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لبرامج الدبلوم في الكلية األسترالية وكلية بوكسهل للبنات وكلية الشرق األوسط األميركية

قبول 706 طالب وطالبات في البعثات الداخلية بالجامعات الخاصة
صرحت د.فريدة العلي األمني العام باإلنابة بأن اللجنة االشرافية 
للمنح والبعثات الداخلية قد اعتمدت قبول 706 طالب وطالبات في 
البعثات الداخلية لبرامج الدبلوم في الكلية االس��ترالية في الكويت 

وكلية بوكسهل للبنات وكلية الشرق األوسط األميركية.
فعلى الطالب املقبولني مراجعة الكليات املقبولني فيها الستكمال 

اجراءات القبول والتسجيل.
كما افادت بأن فترة اس��تقبال طلبات البعثات الداخلية القادمة 
س��تكون من 22�26 أغس��طس 2010 وه��ي مخصصة خلريجي 
الثانوي��ة االجنليزية له��ذا العام وكذلك للحاصلني على ش��هادات 
الدبلوم والراغبني في اس��تكمال دراس��تهم للحصول على درجة 
البكالوري��وس. وللمزي��د من التفاصيل ميك��ن الرجوع للصفحة 

.www.puc.edu.kw :االلكترونية لألمانة
د.فريدة العلي

الكلية األسترالية 
هندسة ميكانيكية

جاسم فالح خلف الصالح  ٭
لول���وة عبدالعزي���ز عل���ي   ٭

الشراح
ابراهي���م  ع���ادل  عب���داهلل   ٭

الشطي
أحمد علي حسني علي  ٭

حمد ناصر حسني كاكولي  ٭
طارق محمد أحمد الشرهان  ٭

محم���د  فه���د  عبدالعزي���ز   ٭
العازمي

مهدي صالح عباس دشتي  ٭
خالد بدر جاسر العنزي  ٭

محمد طارق عباس البلوشي  ٭
فهد جاسم عبداهلل السلطان  ٭

عبدالعزي���ز ناص���ر محم���د   ٭
الهندال

حسني ثابت محمد البناي  ٭
شوق سالم محمد اجلهيم  ٭

ناص���ر عب���داهلل مصطف���ي   ٭
الكندري

عبداللطيف منذر عبداللطيف   ٭
الوزان

علي مصطفى شعبان زمان  ٭
بدر عبدالوهاب محمد صالح   ٭

الهندي
عبداملل���ك خال���د عب���داهلل   ٭

الشعيب
فهد أسامة محمد اليوحة  ٭

س���ليمان أحم���د س���ليمان   ٭
عبداهلل

ناصر فارس سالم العجمي  ٭
عبدالعزي���ز عل���ي محم���د   ٭

احلربان
مب���ارك  عب���داهلل  مب���ارك   ٭

العجمي
محمد عصام أحمد ندوم  ٭

عبدالعزيز فهد عابر البذالي  ٭
شهد أحمد علي اخلالوي  ٭

ماجد هاشم ماجد سيد محمد  ٭
خالد مرداس مطر املطيري  ٭

خالد أسامة سوركلي  ٭
فيص���ل حمي���دي عط���ااهلل   ٭

املطيري
أحمد علي شمالن احلساوي  ٭

عمر وليد محمد الغزالي  ٭
حمد عبداحلميد محمد صالح   ٭

الناصر
اس���ماعيل محم���د  مه���دي   ٭

الصراف
احمد س���يد نوري سيد احمد   ٭

الصالح
ابش���يت  ابراهي���م  محم���د   ٭

الرحيلي
محمد صالح اسحق الصالح  ٭

هندسة النفط والغاز 
منار نوري عبداهلل الربيعان  ٭
فرح جمال سالم عبدالعزيز  ٭

عب���داهلل  جن���م  جمان���ة   ٭
الفيلكاوي

انوار احمد يار محمد فاضل  ٭
حمد علي محمد فيروز  ٭

عب���داهلل  ناص���ر  ش���مالن   ٭
العنزي

ف���واز عبدالرحم���ن محم���د   ٭
عبدالرحمن

خالد طالل سعيد بن سيف  ٭
باسل أحمد خليفة البلوشي  ٭

دالل يوسف حسني سليم  ٭
أحمد مبارك خلف العتيبي  ٭

نور أحمد حيدر أحمد  ٭
نورة عادل محمد البناي  ٭

محم���د  جاس���م  مش���اري   ٭
العسكري

عبداهلل علي يوسف كمال  ٭
فهد نوري ابراهيم العنزي  ٭

عبدال���رزاق  ع���ادل  ش���هد   ٭
السجاري

أحمد عبداهلل مجبل العازمي  ٭
نواف أحمد علي محمد  ٭

يوسف عبداهلل حيدر محمد  ٭
ب���در عبدالرحي���م  خليف���ة   ٭

الكندري
حس���ني  وحي���د  عب���داهلل   ٭

درويش
فيصل محمد علي اجلاركي  ٭

فهد شريدة زيد الشريدة  ٭
بشري عارف حسني القطان  ٭

صالح وحيد رضا يوسف  ٭
ناص���ر عبدالرض���ا محم���د   ٭

البلوشي
دانة علي سعود السالم  ٭

عبداهلل عبداحملسن مصطفى   ٭
خليل

فهد إياد هاتو محمد  ٭
دانة سامي بدر الشايجي  ٭

مرمي جمال سليمان التورة  ٭
سجى مصطفى علي غلوم  ٭

علي عدنان عيد السعد  ٭
يوس���ف محم���د عبدالعزيز   ٭

السليم
دانة أحمد علي الكندري  ٭

س���لطان أدي وال���ي جبريل   ٭
اديكنولي

علي جمال علي اسماعيل  ٭
يوسف محمد صالح السعيد  ٭

عب���اس  عب���داهلل  علي���اء   ٭
الرئيس

ضاري خالد بشير الشمري  ٭

هندسة الكترونية 
أروى علي خالد العتيقي  ٭

شيخة عبداهلل سعد الضامر  ٭
عذاري محمود جاسم عباس  ٭
زينب عودة عبداهلل فرحان  ٭
أحمد محمد حسني العنزي  ٭

حنان فهد عواد املياس  ٭
حسني شاكر حسني الدشتي  ٭
عزيزة هاشم حسن االستاذ  ٭

عبداهلل محمود محمد جمالي  ٭
محمد عبداهلل علي الرشيد  ٭

امينة حسني الكندري  ٭
راشد بسام راشد الهاجري  ٭

عبدالعزيز يعقوب يوس���ف   ٭
اخلرس

هدى جنم عبداهلل حسن  ٭

هندسة صيانة طائرات 
سيد حسن مصطفى سيد حسن   ٭

الزلزلة
فارس دهام رجاء الشمري  ٭
نوف صالح مرزوق غريب  ٭

هندسة مدنية
فاطمة حميد جاسم زادة  ٭

كوثر محمود محمد حاجية  ٭
عب���داهلل  محم���د  روان   ٭

العصفور
سارة أحمد ناصر املضاحكة  ٭

ره���ف محم���د عبدالرحم���ن   ٭
الدعيج

فاطمة عبداهلل أحمد حسني  ٭
نور خالد ناصر الرغيب  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الشطي  ٭
هديل محمد جاسم املفتاح  ٭

ه���دى عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
كمشاد

جوري عبدالقادر أمني أحمد  ٭
حس���ن حس���ني عبدالصمد   ٭

األربش
فاطمة جالل محمد مهدي  ٭

يوس���ف حس���ن عبداحلميد   ٭
املطوع

حص���ة محم���د عبدالعزي���ز   ٭
الشمالي

عي���دة محم���د عبداله���ادي   ٭
الرشيدي

ش���ريفة عبدالعزيز عبداهلل   ٭
الشعيب

سامرينا احمد خضر العنزي  ٭
هيا مصطفى هزمي الهزمي  ٭

ياسمني محمد شاكر بهبهاني  ٭
دنيا محمد علي صفر  ٭

مبارك بدر مبارك العصفور  ٭
عه���ود خال���د عبدالرحم���ن   ٭

شبكوه
يوسف سعد محمد احلوطي  ٭

لطيفة عبداللطيف عبدالهادي   ٭
سعد

محم���د  حم���ود  خليف���ة   ٭
الرشيدي

عم���ر عل���ي خل���ف طويان   ٭
الظفيري

أحمد فيصل ياسني سليم  ٭
جاسم محمد غامن ذياب  ٭

فاطم���ة عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
البديوي

فهد عادل محمد العدواني  ٭
آمنة محمد سطام العتيبي  ٭

دانة وليد علي الراشد  ٭
روان كاظم عبداملجيد علي  ٭
راشد حبيب راشد ماجكي  ٭

تسويق
صفية أحمد صالح بندر  ٭

شهد بدر سليمان السعيد  ٭

عبدال���رزاق  رع���د  ن���وف   ٭
اإلبراهيم

محم���د  أحم���د  عب���داهلل   ٭
البصيري

ياسمني محمد صالح البحوه  ٭
عيسى جمال خلف العيد  ٭

عب���داهلل راش���د عبداللطيف   ٭
القصار

حامد نادر محمد عابدين  ٭
محمد ارحمة حسن الفضالة  ٭

لول���وة عبدالعزي���ز مناحي   ٭
الدغيشم

إبراهي���م  ص���الح  محم���د   ٭
الشوشان

سارة عبلس ميرزة األطرم  ٭
عب���داهلل منص���ور عبداهلل   ٭

اخلارجي
علي حسني جمعة العلي  ٭

أحمد سعد أحمد القحطاني  ٭
ش���مائل أحم���د عبدالك���رمي   ٭

احلربي
حسني يوسف حسني دشتي  ٭
فيصل نايف أحمد الدبوس  ٭

حس���ني يعق���وب يوس���ف   ٭
القطان

شهد سامي حسني البلوشي  ٭
ابراهي���م  فيص���ل يوس���ف   ٭

العوضي
فيصل خالد محمد النامي  ٭

عبدالعزيز فهد عبداحملس���ن   ٭
اخلميس

حن���ان زهي���ر عبداخلال���ق   ٭
البخيت

معصومة حميد أحمد العلي  ٭
حس���ن طال���ب عبدالرض���ا   ٭

القالف
حمد سليم رفيق شحيبر  ٭

عامر طاهر عبداهلل العامر  ٭
وليد خالد سليمان احلصان  ٭

شهد صالح سالم عثمان  ٭
عبدالرحم���ن محمود عبداهلل   ٭

الهزاع
سليمان نوري داود الداود  ٭

سارة ماجد راشد الرحماني  ٭
عمر حامد حمد الفجي  ٭

يعقوب عدن���ان عبداهلل بن   ٭
عيد

موارد بشرية
شهد نوري الالمي  ٭

ضحى عبداهلل مبارك سعود  ٭
سجى يوسف محمد الرخيص  ٭
عم����ر  عبدالس����الم  رغ����د   ٭

العصيمي
ضحى نبيل عبداهلل العيدي  ٭
اجلادل نبيل عبداهلل األحمد  ٭

ثامر سمير عباس دشتي  ٭
ب����در خال����د املخل����د  عذب����ة   ٭

املطيري
مرمي علي محمد محسني  ٭

عبدالوه����اب خال����د عبداهلل   ٭
احمد

فهد حسني حبيب خويبر  ٭
دانة خالد علي بوقماز  ٭

كوثر حسني نيروز أشكناني  ٭
ناص����ر يوس����ف س����ليمان   ٭

الشايجي
زينة هشام يحيى االيوب  ٭
مرمي جاسم محمد خضير  ٭
أحمد خالد فهد الشايجي  ٭

ف����ؤاد عبداجللي����ل  ابته����ال   ٭
الصفار

أماني طالل تركي املطيري  ٭
عبدالعزيز علي محمد حيدر  ٭

إدارة أعمال
محم���د عبداللطي���ف م���رزوق   ٭

العازمي
ن���ورة خال���د عبداللطي���ف   ٭

النجادة
فيصل أحمد خلفان سعيد  ٭

ش���وق عبدالس���الم س���امي   ٭
عبدالرزاق

عائشة يوسف خالد الصالل  ٭
نور صالح سالم اكروف  ٭

فاطمة محمد ماجد بوطيبان  ٭
مرمي أحمد سلطان السمحان  ٭
عهود عبداهلل عباس الرئيس  ٭
ش���ريف  عب���داهلل  خال���د   ٭

الصديقي
طالل سالم مطر اخلالدي  ٭

يوسف جاسم محمد بوحمد  ٭
سارة يوسف راشد العتيبي  ٭

حسني عبداملجيد علي حسن   ٭
عاشور

عب���اس  أحم���د  محم���د   ٭
عبداحلسني

مروج طارق خالد الوهيب  ٭
عبدالعزي���ز ع���ادل عبداهلل   ٭

التركي
عب���داهلل  س���ليمان  ب���در   ٭

الدليجان
س���ارة محس���ن عبدالرض���ا   ٭

عوض
عهد أشرف محمد عبداملنعم  ٭
منار سعيد عيسى املطيري  ٭

عبدالعزي���ز  ف���ؤاد  ن���وف   ٭
العسعوسي

عاي���د  فات���ن عبداحلكي���م   ٭
العنزي

محمد حمد بندر يوسف  ٭
جمانة فؤاد عبداهلل الصراف  ٭

قماشة وليد أحمد السندي  ٭
بدر شاكر قمبر الناصر  ٭

أروى عبدالرحم���ن صال���ح   ٭
العواد

عبداهلل وليد أحمد خلفان  ٭
هال أحمد محمد اجلمعة  ٭

حمد قيس عبدالعزيز احلرب  ٭
سارة عادل خليفة الراشد  ٭

تركي فيصل بندر الدويش  ٭
سليمة عبداهلل ربيعة مطر  ٭

س���ليمان أحمد عبدالرحمن   ٭
الدخيل

محمد طارق عبيد املسعود  ٭
مرمي وليد محمد العلي  ٭

نور مصطفى جاسم املطوع  ٭
ناصرمحمد علي الصراف  ٭

هيثم خالد عبداملجيد الشطي  ٭
ندى أحمد ابراهيم السند  ٭
هديل فهد أحمد املسيليم  ٭

حسني قاسم سلمان النجادي  ٭
ياسمني حجي طاهر بوفتني  ٭

مس���اعد محم���ود عبدالرزاق   ٭
احلسن

كلية بوكسهل للبنات
تكنولوجيا المعلومات

نوف عبدالعزيز الهبدان  ٭
سارة مشعل العتيبي  ٭

وضحة فيصل الزعبي  ٭
ميثاء عمر صادق  ٭

مي محمد القحطاني  ٭
فاطمة صبيح الشمري  ٭

اسيل طارق احلبيل  ٭
خالدة وليد البلوشي  ٭

آالء احمد احلمادي  ٭
هدى صالح مالح  ٭

غيداء صالح العنزي  ٭
هلل رياض احلميدان  ٭

زهراء ناصر الهزمي  ٭
أبرار عبد الرضا سلطان  ٭
علياء سليمان اجلطيلي  ٭

مرام فهيد العجمي  ٭
هديل عبد الرحيم صادق  ٭

سارة عيسى خميس  ٭
فرح طالل االسلمي  ٭

وضحة سعود الهاجري  ٭
فجر فهاد العجمي  ٭

نوف حسني عبد حسني  ٭
فاطمة رؤوف ماجد سيد  ٭

الدانة راشد العجمي  ٭
اميان فالح احمد  ٭

الباس���ط عبد  حفصة عب���د   ٭
الرحيم

مرمي محمد الهيلع  ٭
غالية صالح فرحان  ٭
عائشة مزيد العامر  ٭

فضايل عبداهلل الرندي  ٭
بتول حسن دشتي  ٭
رقية جاسم الفهد  ٭

إدارة األعمال
منيرة سليمان الشطي  ٭

شيخة فهد املشوح  ٭
بشاير عبد اللطيف املهدي  ٭

سامية مشعل العصيمي  ٭
مرمي راشد العازمي  ٭
روان ماجد بوفتني  ٭
امل محمد شرهان  ٭
يسرا احمد عامر  ٭

افراح حمدان العدواني  ٭
الكوثر صالح املوسوي  ٭

سارة محمد العتيبي  ٭
سارة سعد الفرحان  ٭
حور حسني اخلالدي  ٭
سارة فارس العازمي  ٭
شيماء احمد املطيري  ٭

دالل حسني اللقمان  ٭
حوراء كامل املطوع  ٭
مرمي احمد احلمود  ٭

هبة راشد ابراهيم الراشد  ٭
سارة مبارك الهاجري  ٭

دالل فيصل الصباح  ٭
فجر علي حسن الدابي  ٭

فاطمة سعد عبداهلل مال اهلل   ٭
حسن

رباب فيصل غلوم شاه  ٭
وضحة محمد السبيعي  ٭

منى محمد السني  ٭
مرمي فيصل العازمي  ٭

ليلى عبد اجلليل دشتي  ٭
مي مهل الهاجري  ٭

دانة عبداهلل الهران  ٭
مروة منصور بوشهري  ٭
سارة عبداهلل العجمي  ٭

دالل محمد العبدالرحمن  ٭
طيبة كمال اشكناني  ٭

اميان حسني بهمن  ٭
ياسمني يوسف احمليطيب  ٭
شيخة عبد الكرمي الراشد  ٭

نوير عامر العازمي  ٭
ابرار فياض احلربي  ٭

فجر نادر العنزي  ٭
اميان ماجد السالم  ٭

اسماء بدر ضايف عبداهلل  ٭
أسماء وحيد املرشاد  ٭

اميان عبد اللطيف الكندري  ٭
روان يوسف العمر  ٭
فجر علي املطاوعة  ٭

شوق مرزوق عايض مجبل  ٭
جنان احمد الفيلكاوي  ٭

رجاء مطلق الهندال  ٭
نورا حمد اجلمل  ٭

هاجر راشد الرقيب  ٭
اسراء محمد القناعي  ٭
افراح محمد الهاجري  ٭
مرمي راشد الفودري  ٭
انتصار سالم املري  ٭
ابرار يوسف سبتي  ٭

منيرة باسل املجلهم  ٭
طيبة عبداهلل الكندري  ٭

نور عيد عطية  ٭

تسويق
انفال عبداهلل احلميدي  ٭

حنان جاسم القدفان  ٭
عائشة محمد اجلدعي  ٭
سارة طارق النفيسي  ٭
فرح خليل العبداهلل  ٭

سارة جاسم محمد العميري  ٭

تصميم جرافيكي
شهد وليد البصيري  ٭

هبة هشام امان  ٭
دالل ابراهيم ضاهر  ٭

شيخة سلمان الكفيف  ٭
اجلازي جاسم الوهيب  ٭

دالل صادق العبد الرزاق  ٭
نورة طالل العازمي  ٭

شهد مساعد اخلالدي  ٭

أعمال مصرفية
منال راشد عاشور  ٭

لولوة ناصر احلمدان  ٭
لطيفة حسن اجلريسي  ٭
انفال صالح الشايجي  ٭

حصة سليمان العبداهلل  ٭
شهد طالل املطوع  ٭

موضي عادل اخلرجي  ٭
خي���راهلل  ري���اض  نادي���ة   ٭

سلطان
حنني خليفة الشريدة  ٭

ميعاد فايز املطيري  ٭
عائشة جاسم البارود  ٭

خلود خالد سبيل  ٭
دمية بدر الذيابي  ٭

ديكور وتصميم داخلي

بشائر عجالن العجاج  ٭
عالية عادل بهبهاني  ٭

فجر جمال عبد الكرمي  ٭
مرمي وليد االنصاري  ٭

اماني مسعود العجمي  ٭
زهراء نبيل السيد علي احمد  ٭
اميان محمد ابراهيم الناصر  ٭

ضحى بدر اليعقوب  ٭
هدى عبد الكرمي دشتي  ٭

دالل بدر اخلليفة  ٭
سارة جمال الفرحان  ٭

فاطمة سعد اللميع  ٭
سارة محمد اربيع  ٭

عائشة فهيد العازمي  ٭
وداد عبدالعزيز هندال  ٭

خديجة عبد املانع العجمي  ٭
ندى طالب العنزي  ٭

شيخة نبيل سالم علي احمد  ٭
البندري فهد املطيري  ٭
زينب محمد املنصور  ٭

كلية الشرق األوسط األميركية
نظم الكمبيوتر الشبكية 

عبداهلل حامد صفيان محمد  ٭
علي عبداهلل عيسى مال اهلل  ٭

يوسف طالل راشد الغامن  ٭
مشعل نواف جهاد العنزي  ٭

عبدالعزيز عبداهلل عيس���ى   ٭
بلوشي

خليف���ة  مش���اري  ب���راك   ٭
العميري

عبداله���ادي حس���ني عل���ي   ٭
الرمضان

سالم جنيب علي الزيعل  ٭
عبداهلل ماجد امني العوضي  ٭

بدر طارق حامد االيوب  ٭
محمد جاسم محمد املضف  ٭

علي خالد حمزة صديق  ٭
حمد حسني علي بوعباس  ٭

عبدالعزي���ز محمد حس���ني   ٭
عبدالعزيز

عيس���ى  محم���د  عيس���ى   ٭
اجلساس

عبدالعزي���ز س���عد مناح���ي   ٭
العتيبي

عبداهلل هيثم عدنان عبود  ٭
مش���اري فه���د عبدالرحم���ن   ٭

العبيد
عب���داهلل  جن���م  عب���داهلل   ٭

السويلم
فيصل فهد خليل احلشاش  ٭

ادارة اعمال بتشعيباتها 
سارة فالح محمد العجمي  ٭

بشاير عادل حمد الرمضان  ٭
مها راشد عوض الهاجري  ٭

فاطمة فؤاد فهد القطان  ٭
ن���ورة ف���وزي عبداحملس���ن   ٭

الظبيبي
دالل خالد راشد بورسلي  ٭
فهد سليمان سعد البطاح  ٭
أحمد حمد فالح الفضلي  ٭

فاطم���ة الزهراء علي حس���ن   ٭
شرف

علي اكرم سلمان كريدي  ٭
انفال احمد خالد الشرف  ٭

دالل محمد حسني العنزي  ٭
الرحمن  عيس���ى فوزي عبد   ٭

العيسي
هيا سعيد يوسف السليم  ٭

لول���وة بدر عب���داهلل مظفر   ٭
راشد

افنان حسني ايوب ابراهيم  ٭
فواز فهد صالح بودي  ٭

عب���داهلل  س���عد  ض���اري   ٭
الضبيبي

محم���د  ش���افي  حمي���دي   ٭
القحطاني

س���ارة ضي���ف اهلل حميان   ٭
العتيبي

رقية خالد عبداهلل الثويني  ٭
عبدالرحم���ن كاظم محس���ن   ٭

البالم
مرمي علي جنم محسن  ٭

اس���راء عام���ر عبداحلمي���د   ٭
املطوع

عب���داهلل حس���ني عب���داهلل   ٭
الكندري

مناف فرحان عواد املطيري  ٭
ان���وار عبداالمير عبداهلل بن   ٭

عيد
سارة علي حسني الهندي  ٭

عام���ر حمد صالح املس���باح   ٭
املريخي

ان���س عبدالعزي���ز حس���ن   ٭
الكندري

عائشة احمد خالد املير  ٭
اميان ناصر مبارك العويس  ٭
عثمان عبداهلل مبارك العيار  ٭
ضاري عبداهلل عيد املطيري  ٭
جند عوض عبداهلل املطوطح  ٭

دالل يوسف محمد الطباخ  ٭
نواف أحمد يوسف العبيدلي  ٭

ريانة فهد محمد القحطاني  ٭
ابراهي���م  جاس���م  ش���يخة   ٭

الطراروه
علي عبداهلل أحمد اخللف  ٭

ابراهي���م عبداللطيف  ش���هد   ٭
االيوب

خالد بدر ناصر املجيبل  ٭
خليف���ة  يوس���ف  خليف���ة   ٭

سويدان
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اسرار بتال داهم القحطاني  ٭
سعود راشد محمد الراشد  ٭

ن���وف عبدالس���الم ع���واد   ٭
العنزي

امنة امين يوسف جعفر  ٭
نورة فؤاد عيسى املناعي  ٭

لطيفة عادل عبداهلل العتال  ٭
ريه���ام عبداله���ادي احم���د   ٭

الصقران
يحيى ناصر محمد السند  ٭

رسمي ميالد رسمي يونس  ٭
يوس���ف يعق���وب ناص���ر   ٭

الشرهان
نوف عصام محمد الرشيد  ٭

ابراهيم  ن���ور عبدالرحم���ن   ٭
املاجد

عبدالرحم���ن محم���د حاجي   ٭
القطري

عبدالوهاب عارف عبدالرسول   ٭
البغلي

يوس���ف طال���ب عبداللطيف   ٭
الغربللي

علي أحمد علي املاجد  ٭
عبدالعزي���ز عل���ي حس���ني   ٭

القالف
نواف عدنان ابجاد الشامي  ٭

ناصر وتيد ناصر العكشان  ٭
ن���واب  يعق���ون  الزه���راء   ٭

البلوشي
ليلى كمال حسني العبداهلل  ٭

أنوار بدر حمد األذينة  ٭
سلمان سالم مصطفى صادق  ٭

انسام ميثم خليل خريبط  ٭
خالد احمد سالم بوتلف  ٭

علي جمال علي اللوغاني  ٭
شوق راشد محمد املري  ٭

لولوة جراح خالد االبراهيم  ٭
س���ارة مبارك من���ور وقيت   ٭

الشمري
عذاري أحمد صابر صيهود  ٭
يوسف نوري احمد السعد  ٭

عبدالعزي���ز خالد س���ليمان   ٭
بوكحيل

عيسى يوسف بدر القالف  ٭
س���ليمان يعق���وب يوس���ف   ٭

الذويخ
رتاج وليد حسن اخللفان  ٭
أحمد سعد أحمد البالول  ٭

عبدالعزي���ز خل���ف صال���ح   ٭
البرازي

ناص���ر  عب���داهلل  محم���د   ٭
الروضان

مهتاب محمد حسن زارع حسني   ٭
ابادي

عبداللطيف محم���د عبداهلل   ٭
السعيد

صافية سعد سعود العجمي  ٭
علي جاسم محمد جعفر  ٭

عباس حس���ني حسن محمد   ٭
باقر

عيسى جمال علي اسماعيل  ٭
مرمي طاهر ناصر العليوي  ٭
علي خليل عبداهلل عبداهلل  ٭

فاطمة فاضل جوهر عبداهلل  ٭
شهد عيسى سعود اجلاسر  ٭

لي���ث عبداهلل  عبدالرحم���ن   ٭
العتيقي

اس����ماعيل محم����د دروي����ش   ٭
الشمالي

االء حمزة عباس البلوشي  ٭
ش����وق بدر س����الم الروضان   ٭

الهاجري
جنان فاضل دهراب احمد  ٭

أحمد يعقوب خالد اخلضري  ٭
ابرار حسني علي بوعباس  ٭

محمد صالح عبداهلل املاص  ٭
نورة عبداهلل محمد س����ليمان   ٭

احلبيب
عبدالوه����اب  محم����د  دالل   ٭

احلنيان
براك حسني علي الرفاعي  ٭
عبداهلل فهد حمد السعد  ٭

عب����داهلل عدنان عب����داهلل بن   ٭
غيث

شريفة أمني حمد املكيمي  ٭
ب����در عبدالس����الم عبداحلميد   ٭

البسام
ش����هد فيص����ل عل����ي م����راد   ٭

الكندري
صالح فيصل صالح الوهيبي  ٭

فهد عبداهلل محمد الناصر  ٭
يوسف محمد يوسف النجم  ٭
بدور ناصر حسن اخلميس  ٭

سارة مشعل خلف املسفر  ٭
رزان بدر عبدالرحمن الرفاعي  ٭
لول����وة رع����د عب����د ال����رزاق   ٭

السابج
عبدالعزي����ز احمد س����ليمان   ٭

اخليري
عبدالرحم����ن  فه����د  محم����د   ٭

الصميعي
سعد عبدالكرمي أحمد االحمد  ٭
مها احمد عبداملجيد عبداهلل  ٭

الس����يد صالح  حصة احم����د   ٭
الرفاعي

شاهة محمد سليمان املعجل  ٭
شوق خالد فهد املطوع  ٭

دانة سالم عبدالوهاب املفتي  ٭
طالل عبداهلل صالح اجلاركي  ٭

احم����د ف����وزي عبدالرحم����ن   ٭
امللحم

عبدالعزي����ز حس����ني محم����د   ٭
بوحمد

دعاء محمد حسن البلوشي  ٭
سليمان علي سليمان الرومي  ٭

يوس����ف خال����د عبداللطيف   ٭
الغربللي

علي خليفة مبارك بورسلي  ٭
نورة فرحان فالح الرشيدي  ٭

انتص����ار عبدالرحمن عبداهلل   ٭
الكندري

عب����داهلل  خال����د  عب����داهلل   ٭
الفيلكاوي

زينب ناصر جنم القتناب  ٭

س����ارة عبدالعزي����ز يوس����ف   ٭
عبداهلل

يوس����ف  ناص����ر  ابراهي����م   ٭
بروسلي

رواء حسن علي العلي  ٭
اس����ماعيل محمد اس����ماعيل   ٭

الهولي
حنان محمد يوسف احلميد  ٭

دالل ناصر سعيد العرفج  ٭
شوق بدر عبداهلل العتيبي  ٭

فهد عبدالرحمن داود الوزان  ٭
منيرة عادل ابراهيم الهاجري  ٭

سالم بدر سالم الهاجري  ٭
عه����دي عبدالوه����اب أحم����د   ٭

الراشد
خلف غازي خلف العدواني  ٭

بدر سليمان سعود البصيري  ٭
ناشي محمد ناشي القحطاني  ٭

علي ابراهيم علي الطريري  ٭
رمي سالم حمود اخلالدي  ٭

هبة مكي محمد جمعة  ٭
ح����وراء عبداحلمي����د عبداهلل   ٭

املزدي
فاطمة هشام محمد الناصر  ٭

احمد عبد املنعم محمد محمد   ٭
صقر

حليمة وليد صالح بارون  ٭
راش����د  مش����عل  مش����اعل   ٭

اجلطيلي
علياء عيسى عبداخلضر علي  ٭

دالل نبيل يعقوب بورحمة  ٭
عب����داهلل  ابراهي����م  افن����ان   ٭

العيدان
سارة صالح محمد اخلراز  ٭

مني����رة عب����داهلل منص����ور   ٭
احلسني

عبدالعزيز أحمد صالح عباس   ٭
حسن علي

خديجة أحمد محمد احملمد  ٭
عثمان وسام جاسم العثمان  ٭

مها حمد برجوس العجمي  ٭
هيا علي جاسم الشهاب  ٭

دالل سامي راضي العنزي  ٭
خالد وليد خليل اليوسف  ٭

محم����د  عبدالرحي����م  ف����ي   ٭
العوضي

نورة عبداهلل دليم فرحان  ٭
حن����ان محم����د عبدالك����رمي   ٭

املشوطي
خالد مشاري ابجاد الشامي  ٭

نوف علي بن محمد املطيري  ٭
سالم علي سالم السالم  ٭

حمد عبداهلل حمد العاصم  ٭
ملحم جنم عبداللطيف امللحم  ٭

أبرار مسفر محمد العجمي  ٭
نور خالد موسي األربش  ٭

عائش����ة عبداهلل عبدالرحيم   ٭
علي

روان بدر جاسر النجدي  ٭
تس����نيم اس����ماعيل يعقوب   ٭

الفيلكاوي
ثريا علي احمد دشتي  ٭

عبداهلل احمد عيسى الراشد  ٭
بشاير طارق مصطفى العلي  ٭
ضحى مرتضى قدير اجلدي  ٭

مروة عادل علي بارون  ٭
عبدالعزيز فيصل عبد الوهاب   ٭

بورسلي
ابراهي����م عبدالرحمن ابراهيم   ٭

املاجد
يوسف وليد عبداهلل العمير  ٭

اطياب وليد خالد املسباح  ٭
فاطم����ة عبدالعزي����ز حس����ن   ٭

الصايغ
عبدالرس����ول  أحم����د  هب����ة   ٭

الصائغ
دالل يوسف أحمد عامر  ٭

أفنان محمد جعفر مال جمعة   ٭
أحمد

ناص����ر  يوس����ف  ع����ذاري   ٭
الطراروة

محم����د  عبدالرحم����ن  فه����د   ٭
الهذلول

حس����ن عبد احملس����ن حسن   ٭
الكندري

س����ارة أحم����د عبداحملس����ن   ٭
الناصر

عب����داهلل  محم����د  ش����ريفة   ٭
العوضي

منيرة ماجد خالد بوحواس  ٭
علي خالد صالح سالم  ٭

موضي جنيب جاسم شمالن  ٭
خالد بسام خالد الغربللي  ٭
راوية خلف مبارك السالم  ٭
نورا نايف محمد املطيري  ٭

فجر موسى موسى  ٭
عبداهلل محمد مصطفى كمال   ٭

خلوصي
بدور محمود ابراهيم العكيلي  ٭

فاطم����ة أحم����د عبداحملس����ن   ٭
الروضان

ش����يخة يوس����ف عبدالوهاب   ٭
البدر

يوس����ف  جم����ال  يوس����ف   ٭
اخلميس

فهد مطلق سعد الساقان  ٭
أن����وار س����عود عبدالعزي����ز   ٭

العنزي
حنان عبداهلل اسماعيل مراد  ٭

عبدالعزيز حم����د عبدالعزيز   ٭
الربيع

جاس����م  محم����ود  م����رمي   ٭
الفيلكاوي

عامر حسني عيسى البلوشي  ٭
سعود خالد سعود الغامن  ٭

محم����د عص����ام عبدالعزي����ز   ٭
اللوغاني

عبدالرحم����ن  فه����د  روان   ٭
الدويش

س����عود عبداهلل السيد محمد   ٭
السيد

ناص����ر  عب����داهلل  ناص����ر   ٭
الروضان

حليمة فؤاد سعيد احمد  ٭
حسني علي حسن حسن  ٭
محمد فهد محمد الصقيل  ٭

محمود جمعة علي القديري  ٭
هديل مكي محمد كرم  ٭

مشاري مشعل سعد العلبان  ٭
حصة عبداهلل محمد الغيث  ٭

حصة امين علي جمعة  ٭
محمد خليفة عيسى الشطي  ٭

نورة وليد خالد املضف  ٭
حمد أحمد حمد بوحمدي  ٭

سعود وليد سعود العتيقي  ٭
عبدالعزيز حم����د عبدالعزيز   ٭

الصايغ
حصة صالح مجيد مندني  ٭

عل����ي عبدالعزي����ز محم����ود   ٭
الدشتي

سارة محمد عبداهلل الوطيان  ٭
جعفر يعقوب حسن مقيم  ٭

س����ليمان داود سليمان العبد   ٭
الهادي

بشاير ناجي فهد اخلالدي  ٭
محم����د عبداللطي����ف ناص����ر   ٭

عبدالعزيز
عه����د عبد الرس����ول حس����ني   ٭

ششتري
حمدأحمد عبداهلل املسعود  ٭

روان بدر ابراهيم علي  ٭
س����ليمان ري����اض س����ليمان   ٭

احلميدان
م����رمي احم����د عبدالرحم����ن   ٭

الغريب
خالد أحمد سالم ادريس  ٭

عبدالعزيز ري����اض خيراهلل   ٭
سلطان غياض

محمد علي جاراهلل احلبيب  ٭
دالل سالم علي اخلليفي  ٭

عبداله����ادي احم����د ابراهي����م   ٭
عبداهلل

عب����داهلل  فه����د  عب����داهلل   ٭
السبيعي

ابتسام عدنان مكي اجلمعة  ٭
أحمد أسعد سعود الزايد  ٭
عمر سعد صالح العليان  ٭

ان����ور عبدالعزيز  عبدالعزيز   ٭
الشايجي

محمد خلف فهيد ابا القلوب  ٭
علي عبداهلل موسى بلوشي  ٭

ابراهي����م  وس����مية محم����ود   ٭
العكيلي

سارة طارق محمد سلطان  ٭
حمد عماد منصور املنصور  ٭

زهراء محمد حبيب أشكناني  ٭
ابراهي����م عبداحلميد  ناص����ر   ٭

عاشور
محمد عبداهلل محمد الشراح  ٭

محمد بدر محمد املزيد  ٭
جاسم يوسف خالد العنجري  ٭

شوق طالل علي القميزان  ٭
يوس����ف ع����ادل عبداللطيف   ٭

املقيط
علي ناصر محمد اخلريبط  ٭

ض����اري عبداحلمي����د كاظ����م   ٭
محمد

عبدالعزيز محمد عبدالرزاق   ٭
سرحان عبداهلل

خالد فؤاد نصف العصفور  ٭
أسماء جزاع حامد العماني  ٭
أمينة حطاب مبارك الهيفي  ٭

نور خالد محمد حسني  ٭
جن���الء ناي���ف عب���د الهادي   ٭

العجمي
يوسف أحمد يوسف العلي  ٭

حمد أحمد خالد القبندي  ٭
عبدالعزي���ز عباس حس���ني   ٭

عباس
فهد فيصل داوود الشعيل  ٭

فهد مبارك محمد الساير  ٭
عب���داهلل  باس���ل  حم���د   ٭

العبداجلليل
مرمي ناصر يعقوب املسلم  ٭
غنيمة فواز سالم الدواي  ٭

احم���د يوس���ف عبداملجي���د   ٭
العنزي

صال���ح  س���عود  يوس���ف   ٭
الصالح

احمد علي احمد الرقم  ٭
جمانة علي عبدالرضا عباس  ٭
شيخة ابراهيم خلف الربيعة  ٭

ناصر عبداهلل عبداحملس���ن   ٭
العيد

س���ليمان خل���د س���ليمان   ٭
الفوزان

الزيد  محمد باس���ل محم���د   ٭
الناصر

ناصر حمزة عباس بوحمد  ٭
عبدالوه���اب طارق س���عيد   ٭

سعيد
مش���عل ع���ادل عبدالوهاب   ٭

الدخيل
خالد طارق خالد الرومي  ٭

لطيفة حباب حبيب العازمي  ٭
دين���ا مب���ارك عبداللطي���ف   ٭

املالك
علي جمال منصور املطوع  ٭
جاسم محمد قاسم بولند  ٭

احمد فواز عبداهلل الفضل  ٭
نورة غسان سليمان داود  ٭

عبدالوهاب عيسى عبدالوهاب   ٭
احلداد

محمد عبداالمير عبداهلل بن   ٭
عيد

شهد خالد رميح الرميح  ٭
شهد فراس احمد الرفاعي  ٭

فج���ر حس���ن عل���ي جعفر   ٭
الكندري

جابر سعد صالح اخلنة  ٭
حمد خالد زيد العجيل  ٭

طالل جمال يوسف املاجد  ٭
ناص���ر  ص���الح  حم���ود   ٭

الصقعبي
فواز صالح غضبان العنزي  ٭

غدير سليمان حسن رضا  ٭
ثامر محمد بطيحان صقر  ٭

أحمد عبدالرحمن عبدالرسول   ٭
العوضي

دالل احمد علي االبراهيم  ٭
عبداخلالق وليد عبداخلالق   ٭

معرفي

أقامت مجموعة مستجد التابعة لالتحاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع المملكة المتحدة 
وايرلندا لقاء تنويريا للطلبة المبعوثين 
الى المملكة المتحدة وايرلندا في جمعية 
الخريجين، بحضور وكيل وزارة التعليم 
العال����ي د.خالد الس����عد ورئيس جمعية 
المهندسين م.طالل القحطاني ومدير مساعد 
في مجموعة غرار والمستشار األكاديمي 
المعتمد ل����دى المكتب الثقافي البريطاني 
ريم العطار والمذيع مش����اري المضاحكة 
الذي كان عريفا للحف����ل، وعدد كبير من 

الطلبة المبعوثين وأولياء األمور.
في البداية هنأ راع����ي الحفل ورئيس 
جمعية المهندسين م.طالل القحطاني الطلبة 
المقبولين في خطة البعثات لهذه السنة، 
وقال: ان االهتم����ام بالعلم والحرص على 
مواصل����ة البذل والعط����اء نقطة تقدم الى 
األمام في س����بيل إعالء المكانة التعليمية 
للكويت بين الدول األخرى، مش����ددا على 
ضرورة ان يكون ش����عار جامعة الكويت 
والذي يتمث����ل في اآلية الكريمة )وقل رب 
زدني علما( منهجا لجميع الطالب ونبراسا 
مضيئا يضيء لهم دروبهم ويعينهم على 
تجاوز كل العقبات التي قد تواجههم أثناء 

المرحلة الدراسية.
وأعرب القحطاني عن فخره الش����ديد 
بالطلبة المستجدين المقبولين في خطة 
البعثات، موضحا انهم اللبنة المساعدة في 
بناء حاضر الكويت ومستقبلها وتنميتها 
بالش����كل الصحي����ح، مؤك����دا ان الطلبة 
جميعهم متس����لحون باإليم����ان بالدرجة 
األولى ومتمس����كون بالعلم، كما ان لديهم 
الرغبة الصادقة في خدمة بلدهم وبنائه، 
واالرتقاء به الى األمام، شاكرا اتحاد الطلبة 
على جهودهم الواضحة في خدمة إخوانهم 
الطلبة وتوفيرهم الج����و المالئم لهم من 

خالل اللقاءات والندوات المفيدة.
م����ن جهته، قال وكي����ل وزارة التعليم 
العالي د.خالد الس����عد ف����ي كلمة ارتجلها 

للحضور تجلت في مجموعة من النصائح 
المقدمة للطلبة ليكونوا خير سفراء للكويت، 
موضحا ان البعثة تخرج اإلنسان من إطار 
المسؤولية عن  الى  الذاتية  المس����ؤولية 
الوطن وإلى عباءة المسؤولية عن الذات، 
مشيدا بأهم المميزات التي تحققها البعثة 
في تحقيق س����بل الراحة إلكمال المسيرة 
التعليمي����ة نحو تحصي����ل أفضل لحمل 
ش����هادات أعلى، ناصح����ا الطلبة باحترام 
قوانين الهجرة الخاصة في مقر بعثاتهم، 
مع مراعاة ما يتعلق بالوضع األكاديمي من 
خالل التسجيل في الجامعات والحفاظ على 
فترة الدراسة، اضافة للتقيد في التواصل مع 
مكتب الطلبة في جميع الجامعات المعنية، 
موضح����ا ان »الطالب الذي تتم قبوله في 
خطة البعث����ات لتخصص ال يرغبه فإننا 
س����نراعيه في شروط التحويل بشرط ان 
تكون مقنعة ووفقا لرؤية لجنة البعثات 
في التعليم العال����ي«، متمنيا من الجميع 
المحافظة على الثوابت التي ينتمون اليها، 
وأشار السعد الى »ان الدراسة في الخارج 
ليست بالمهمة السهلة، وتحتاج الى مزيد 
من الجهد وااللتزام وتحمل المسؤولية«، 

التراخي واإلهمال  الطلبة بع����دم  ناصحا 
والكسل في سنة اللغة، خصوصا انها سنة 
المحك في الدراسة في الخارج فمتى تعب 
الطالب في هذه السنة فإنه سيشعر بالراحة 
في السنوات التي بعدها، وستساعد اللغة 
على فهم المواد الجامعية بشكل كبير وانها 
األساس لدخول الجامعة، مضيفا ان الطالب 
متى ما تجاوز سنة اللغة فإنه سيتجاوز 
مرحلة الخطر، مؤكدا ان المكاتب الثقافية 
مفتوحة لجميع االستفس����ارات من خالل 
الهاتف أو اإليميل او الزيارة الش����خصية 
للتواصل.وأشاد بدور االتحاد الذي يعمل 
دائما على تجميع الطلبة وعقد مؤتمرات 
ولقاءات دورية تعمل على نش����ر الفائدة 

والتوعية.
ومن ناحيته، بارك رئيس االتحاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا 
علي البذال للطلبة المقبولين بخطة بعثات 
وزارة التعليم العالي وبين البذال ان قرار 
الدراسة بالمملكة المتحدة وايرلندا هو قرار 
مهم في حياة اي طالب مغترب، خصوصا 
أكاديمية  الدولتين تتمتعان بس����معة  ان 
عالية على مس����توى جامعات العالم، ما 

يدفع الطالب الى مزيد من اإلصرار لقبول 
التح����دي لتجاوز مرحل����ة الغربة، وبين 
الب����ذال ان االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع المملكة المتحدة وايرلندا يعتبر من 
أعرق الفروع التأسيسية لالتحاد منذ نشأة 
منظومة ودستور االتحاد عام 1964 وبين انه 
قبل كل ذلك كانت هناك اول رابطة للطلبة 
الكويتيين بالغربة في المملكة المتحدة عام 
1950 والتي اندرجت بعد ذلك ضمن دستور 
االتحاد عند إنش����ائه، وأض����اف البذال ان 
لدى االتحاد العديد من الشعب في مختلف 
مناطق وأقاليم المملكة المتحدة وايرلندا 
والتي تهدف لخدمة الطلبة من خالل إقامة 
البرامج واألنش����طة المختلفة، اضافة الى 
مساعدة الطلبة المستجدين.ومن جانبها، 
أكدت المديرة المساعدة في مجموعة غرار 
والمستشار األكاديمي المعتمد لدى المكتب 
الثقافي البريطاني األس����تاذة ريم العطار 
ان الدراسة في بريطانيا لها أسباب كثيرة 
لعل من أبرزها هو الثقافة الممتدة الى آالف 
السنين والروح المرتبطة باإلبداع، كذلك 
جودة المؤسسات األكاديمية البريطانية، ما 
يؤهل الطالب للتطور المهني والعلمي، كما ان 
المؤسسات العلمية في بريطانيا تعمل على 
تقدير المهارات الشخصية للطلبة وتعتبر 
عنصرا مهما جدا، هذا باالضافة الى تنوع 
التخصصات وأماكن الدراسة في المملكة 
المتحدة في مختلف أنحاء مدنها وال يفوتنا 
ان بريطانيا هي موطن اللغة اإلنجليزية، 
ما يؤهلها لتكون المقصد في تعلم اللغة 
كما ان الش����هادة العلمية البريطانية هي 
أفضل استثمار للمستقبل، وتابعت العطار 
انه اذا اتجهنا للتطوير المهني واكتساب 
المه����ارات الحياتية فهي تأتي من الخبرة 
المكتسبة خالل الدراسة، كما انك ستتعرف 
على أصدقاء جدد وأماكن جديدة خالل بيئة 
تشجع على اإلبداع، وأضافت العطار انه 
على الطالب ان يكون س����فير فوق العادة 

لتمثيل بلده الذي تكفل بدراسته.

مجموعة »مستجد« أقامت لقاءها التنويري األول للطلبة المستجدين

السعد: الدراسة في الخارج ليست مهمة سهلة
وعلى الطلبة بذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية

مجموعة من موظفي الجامعة تجمعوا أمام مكتب الفهيد 
احتجاجًا على قرار نقل زميل لهم دون سابق انذار

الكندري: تظليل جسر المشاة الواصل بين العديلية و»الهندسة«

 آالء خليفة
علمت »األنباء« من مصادر جامعية مطلعة ان مجموعة 
من موظفي جامعة الكويت استنكروا القرار الذي أصدره 
أمين عام جامعة الكوي����ت د.أنور اليتامى والخاص بنقل 
رئيس قس����م الرواتب في ادارة الشؤون المالية الى قطاع 
آخر ومختلف تماما عن طبيعة عمله وهو قطاع المخازن 

واعتبروه أمرا مخالفا للقانون وال يمكن السكوت عليه.
وأكد المصدر ل� »األنباء« ان مجموعة من موظفي الجامعة 
اتجهوا صباح امس الى مبنى مدير الجامعة بالخالدية للقاء 
مدير الجامعة د.عبداهلل الفهيد إلبداء استنكارهم ورفضهم 

لهذا القرار المجحف بحق زميلهم ونقله من موقع عمله الى 
مكان آخر دون سابق انذار ومن دون اي اسباب.

وقال المص����در ل� »األنباء« ان الق����رار مخالف لقانون 
الجامعة، فكيف يمكن نقل موظف دون موافقته، مؤكدا ان 
هذا الموظف يعتبر من أنشط الموظفين في ادارة الشؤون 
المالية، وقد صدر ق����رار من األمين العام بنقله الى قطاع 
المخازن. ولفت الى ان ذلك ليس من تخصصه كونه موظفا 
كويتيا حاصال على بكالوريوس في المحاس����بة وبالتالي 
فمن األجدر استمراره في قطاع الشؤون المالية، وأرجعت 
المصادر السبب في صدور ذلك القرار الى استكمال أمين 

عام الجامعة لسلسلة انتقاماته من نقابة العاملين بالجامعة 
كون ذلك الموظف عضوا في النقابة. وأوضح ان القانون 
ينص على انه ال يجوز نقل موظف دون أخذ موافقته، وان 
هن����اك الكثير من القضايا الت����ي تنظر حاليا في المحكمة 
بس����بب هذا الموضوع ونظ�را لعدم وجود س����بب للنقل، 
مشددا على ان هذا القرار مخالف لالتفاقيات الدولية كونه 
عض����و نقابة. وعلى جانب آخر، أكدت مصادر ل� »األنباء« 
ان نقاب����ة العاملين بالجامعة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء 
هذا القرار وسيكون لها تحرك قاس خالل األسبوع المقبل 

إذا استمرت اإلدارة الجامعية في تطبيق القرار.

 آالء خليفة
أعلن كل م���ن رئيس الهيئة اإلدارية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الكويت عمار الكندري واملدير التنفيذي جلمعية 
الهندس���ة والبترول عن تظليل جس���ر املشاة الواصل والرابط 
بني منطقة العديلية وكلية الهندس���ة والبترول بش���ارع املطار 
الدولي الرئيس���ي، والذي يس���تخدمه العديد من الطلبة أثناء 
ذهابهم حملاضراتهم الدراسية سواء في كلية الهندسة والبترول 
أو كلية العلوم خصوصا انه اجلس���ر الوحيد الرابط بني هاتني 

املنطقتني.
وفي ذات الصدد أكد الكندري ان هذا العمل يعد ثمرة ملجهودات 

االحتاد بالتعاون مع جمعية الهندس���ة والبترول، وذلك حفاظا 
على صحة زمالئنا الطلبة م���ن تعرضهم ألي مخاطر أو أعباء 
صحية زائدة تقلل من مستوى أدائهم الدراسي والبدني خالل فترة 
شهور الصيف والشتاء وحتميهم من التقلبات املناخية املتغيرة 
خالل فصول السنة.ومن جهة اخرى، بارك أحمد الهويشل الناطق 
الرسمي واملدير التنفيذي جلمعية الهندسة والبترول للجموع 
الطالبية بكلية الهندسة والبترول على هذا اإلجناز الذي يصب 
ف���ي مصلحتهم ويعمل على خدمتهم، مضيفا في الوقت ذاته ان 
اجلمعية ال تتوانى في بذل أي جهد يساعد على حتقيق الفائدة 

واملنفعة لزمالئنا الطلبة بالكلية.

د.خالد السعدم.طالل القحطاني

جانب من احلضور

عمار الكندري

تصحر وطن
التصحر مشكلة عاملية تعاني منها الكثير من دول 
العالم، اال ان وطني الكويت قد عانى منها األمرين.

في السابق كان التصحر ظاهرا اما اآلن فقد بات 
مشكلة لها اسبابها كما ان لها الكثير من احللول التي 

نستطيع من خاللها احلد منها ملنع تفاقمها.
فالتصحر حالة من الوهن والضعف تصيب البيئة 
الطبيعي����ة مما يؤدي الى هالكها بس����بب ما يفعله 

االنسان او بسبب تأثيرات العوامل الطبيعية.
ومن االس����باب الطبيعية للتصحر في الكويت: 

اجلفاف وعدم انتظام معدل هطول األمطار وارتف���اع 
درج��ة احلرارة، مم��ا تسبب ف��ي تفك��ك التربة وموت 

ما عليها من غطاء نباتي.
اما االسباب البشرية فهي: الزيادة املطردة في عدد 
السكان وزيادة الكثافة السكانية واالنشطة التي ادت 
الى زيادة الضغط على املوارد الطبيعية في البيئة 
مثل الرعي اجلائر واقامة املخيمات وإلقاء املخلفات 

والعمليات العسكرية خالل حرب اخلليج.
فلنقف وقفة جادة ملواجهة تلك املشكلة اخلطيرة 

ولتتضافر اجلهود في وطن عانى سنني طويلة من 
التصحر، ولنشجع البحوث اخلاصة العادة تأهيل 
االراضي في البيئة الصحراوية، ولندعم مش����اريع 
التخضير والتشجير، وقبل كل ذلك البد حلكومتنا 
الرشيدة من اصدار القوانني الصارمة للحفاظ على 

بيئتنا الصحراوية من شبح التصحر املخيف.

شوق أحمد عبداهلل المطيري
                                  كلية اآلداب /تربية بيئية
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