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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
كشف رئيس اللجنة الثقافية للقائمة املستقلة في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST( حسن 
كمال عن أن القائمة قد اطلقت حملة »»لن ننسى« والتي 
تتعلق بالذكرى العشرين لالحتالل العراقي الغاشم 
على الكويت، وقد بني أن هذه احلملة هي األولى من 
نوعها في تاريخ جامعة اخلليج، ولم يسبق ألي قائمة 

طالبية أن أطلقت حملة تتعلق بهذه الذكرى.
موضحا أن الهدف الرئيسي الطالق هذه احلملة 
هو التذكير باالحداث املهمة التي جرت في تلك االيام 
والتي استمرت على مدى سبعة اشهر، وذلك لنعيش 
ما عاش����ه جيل ذلك الزمن ونش����عر مبا شعروا به 
من شعور احلياة الصعبة في ظل العدوان العراقي 

الغاشم.

مستقلة GUST أطلقت »لن ننسى«

»التطبيقي« وّقعت عقد التوسعة لمختبرات وورش »التكنولوجية«
محمد هالل الخالدي

وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عقد انشاء واجناز وصيانة وتشغيل مختبرات وورش 
كلية الدراس����ات التكنولوجية )التوسعة الثانية( 
بحضور مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي ونوابه 
وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل احلساوي 
ومساعد املدير لالنشاءات الهندسية م.عبدالرحمن 
املطوع وممثلني عن اجلهة املنفذة للمشروع. وقد صرح 
مساعد املدير العام لالنشاءات الهندسية م.عبدالرحمن 
املطوع بان هذا املش����روع هو رابع مشروع توقعه 
الهيئة ضمن سلسلة مشاريعها املندرجة حتت خطة 
الدول����ة للتنمية. وأفاد املطوع بأن هذه التوس����عة 
للكلية هي الثانية من نوعها، حيث تش����مل إنشاء 
مبنيني واحد للبنني وآخر للبنات على مساحة أرض 
تبلغ 62276 مترا مربعا مبساحة بناء اجمالية قدرها 
104130 مت����را مربعا. يتكون املبنيان من س����رداب 
وثالثة طوابق. السرداب مخصص ملواقف السيارات 
وامللجأ. حتتوي التوسعة على مقرات جديدة لعدد 
من االقسام االكادميية وهي: قسم تكنولوجيا االنتاج، 
قسم تكنولوجيا الطاقة والتبريد، قسم تكنولوجيا 

الهندسة البحرية والسيارات، قسم تكنولوجيا الهيئة 
الكهربائية، قسم تكنولوجيا قسم تكنولوجيا الهندسة 
االلكترونية، قسم تكنولوجيا الهندسة املدنية، قسم 
تكنولوجيا املختبرات، قس����م تكنولوجيا الهندسة 
الكيميائية، قسم تكنولوجيا هندسة البترول، ومن 

املتوقع امتام اجناز املشروع في العام 2013.
وأكمل املطوع: ان الهيئة ماضية في سياس����تها 
بتوسيع الكليات واملعاهد التابعة لها وإنشاء مقرات 
حديثة مالئمة للتطور احلاصل في عالم التكنولوجيا 

وتقنية املعلومات.
الى ذلك، أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي قرارين يقضي 
االول بتجديد ندب د.حسني قاسم عبدالرسول مدرب 
متخصص )ب( باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة 
للعمل مديرا إلدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل، 

وذلك اعتبارا من 2010/8/22 وملدة ستة اشهر.
والقرار الثاني يقضي باعتماد ندب احمد محمد 
الربيعان رئيس مكتب النش����اط والرعاية الطالبية 
بالدورات اخلاصة � بنني للقيام بأعمال رئيس قسم 
االسكان وشؤون الطلبة الوافدين حتى 2010/9/15.

الرفاعي أصدر قرارات تجديد واعتماد ندب بالهيئة

د.يعقوب الرفاعي وممثل الشركة املنفذة مبارك الدويلة يتبادالن عقد املشروع

ماكيت مشروع توسعة كلية الدراسات التكنولوجية

الفهيد أصدر قرارات تعيين
وتجديد تعيين وتكليف بالجامعة

لقاء تنويري لـ »النهج الطالبي« اليوم
 آالء خليفة

أعلنت قائم����ة النهج الطالبي 
الت����ي تخوض   )ALNAHJ.ORG(
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
اململك����ة املتحدة  ف����رع  الكويت 
وايرلن����دا، ع����ن اقامته����ا اللقاء 
التنوي����ري الس����نوي للطلب����ة 
والطالبات مستجدي اململكة املتحدة 
وايرلندا، وذلك اليوم في جمعية 
اخلريجني الكويتية مقابل أبراج 
الكويت الساعة اخلامسة مساء. 

وقالت رئيسة جلنة املستجدين 
في القائم����ة علياء خاجة عن ان 
قائمة النهج الطالبي منذ نشأتها في 
2004 تتميز بعقد لقائها التنويري 
وبطريقة مختلفة يش����ترك في 
تنظيمه ع����دد كبير م����ن طلبة 
وطالبات اململكة املتحدة وايرلندا 
من اخلريجني واملستمرين، حيث 
سيتضمن معلومات مفيدة ومهمة 
بخصوص الدراسة والسفر والڤيزا 
وغيرها من أمور يحتاج الطالب 

املستجد معرفتها، وسيتم شرح 
نظام الدراسة في بريطانيا وايرلندا 
كما ستتم مناقشة دراسة السنة 
التمهيدية ف����ي مختلف املناطق، 
باالضافة الى انه س����يتم توزيع 
الطلبة عل����ى ورش عمل عديدة 
باختالف التخصصات واملناطق، 
داعية جمي����ع الطلبة والطالبات 
وأولي����اء أمورهم حلضور اللقاء 
ملا له من أهمي����ة للطالب وولي 

األمر.

آالء خليفة
أصدر مدير جامعة الكويت 
د.عب���داهلل الفهي���د ع���ددا من 
القرارات اجلامعية والتي تقضي 
بالتالي: 1 - جتديد تعيني د.بدر 
اليعقوب، االستاذ املساعد بقسم 
القانون اخلاص، عميدا لكلية 
احلق���وق، وذلك ملدة س���نتني، 

اعتبارا من 2010/1/4.
2 - جتدي���د تعيني د.احمد 
جاسم سالم الهالل، املدرس بقسم 
املناهج وطرق التدريس، مساعدا 
لعميد كلية التربية للش���ؤون 
الطالبية، وذلك ملدة عامني اعتبارا 

من 2010/10/19.
3 - تعيني د.علي محمد عبداهلل حبيب الكندري، 
االستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس، 
مساعدا لعميد كلية التربية للشؤون االكادميية 
والدراسات العليا، ملدة عام اعتبارا من بداية العام 

اجلامعي 2011/2010.
4 - تعيني د.فاطمة عباس نذر، االستاذ املساعد 
بقسم اصول التربية مساعدا لعملية كلية التربية 
لالبحاث واالستشارات والتدريب، وذلك ملدة عام 

اعتبارا من بداية العام اجلامعي 2011/2010.
5 - جتديد تعيني د.سعد رغيان الشريع االستاذ 

املساعد بقس���م اصول التربية 
التربية  رئيسا لقس���م اصول 
التربية، وذلك  بالوكالة بكلية 
ملدة عام اعتبارا من بداية العام 

اجلامعي 2011/2010.
6 - تكلي���ف د.جني���ب بن 
هادي السماوي � االستاذ بقسم 
بالقيام بأعمال   � الرياضي���ات 
مس���اعد نائب مدي���ر اجلامعة 
لالبحاث مديرا ملكتب تخطيط 
وتقييم املشاريع، وذلك اعتبارا 

من 2010/6/4.
7 - جتديد تعيني د.اد كونل 
داداد اد كايل، رئيسا لقسم طب 
االطفال بكلية الطب، وذلك ملدة عام اعتبارا من 

.2010/9/1
الى ذلك، علمت »األنباء« من مصادر جامعية ان 
اجتماع جلنة العمداء الذي كان يفترض عقده بحضور 
مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد وأمني عام اجلامعة 
د.أنور اليتامى مت تأجيله الى االحد املقبل. يذكر ان 
من أهم االمور املدرجة عل����ى جدول اعمال اجتماع 
جلنة العمداء مناقشة تقرير جلنة الكادر واملميزات 
املالية واالدبية للمدرسني املساعدين، باالضافة الى 
مناقش����ة تطوير بعض اللوائح اجلامعية، كما انه 

ستكون هناك مناقشة لبعض اللوائح املالية.

اجتماع لجنة العمداء األحد المقبل

تقي: االنتهاء من المرحلة األولى 
من تطبيق نظام بطاقات األداء المتوازن

صرف كادر بدالت إعالن المقبولين بـ»التطبيقي« 2 سبتمبر
اإلداريين بأثر رجعي 

من أبريل 
في أقرب وقت

محمد هالل الخالدي
أوضحت مديرة إدارة الشؤون 
اإلدارية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أديبة اليماني 
أن الهيئة س���اعية نح���و إنهاء 
إجراءات وط���رق صرف بدالت 
إداريي قطاعاتها املختلفة، مؤكدة 
ان مدير ع���ام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي يول���ي اهتماما خاصا 
له���ذا املوض���وع، وانه حريص 
على متابعة جمي���ع اإلجراءات 
الت���ي تتضمن س���رعة االنتهاء 

منه قريبا.
كم���ا ان نائب املدي���ر العام 
للشؤون املالية واإلدارية صباح 
البحر تبذل جهودا حثيثة لالنتهاء 
من صرف كادر بدالت اإلداريني.

الى ان  اليمان���ي  وأش���ارت 
الهيئة تعمل حاليا ممثلة  ادارة 
بقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
على إمت���ام اإلجراءات من خالل 
االجتماعات التي تعقد مع ديوان 
اخلدمة املدنية حيث مت تشكيل 
جلنة مليكن���ة البدالت بالديوان، 
وذلك لوض���ع الضوابط وطرق 
الصرف بناء على نظام اخلدمة 

املتكامل..
وأكدت انه مبجرد االنتهاء من 
أعمال تلك اللجنة سيتم صرف 
البدالت بأثر رجعي اعتبارا من 

أول ابريل املاضي.

محمد هالل الخالدي
ص���رح نائ���ب املدي���ر العام 
للتخطيط والتنمية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب 
د.عبدالعزيز تقي بأن الهيئة بكل 
مس���توياتها حريصة على دعم 
اخلطة التنموية الطموحة للبالد 
حي���ث ان التحدي االكبر لتنفيذ 
اخلطة التنموية يتمثل في آلية 
تنفيذ تلك اخلطة، ومتابعتها اوال 
بأول ومن ثم حتديد جهات التنفيذ 
وآلية الرقابة وايضا آلية التنسيق 
بني جهات التنفيذ وجهات املتابعة 
حتت مظلة الشفافية، مضيفا ان 

للهيئة دورا مهما في حتقيق غايات واهداف تلك اخلطة 
كون الهيئة هي الرافد االساسي لتوفير الكوادر الوطنية 
املؤهلة لتشغيل تلك املشاريع احليوية، لذا سارعت 
الهيئة بتطبيق احدث وادق نظام ملتابعة االداء وقياس 
االجناز من خالل تطبيق النظام العاملي »بطاقة االداء 

املتوازن« والذي يطبق الول مرة في 
الكويت، حيث يضمن النظام دقة 
التنفيذ واالستثمار االمثل للموارد 
البشرية واملالية. وافاد د.تقي بأن 
قطاع التخطيط والتنمية انهى 
املرحلة االولى من خطة تطبيق 
نظام بطاقات االداء املتوازن والتي 
شملت ندوات وورش عمل لتمكني 
االدارات التابعة للهيئة من ثقافة 
التخطيط والتنمية باالضافة الى 
التعريف باسباب ومبررات اختيار 
نظام بطاقة االداء املتوازن وعالقة 
التابعة للهيئة باخلطة  االدارات 
التنموي���ة لدولة الكويت، مذكرا 
بأن الهيئة قد بدأت بتنفيذ املرحلة الثانية من اخلطة 
والتي تشمل ربط الرؤية والرسالة واالهداف اخلاصة 
بالقطاع���ات واالدارات باخلطة التنموية للبالد من 
خالل برنامج آلي مت تصميمه خصوصا ملتابعة سير 

تنفيذ تلك اخلطط.

محمد المجر
أعلن العميد املساعد للقبول والتسجيل في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي املطاوعة 
ان أعداد املتقدمني لالنتساب لكليات ومعاهد الهيئة 
بلغت 13992 متقدما م����ن البنني والبنات خريجي 

الثانوية واحلاصلني على اإلجازة الدراسية.
وتوقع املطاوعة بان اجتماع اللجنة العليا للقبول 

سيتم الثالثاء املقبل، حيث سيتم بحث مقارنة أعداد 
املتقدمني بخطة القبول التي وضعتها الهيئة للعام 
الدراس����ي املقبل 2011/2010 ومناقشتها مع اللجنة 
للخروج بالنتائ����ج النهائية. وأضاف املطاوعة ان 
اإلعالن عن املقبولني سيكون في الثاني من سبتمبر 
املقبل، حسب اخلطة املوضوعة من قبل اللجنة بعد 

انتهاء فترة اختبارات القبول.

د.عبدالعزيز تقي

د.عبداهلل الفهيد

أرضنا تصاب بالحمى
نعم مرضت ارضنا واصابتها احلمى بسبب ما يلقى فيها من نفايات، حيث اصبح 
الهواء به��ا ملوثا واضحى قناعها االوزوني الواق��ي مثقوبا وذاب جليد قطبيها 
اجلميل، وجفت عيون مائها، واصبحت تلفح العالم برياح فاسدة محملة باالوبئة 
واالم��راض، هذا ما ولدته ظاهرة االحتباس احلراري، وهي ظاهرة ارتفاع درجة 
احلرارة في بيئة ما نتيجة تغير س يالن الطاقة احلرارية من البيئة واليها، هناك 
م��ن يقول انها ظاهرة طبيعية حتدث بس��بب املناخ، حيث يش��هد املناخ فترات 
س��اخنة وباردة، واآلخر يقول انها بس��بب التلوث لكن��ه ال ينفي كونها ظاهرة 
طبيعية، فق��د لوحظ ارتفاع درجة حرارة املناخ العامل��ي خالل العام املاضي الى 
نصف درجة مئوية، ما ادى الى اذابة اجلليد في القطبني وفوق اجلبال االسترالية 
بشكل ملحوظ، كما لوحظ ان الربيع يأتي مبكرا وهذا يعود الى الغازات املسببة لالحتباس 
احلراري ومن اشهرها ثاني اكسيد الكربون وامليثان واكسيد النيترو والهالوكربونات التي 
تتراكم في غالف االرض، ما يتس��بب في ارتفاع املتوسط العاملي حلرارة الهواء على سطح 
االرض وحرارة احمليطات حتت الس��طح. وبسبب االحتباس احلراري، تعاظمت وتسارعت 
وتيرة الكوارث الناجمة عن الظروف املناخية والبيئية حول العالم، وزاد انتش��ار االمراض 
املعدي��ة مثل ڤيروس غرب الني��ل واملالريا وحمى الطيور، لذلك ندعو املؤسس��ات العلمية 
والبحثية في العالم للعمل على تنس��يق جهودها وتضافرها للحد من هذه املشكلة والعمل 
على التوصل الى افضل الس��بل الستخدام التكنولوجيا واتقاء اضرارها التي لم تعد خافية 

على احد، واخيرا نتساءل متى تعود العافية الرضنا وتنقشع احلمى عن وجهها اجلميل؟
هاجر عدنان العيد
مقرر التربية البيئية - كلية التربية

البيئة
جعل اهلل البيئة لإلنس��ان كي يستمد منها مقومات حياته 
التي متكنه من العيش، فالطبيعة هي أكثر ما يحتاجه اإلنسان 
لك��ي يتمكن م��ن العيش، ولكننا كثيرا ما نس��مع عن غضب 
الطبيع��ة الذي يأتي بص��ور متعددة منها ال��زالزل والبراكني 
الثائرة لتسحق كل شيء امامها فهي ال تعرف عدوا وال صديقا 
حلظة غضبها، وقد يكون ذاك الش��يء في مصلحة اإلنسان، 
فه��ذا قد يكون جتديدا للطبيعة لنفس��ها فمطار الزمن يدور، 
عام يأتي وعام يغادر، وعلى الطبيعة ان تكون مالئمة لعصرها، 
وقد تتعدد االس��باب التي تس��بب هذه احلروب البيئية ولكن 
هل س��ألت نفسك يوما عن أحد أهم أسباب الدمار البيئي الذي 
نعيشه نحن في العصر التكنولوجيا؟ لالسف اننا سوف ندرك 
ان االنسان هو اجلاني لهذه اجلرمية البشعة التي حتدث للبيئة 
وفي الوقت ذاته هو أحد املتضررين من هذا احلدث فاالحتباس 
احلراري احدى ابش��ع اجلرائم التي حتدث للبيئة منذ نش��أة 
البشرية وكان االنسان سببا لهذه احلادثة الشنيعة التي سوف 
تسبب ازمات كثيرة للبش��رية.  وختاما أقول ان االنسان هو 
من عليه أن يعيد جمال الطبيعة التي انشأها اهلل وعلينا جميعا 
ان نح��اول قدر اإلم��كان أن نحافظ على بيئتن��ا ونحمد اهلل 

ونشكره على هذه النعمة املباركة التي اعطانا إياها.
الطالبة مرمي فالح الغربية
مقرر تربية بيئية
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