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الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي قرارا بشأن اعتماد تكليف د.خالد الشعيب 
للقيام بأعمال رئيس قسم الدراسات اإلسالمية باإلضافة 
إلى عمله األصلي، على أن يس���ري هذا القرار حتى نهاية 

العام الدراسي 2010/2009.

تكليف الشعيب برئاسة قسم الدراسات 
اإلسالمية بـ »التربية األساسية«

أكد الحرص على أن تشمل جميع مطالب الدارسين بأميركا يتضمن أحدث التقنيات التعليمية

البحر: االنتهاء من الالئحة الداخلية للبعثات قريبًا الجامعة: 1.8 مليون دينار تكلفة مبنى »التربية« الجديد
شلهوب: المشـروع يحتوي على عدد من الفصول الدراسية الذكية تساعد الطالب على البحث العلمي

تفتتح جامعة الكويت مبنى 
التربي���ة اجلديد املتعدد  كلية 
اليوم بحضور مدير  األغراض 
الفهيد،  اجلامع���ة د.عب���داهلل 
حي���ث يقع املبن���ى في منطقة 
كيفان وتبلغ مس���احته 3200 
متر مربع مبسطح قدره 6090 
مترا مربعا ويتكون من دورين 
ويتضمن عشر قاعات دراسة 
ذكي���ة ومختب���رات متع���ددة 
األغراض تتمتع بأحدث التقنيات 

واملواصفات العاملية.
إدارة  املبنى  وقامت بتنفيذ 
اإلنشاءات والصيانة بجامعة 
الكويت بالتعاون مع ش���ركة 
احلمراء الكويتية للمقاوالت التي 
استطاعت إجناز العمل في وقت 
قياسي لم يتعد الفترة الزمنية 

احملددة للمشروع.
وص���رح العض���و املنتدب 
لش���ركة احلم���راء الكويتي���ة 
للمقاوالت حنا ش���لهوب بأن 
املبنى اجلديد يقوم  على مساحة 
تبلغ 3200 متر مربع ومبسطح 
قدره 6090 مترا مربعا ويقع في 
منطقة كيفان ويتكون بش���كل 
تفصيلي من طابقني يضمان 10 
قاعات دراسية، وجناح إلدارة 
املكتبات مجهز بجميع احتياجات 
تلك اإلدارة لكي تقوم بأعمالها 
املنوطة بها على أكمل وجه، كما 
يتضمن 20 مكتبا مجهزا على 
أعلى املستويات ألعضاء هيئة 
التدريس، ما ميكنهم من مباشرة 
أعمالهم بسهولة، األمر الذي من 
ش���أنه أيضا ان ينعكس على 
الطلبة بش���كل إيجابي، اضافة 
الى جناح كبير في مكتبة الكلية 
يشمل غرف مطالعة للدراسات 
العليا وقاعات اجتماعات وغيرها، 

مجهزة بأحدث النظم الهندسية.
وأض���اف ان التكلفة اإلجمالية 
للمش���روع تبل���غ 1.8 مليون 
دينار، مشيرا الى ان املشروع 
يحتوي على عدد من الفصول 
الدراسية الذكية ذات مواصفات 
تقنية عالية تساعد الطالب على 
البحث العلمي بطريقة مبسطة 

باستخدام أحدث النظم واألجهزة 
املبنى  ان  عالية اجلودة. وبني 
أجنز في فترة قياسية جدا لم 
تتعد ال� 365 يوما، ما يؤكد ان 
من قاموا على هذا العمل سواء 
ف���ي مراحله األول���ى )مرحلة 
التصورات وإعداد التصاميم(، 
وفي مراحله األخيرة لم يتوانوا 

في اخلروج باملشروع في أزهى 
صورة وبوقت قياسي.

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة 
اإلنشاءات والصيانة بجامعة 
الكويت م.تهاني النقيب ان هذا 
املش���روع يعتبر من املشاريع 
املهمة التي أجنزتها اإلدارة نظرا 
التي نفذ بها  القياسية  للفترة 

والتي لم تتعد العام.
الى ان املشروع  وأش���ارت 
مت تصميمه وإعداد مستنداته 
البرنامج اإلنشائي بتكلفة  من 
إجمالية بلغت 1.8 مليون دينار، 
وأك���دت النقيب ان املش���روع 
سيخدم كلية التربية بشكل فاعل 
وأن املبنى اجلديد يتضمن كل 
التقني���ات املتطورة من قاعات 
دراسية متميزة ومكاتب متكاملة 
ألعضاء هيئ���ة التدريس، وقد 
مت تصميمه مبس���توى راق ال 
يقل كفاءة عن أحدث املنشآت 
العاملية واإلقليمية.  الدراسية 
املبنى  ان  النقي���ب  وأوضحت 
يتضم���ن 20 مكتب���ا مجه���زا 
على أعلى املستويات ألعضاء 
هيئة التدريس مما ميكنهم من 
مباشرة أعمالهم بسهولة كما ان 
املشروع يحتوي على عدد من 
الفصول الذكية ذات مواصفات 
تقنية عالية تس���اعد الطالب 
وأعضاء هيئ���ة التدريس على 
البحث العلمي بطريقة مبسطة 
باستخدام أحدث النظم واألجهزة 
النقيب  عالية اجلودة. وبينت 
انه مت االستعانة بأحدث األنظمة 
املوجودة بالعال���م لكي يكون 
املشروع متكامال ولكي تتحقق 
النتيجة املرجوة منه، الفتة الى 
إدارة اإلنشاءات والصيانة  ان 
بجامع���ة الكويت ماضية قدما 
ف���ي إجناز مش���اريع اجلامعة 
طبقا للقوانني املعدة مس���بقا، 
األمر الذي يؤكد حرص اجلامعة 
على تلبي���ة جميع احتياجات 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني بشكل متكامل يجعل 
من العملية التعليمية أمر أكثر 

بساطة ويسرا.

العتيبي: التحاق 50 طالبًا فقط بكل كلية
في الجامعات المصرية مجحف ويظلم الخريجين

العبودي يعلن خوضه انتخابات »التربوية«

 آالء خليفة
استنكر رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع جمهورية مصر العربية ناصر العتيبي قرارات 
وزارة التعليم العالي الت���ي باتت حجر عثرة امام 
مستقبل الكثير من الشباب الطموح الراغب باكمال 

مسيرته.
وبني العتيبي ان القرار الصادر من وزارة التعليم 
العالي بالتحاق 50 طالبا فقط بكل كلية قد طبق بأثر 
رجعي وعلى جميع املراحل الدراسية لهذه الكلية فال 
يعقل ان كلية مثل كلي���ة احلقوق بجامعة القاهرة 
يلتحق بها اكثر من اربعة آالف طالب في كل س���نة 
دراسية يكون نصيب طلبة الكويت فيها 50 طالبا 

جلميع املراحل الدراسية.

واوضح العتيبي ان هذا القرار يعني وقف التسجيل 
بكثير من الكليات في اجلامعات املصرية واالخرى 
باخلارج لعدة سنوات مقبلة وان هذا القرار يعتبر 
ظلما خلريجي الثانوية لهذه السنة والسنوات املقبلة 

الراغبني باكمال دراستهم خارج الكويت.
واس���تغرب العتيبي القرار الص���ادر ايضا من 
»التعليم العالي« بضرورة تسجيل الطالب بنفسه 
باملكتب الثقافي بالقاهرة، الفتا الى ان هذا القرار قد 
فتح الباب امام املندوبني غير الرس���ميني الستغالل 
الطلبة، حيث ان الطالب بدال من ان ينفق على تذكرة 
الس���فر ومصاريف الس���كن العالية بفترة الصيف 
يقوم باعطائها للمندوب اخلارجي ليقوم بتسجيله 

بطرق ملتوية.

 آالء خليفة
أعلن عب����داهلل العبودي عن عزمه خوض 
انتخابات اجلمعية التربوية للعام النقابي 2010 
/ 2011 ملنصب امانة السر مع القائمة االسالمية 
التربوية. وقال العبودي: لقد عزمت بعد التوكل 
على اهلل واملشاورة ان اخوض االنتخابات املقبلة 

مع القائمة االسالمية التربوية سعيا مني خلدمة 
زمالئي طالب وطالبات كلية التربية.

وشكر العبودي اخوانه في القائمة االسالمية 
التربوية على ثقتهم ب����ه وتزكيتهم إياه لهذا 
املنصب، سائال املولى ان يوفقه في االنتخابات 

املقبلة خلدمة اخوانه في الكلية.

ودعا العبودي اجلموع الطالبية الى دعم 
القائمة االسالمية التربوية صاحبة االجنازات 

على مدى 29 عاما.
واضاف: اننا في القائمة واثقون بالنجاح 
للمرة ال� 30 على التوالي بعد توفيق اهلل وثقة 

اجلموع الطالبية املستمرة بنا.

 آالء خليفة
أعلن نائب رئيس الهيئة االدارية 
للش����ؤون الطالبية ف����ي االحتاد 
الوطن����ي لطلبة الكوي����ت � فرع 
 nuks.org الواليات املتحدة االميركية
عبدالرحمن البحر ان االحتاد يتابع 
حاليا جمي����ع ما يتعلق بالالئحة 
الداخلية للبعثات والتي هي من 
املتوقع ان يتم االنتهاء منها خالل 
االسابيع القليلة املقبلة، وأوضح 
البحر ان هناك العديد من االمور 
التي مازال يطالب االحتاد بإضافتها 
الى الالئح����ة الداخلية املقبلة من 
الطلبة والطالبات  حلول ملشاكل 

الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة االميركية.
وأوضح البحر انه ف����ي هذا االطار يعزم االحتاد 
على االلتقاء باملس����ؤولني في وزارة التعليم العالي 
خالل هذا االس����بوع ملناقشة امللفات الطالبية وعلى 
رأس����ها موضوع املخصصات املالية، حيث مت إقرار 
مطالبات االحتاد في زيادة جميع املخصصات املالية 
للطلب����ة من الرواتب والب����دالت املختلفة، حيث بني 
البحر ان قرار الزيادة نص على صرف املخصصات 

الدراس����ي  العام  املالية مع بداية 
املقبل، وهو ما س����يعمل من اجله 
االحتاد للتأكد من صرف الزيادة 
في الوقت احملدد وحسب القرار، 
كما سيناقش االحتاد مع الوزارة 
التعديالت التي يطالب بإضافتها 
لالئح����ة الداخلية وعلى رأس����ها 
الطلبة م����ن حملة دبلوم  قضية 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدري����ب والذي����ن منعهم قرار 
من الوزارة من االلتحاق ببعثات 
وزارة التعليم العالي ومت تطبيق 
القرار بأثر رجعي حتى على الطلبة 
الذين قضوا فترة مهمة في الواليات 
املتحدة على حسابهم اخلاص قبل صدور القرار، كما 
سيس����تمر االحتاد باملطالبة بتعديل نظام البعثات 
املتميزة لتشمل عددا اكبر من الطلبة وجامعات أكثر 
حتى تتم زيادة التحفيز لدى الطلبة لاللتحاق بأفضل 
اجلامع����ات االميركية على الصعي����د االكادميي، كما 
سيستمر االحتاد في املطالبة بتسهيل شروط بعثة 
املاجستير اخلاصة بالوزارة، وتسهيل شروط حتويل 

الطلبة اخلاصني لبعثات وزارة التعليم العالي.

د.عبداهلل الفهيدحنا شلهوب

د.بدر اليعقوب

فيصل مقصيد

تجديد تعيين اليعقوب 
عميدًا لـ »الحقوق«

اص��در مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد القرار رقم 1878 
بتاريخ 1431/8/17ه� املوافق 2010/7/29م في ش��أن جتديد 

تعيني د.بدر اليعقوب عميدا لكلية احلقوق جاء فيه:
مادة 1: يجدد تعيني د.بدر جاسم محمد اليعقوب � االستاذ 
بقس��م القانون اخلاص � عميدا لكلية احلقوق، وذلك ملدة 

سنتني اعتبارا من 2010/1/4.
مادة 2: صرف بدل التمثيل املستحق وفقا للقواعد املقررة. 

مادة 3: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار.

التلوث البيئي إلى متى؟الصيف ورمضان
جن��د أن موقع الكويت الفلكي بني دائرتي عرض 30 و28 
شماال له أثر واضح في ظهور التأثير املداري احلار على مناخ 
الكويت، كما ان وجود الكويت في اجلزء الشمالي الشرقي من 
شبه اجلزيرة العربية قد جعلها جزءا من النطاق الصحراوي 
الضخم املمتد في قارتي آس��يا وأفريقيا وهنا جند ان مناخ 
الكويت يصنف ضمن االقليم الصحراوي اجلاف، من مميزات 
مناخ الكويت انه ميتاز بصيف طويل قائظ وش��تاء قصير 
معتدل ومن مميزات هذا املناخ االنتقال السريع بني الشتاء والصيف.
ها نحن نس��تقبل فصل الصيف.. فصل يتميز بحرارته الشديدة 
وشمسه الساطعة.. ورمضان سيحل علينا ضيفا هذا الصيف ونعلم 
ان الصيام يضاعف ثوابه في شدة احلر.. ملا فيه من ظمأ الهواجر، 
لهذا كان معاذ بن جبل ÿ يتأس��ف عن��د موته على ما يفوته من 
ظمأ الهواجر، وروي عن ابي بكر الصديق ÿ انه كان يصوم في 
الصيف ويفطر في الش��تاء، وكانت بعض الصاحلات تتوخى أشد 
االي��ام حرا فتصومه، وملا صبر الصائمون هلل في احلر على ش��دة 
العط��ش والظمأ، افرد لهم بابا من ابواب اجلنة وهو باب الريان من 

دخله شرب.. ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا.

أمواج محسن الشمري     
  كلية التربية ـ جامعة الكويت  ـ  مقرر تربية بيئية

مازلن��ا حتت وطأة التلوث 
البيئ��ي ال��ذي حرمن��ا متعة 
اله��واء النقي ولذة املاء العذب 
فأصبحن��ا كالريش��ة يقذفنا 
ميينا وش��ماال.. فهل من حل 
تلجأ إليه احلكومات لتقلل من 
معاناة اإلنس��ان؟ الس��يما ان 
التلوث البيئي قد زاد في اآلونة 
األخيرة فأصبحت حياة اإلنسان 
مهددة باخلطر، ولو نظرنا إلى 
البحر لوجدنا ان التلوث البيئي 
قد حلقه ايضا، والدليل نفوق 
األس��ماك في الفترة األخيرة 
وانتشار األوبئة بني اإلنسان 
واحليوان على حد سواء، وال 
أظننا قد تناسينا مشكلة ثقب 
املدم��رة  األوزون وتأثيرات��ه 
على حركة املالحة اجلوية، كل 
ذلك نشأ من هذا التلوث الذي 
بدأ وانتشر بسرعة هائلة في 

العالم بأس��ره اننا بحاجة إلى 
العودة الى الطبيعة ونفض غبار 
التطور الذي قد يكون عبئا ال 
عونا لإلنس��ان، ولعلنا نعرف 
وجنزم بأن أسباب هذا التلوث 
عديدة، لرمبا تضيق السطور 
عن ذكره��ا، ولكن الى متى ال 
جند احل��ل لراحة اإلنس��ان؟ 
وأين هي اجلهود احلثيثة التي 
تقف باملرصاد أمام هذا التلوث 

املدمر؟
لرمبا سمعنا بشعارات كثيرة 
تندد بهذا التلوث وتطالب باحلل 
ولكن م��ازال الوضع كما هو 
ومازالت األيادي مكتوفة أمام 
باتت  احللول اجلذرية ملشكلة 

تهدد صحة اإلنسان.

البندري محماس المطيري
جامعة الكويت ـ كلية التربية
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إضافة شعب جديدة
 في »اإلدارية« بموقع الشويخ

 آالء خليفة
اللجن����ة  أعل����ن رئي����س 
الطالبية ف����ي الهيئة االدارية 
لرابط����ة طلبة كلي����ة العلوم 
الدغيش����م ان  االدارية عادل 
الرابطة قد متكنت من اضافة 
شعب متهيدي للمستجدين في 
موقع الشويخ وفي داخل كلية 
العلوم االدارية وذلك بعد ان 
كانت جميع الشعب في موقع 

اخلالدية.
واوضح الدغيشم ان هذه 
اخلطوة تأتي ضمن س����عي 
الرابطة لتذليل كل الصعاب التي 
قد تواجه الطلبة املستجدين 
وتسهل عليهم عملية التحصيل 
الدراسي وتبعدهم عن عملية 
التنقل بني املواقع خصوصا 
في االيام االول����ى التي غالبا 
ما تكون صعبة على الطلبة 

املستجدين.

عبدالرحمن البحر


