون 
استنزاف موارد االرض الطبيعية مرات عديدة برمي 
النفايات التي ميكن االستفادة منها، مبا يؤثر سلبا 

في النظام البيئي بشكل كبير.
ورمبا جت���اوزت بع��ض الدول مج��رد التشجيع 
الى فرض اع���ادة التص��نيع بش�����كل غير مب��اشر 
فعلى سب��يل املث��ال ت���درس مدي��نة بيركلي في 
والية كاليف���ورنيا خ��طة لوض��ع ج���زاءات مالية 
عل���ى البيوت التي ترمي جمي������ع النف���ايات في 
صن���دوق الزبالة دون عزلها ف���ي صناديق إعادة 

التصنيع.
إذن، فمجتمعن���ا بالفع���ل ف���ي أم���س احلاجة 
حلمالت تثقيفية بيئية وصحية تديرها اجلامعة 
أو املستشفيات أو حتى املدارس لكي يكون هاجس 

البيئة والصحة حاضرا في أذهان الناس.
إيمان الهيلم الظفيري
 كلية العلوم ـ جامعة الكويت
مقرر تربية بيئية

صباح البحر

د.مثنى الرفاعي

سهير جمعة

.. ويستمع إلى شرح عميد القبول عن اإلجراءات اجلديدة في عملية التسجيل د.يعقوب الرفاعي خالل جولته في صالة التسجيل

د.عبداهلل الفهيد مستقبال السفير فادي شارشوغليان

د.طارق عبداهلل خالل استقباله وفد املركز الثقافي اإلسالمي

الفهيد بحث مع السفير األرميني التعاون 
مع جامعة يريفان على المستوى األكاديمي

نتائج قبول المستجدين بالجامعة األسبوع المقبل

لتشجيعهم على التوجه إلى »الخاص«
اليوم آخر موعد لتسّلم

طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل األول
جمعة إلعادة النظر في طرق

توظيف خريجي »السياحة والتجميل«

عبداهلل: دعم التعاون بين الجامعة المفتوحة 
والمركز الثقافي اإلسالمي لتعليم اللغة العربية

أما ع���ن الطلبة احملولني من 
جامع���ات اخ���رى أو خريج���ي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الراغبني في االلتحاق 
باجلامعة للفص���ل االول القادم 
2011/2010 فأوضح عميد القبول 
والتسجيل انه ميكن لهؤالء الطلبة 
التقدم إلى اجلامعة خالل الفترة 
15 � 2010/8/19 مصطحبني معهم 
املستندات املطلوبة، كما حددت 
عمادة القبول والتس���جيل هذه 
الفت���رة للطلبة احملولني إلتاحة 
الفرص���ة أمام الدارس���ني منهم 
بالفصل الصيف���ي أو من يقوم 
باس���تيفاء شروط التحويل عن 
طريق الدراسة وفقا لنظام الطلبة 
غير املقيدي���ن بجامعة الكويت 
للتقدم للفصل األول 2011/2010.

واختتم د. الرفاعي تصريحه 
بتمنياته للجميع بالتوفيق في 

الدراسة اجلامعية.

حيث ان غالبي���ة املقبلني من 
حملة الشهادة املتوسطة، كما 
سيؤدي تفعيل مشروع املؤهالت 
الوطنية الى تعزيز النظرة الى 

اهمية الشهادات احلرفية.
وعن اهم املواد األساس���ية 
الختص���اص الس���ياحة قالت 
جمعة ان الدراسة تتناول مواد 
اساسية كاللغة االجنليزية التي 
تدرس بها بعض املواد الى جانب 
اللغة العربية وكذلك جغرافية 
وصناعة السفر واعمال ومكاتب 
السفر والتسويق وغيرها من 
مواد تعد اخلريج ليكون مؤهال 
للعم���ل في مجال الس���فريات 
الس���ياحية  املراكز  وبع���ض 

والفنادق.
وذكرت ان باقي مواد األزياء 
والتجميل تدرس مواد أساسية 
مثل فن اخلياطة ورسم األزياء 
والزخرفة والعناية بالش���عر 
والتصفيف وفن التجميل الى 
جان���ب علوم احلاس���ب اآللي 
كض���رورة مطلوبة للعمل في 

أي مجال.

آالء خليفة
أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
أن اليوم هو آخر موعد لتسلم 
طلبات االلتحاق باجلامعة للفصل 
الدراسي األول 2011/2010، وأهاب 
د.الرفاع���ي بالطلب���ة الراغبني 
في االلتح���اق بجامعة الكويت 
الثانوية،  من خريجي املرحلة 
كذلك طلبة الثانوية اإلجنليزية 
املتوقع تخرجهم للفصل الصيفي 
2010/2009 بض���رورة مراجعة 
القب���ول والتس���جيل  صال���ة 
الدوام  بالشويخ خالل مواعيد 
الرس���مي مصطحب���ني معهم 
املستندات املطلوبة لتقدمي طلب 
االلتحاق باجلامعة للفصل األول 
2011/2010 على ان يقوموا بتسليم 
نتائجهم النهائية الى اجلامعة 

فور اعالنها.
واضاف د.الرفاعي ان النسب 

محمد هالل الخالدي
دعت مديرة معهد السياحة 
والتجميل واألزياء التابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي سهير 
جمع���ة الى اع���ادة النظر في 
طرق توظيف خريجي املعهد 
مبا يشجع هذه الشريحة على 

العمل لدى القطاع اخلاص.
وقالت جمعة ل���� »كونا« ان 
قطاع السياحة والتجميل واألزياء 
هو احد القطاعات احليوية التي 
حتتل مس���احة في سوق العمل 
الكويتي اال ان خريجي هذا القطاع 
العمل لدى  يبحثون عن فرص 
القطاع احلكومي بدال من القطاع 

اخلاص.
وأوضحت ان اهم االسباب 
التي تدف���ع هؤالء للعمل لدى 
القطاع احلكومي ساعات العمل 
احمل���دودة والرواتب حيث ان 
العمل في القطاع اخلاص يتطلب 
ساعات عمل طويلة ال تقل عن 

ثماني ساعات.
كما دعت جمعة الى تفعيل 
مشروع املؤهالت الوطنية الذي 

الدنيا لقب���ول أوراق خريجي 
املرحلة الثانوية باجلامعة هي 
70% للقسم العلمي و78% للقسم 
األدب���ي، وأن إجمالي املتقدمني 
حتى اآلن ق���د بلغ 7700 طالب 
وطالبة. وقال ان نتائج املقبولني 

ستعلن خالل االسبوع املقبل.

ينظ���م كل مهنة ف���ي املجتمع 
ويخضعها ملعايير معينة اهمها 
عدم منح رخصة ملزاولة مشروع 
جتاري كصالونات التزيني او 
مشاغل اخلياطة اال ملن يحملون 
ش���هادات متخصصة حس���ب 

املجاالت.
واضافت ان ه���ذه املعايير 
ستعمل على تشجيع وزيادة 
االقبال على املعهد السيما الطلبة 
الثانوية  الش���هادة  من حملة 

أبدى ارتياحه لحسن تعامل الموظفين مع الطلبة

الرفاعي تفّقد صالة القبول واطلع على سير عملية التسجيل

تطبيق أسلوب جديد في التعليم والتدريب

البحر: توفير نظام متكامل تعليمي 
يحاكي برج المراقبة في »االتصاالت«

ساعات العمل المحدودة والرواتب تشجع على االلتحاق بـ »الحكومي«


