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الجامعــــة
والتطبيقي

شارك مكتب االستشارات والتطوير املهني بكلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت في معرض »كيف 

أحدد مستقبلي التعليمي«.
واشتمل جناح مكتب االستشارات والتطوير املهني 
على الكتيبات التعريفية ببرامج املكتب من الدورات 
التدريبية والفحوصات الهندس���ية واالستش���ارات، 
وحرص القائمون على اجلناح بالرد على كل استفسارات 

اجلمهور حول هذه البرامج واخلدمات.
 يذكر ان مكت���ب االستش���ارات والتطوير املهني
في كلية الهندس���ة والبترول قد حصل على شهادة 
االيزو ISO9001:2000 شهادة اجلودة من قبل الشركة 
املانحة لها وهي شركة bvqi ما يعكس جودة اخلدمات 
املقدمة ورغبة املكتب في تطوير خدماته إلرضاء كل 

القطاعات املستفيدة.

»االستشارات والتطوير« شارك في »كيف أحدد مستقبلي«

كوك: التلوث البصري تحٍد جديد أمام المصممين ومسؤولي اإلعالن في العالم
انطالق »مؤتمر نقاط 2010« بـ GUST بمشاركة مصممين عالميين وعرب

)سعد هنداوي(جانب من احلضور جانب من املعرض روبرت كوك يلقي كلمته

عبداحملسن اإلبراهيم

رابطة GUST تستنكر تأخر صرف المكافأة االجتماعية
محمد المجر

اس���تنكر رئيس اللجن���ة األكاديمية في 
رابطة طلبة جامعة الخليج عبدالمحس���ن 
اإلبراهيم التأخير غير المبرر لصرف المكافأة 
االجتماعية لطلبة الجامعات الخاصة بالكويت 

وخارجها.
وأعلن اإلبراهيم عن امتعاضه الش���ديد 
من عدم أخذ موضوع الصرف بجدية وكأن 
المكافأة االجتماعية هبة وليست حقا، علما 

انها قد تأخرت ألكثر من شهرين.

وناشد اإلبراهيم مجلس الجامعات الخاصة 
ووزارة التعلي���م العالي الت���ي بدورها لم 
تتعامل مع وعودها التي قطعتها في سبيل 
صرف المكافأة االجتماعية بموعدها المحدد، 
ناش���دها تحديد موعد ثابت لصرفها، وكان 
لزاما عليه���ا ان توضح الحقائق للطلبة ان 
كانت هناك أس���باب او ظروف قهرية أدت 
الى تأخير صرف المكافأة االجتماعية بدل 
انتظار الموعد المح���دد حتى يفوت األوان 

دون التصريح باألسباب.

»هل يمك���ن ان يكون التلوث 
غير الكافي تلوثا بصريا؟«، كما 
الشمالي  سيشارك عبدالرزاق 
بمحاضرة عن »الفن من الالوعي 

وفن الرسم على الجدران«.
ه���ؤالء  جان���ب  ال���ى  و 
سيستضيف المؤتمر المصمم 
االيراني رضا عابديني، واليزابيث 
مونونيان التي ستقدم محاضرة 
المتجددة«،  الطاقة  »جماليات 
وغانزير الذي يشارك بمحاضرة 
الغريبة للحاالت  عن »األفكار 
األغرب« وسيعرض خالل ورشة 
عمل خاص���ة مجموعة نماذج 
عن الرسوم المتحركة، إضافة 
ال���ى محاضرة بعنوان »ما هو 
المعاصر؟«  العربي  التصميم 
س���تتحدث فيها لوما ش���هاب 

الدين.
وم���ن جانب آخر، س���يقام 
على هام���ش المؤتمر معرض 
خاص لعرض أعمال مجموعة 
الكويتيين  المصممي���ن  م���ن 
الموهوبي���ن ومعرض ألعمال 
المشاركون  الطلبة، وسيركز 
في المعرض على المفاهيم التي 
تدور وتدعم فك���رة »التلوث 
البصري ف���ي العالم العربي« 
إلثراء المؤتمر بمشاركات مفيدة 

وفعالة.

الجانب واختتم حديثه شاكرا 
القائمين على النشاط لثقتهم 
ب� GUST راعيا ومس���تضيفا 

لتجمعهم الكريم.
المؤتمر عدد كبير  ويرعى 
من الشركات المحلية من بينها 
شركة الصالحية العقارية، فندق 
كورت يارد ماريوت – الكويت، 
شركة السينما الكويتية الوطنية 
 High PRO سنسكيب(، شركة(
لتنظيم األحداث، مجموعة شركة 
Four Films للطباعة، والناقل 
الرس���مي للمؤتمر مؤسس���ة 
الخط���وط الجوي���ة الكويتية 
وتلفزيون الوطن كراع إعالمي، 
الى جانب دعم ومساندة شركة 
واكبوت لالستشارات اإلبداعية 

.Raw Design واستديو
المنظمة ان  اللجنة  وقالت 
مؤتم���ر »نقاط« س���يضع في 
النقاط على  دورته الجدي���دة 
الحروف عبر تسليط الضوء 
البص���ري«  عل���ى »التل���وث 
الملموس في التصاميم العربية 
في مب���ادرة لدمج تخصصات 
التصميم الغرافيكي والهندسة 
المعمارية مع بعضها البعض من 
أجل رفع مستوى هذه المجاالت 

الى مستويات أعلى.
وذك���رت اللجنة أن اس���م 

الس���عودية«، و»م���ن لبنان« 
سيش���ارك طارق عتريس���ي، 
البح���ث عن أقوى  بمحاضرة 
رمز عربي وورش���ة عمل عن 
التلوث البصري مقابل تصميم 
الشعار، كما ستقدم المصممة 
اللبنانية رنا س���الم محاضرة 
التشكيل األنيق وهي من  عن 
أش���هر المصممين في الشرق 
األوس���ط ومن عمالئها هارفي 
نيكولز، فيال مودا، بول سميث، 
متحف فيكتوريا وألبرت كما 
انها صممت ديكورات المطعم 
اللبناني »أيام���ي« في مجمع 

المارينا في الكويت.
كما سيقدم أحمد بن شبيب 
الفكرة  محاضرة بعنوان »من 
الى الحقيقة.. ال يكفي أن نحلم« 
وورش���ة عمل خاصة تتناول 
كيفية إعادة تقديم منطقة الشرق 
األوسط أمام ذاتها، وسيتحدث 
زاهد سلطان عن »المسؤولية 
االجتماعية للتصاميم« ودورها 
في المجتمع، الى جانب باسمة 
القصار التي ستقدم ورشة عمل 
خاصة بفن صياغة اإلعالنات 

والكتابة للشركات.
و م���ن الكوي���ت س���يقدم 
المهن���دس المعم���اري طارق 
الكن���دري محاض���رة بعنوان 

المش���اريع على نطاق أوسع 
التصميم  وربطها مع صناعة 
والمساعدة على تطوير الجوانب 
البصرية للتواصل بين أنحاء 
العالم العربي وانش���اء مركز 
معلومات خ���اص بالتصميم 
المعاصر في منطقة الش���رق 
األوسط ليكون بمثابة مصدر 
يتجه اليه جميع المهتمين بهذا 
المجال على المستويين العربي 

والعالمي.
وأوضح���ت أن تحقيق كل 
هذه األه���داف يب���دأ بخطوة 

مختل���ف دول العالم، ليديروا 
جلسات وورش عمل المؤتمر 
على مدار 3 أيام. ومن المقرر 
أن يناقش هؤالء مجموعة من 
المواضيع االس���تثنائية التي 
تدور حول الفكرة االساس���ية 
للمؤتمر وهي »التلوث البصري 
في العالم العربي«، وسيشيرون 
الى صناعة التصاميم في العالم 
العربي وضرورة االرتقاء بها.

و من بي���ن المتحدثين في 
المؤتم���ر وفاء عبي���دات »من 
البحرين« وت���اال صالح »من 

المؤتمر استوحي من العبارة 
العربية الشهيرة »وضع النقاط 
الح���روف« ليعبر عن  عل���ى 
األهداف األساسية التي يسعى 
الى تحقيقها والتي تتلخص في 
تنمية حب اإلبداع واالبتكار في 
التصاميم وليس االقتصار على 
التقليد ونسخ األفكار فقط ودعم 
المشاريع الثقافية التي تشجع 
على تبادل األفكار والمعلومات 
وإتاحة الفرصة للتواصل بين 
المصممين الشباب في منطقة 
الش���رق االوسط ونشر ثقافة 

أساس���ية وهي دراسة أسباب 
التلوث البصري الس���ائد في 
العال���م العربي وال���ذي ظهر 
نتيجة للعديد م���ن العناصر 
التصميم وضعف  السيئة في 
الديزاين في مختلف المجاالت 
ومن ثم االنتقال لمعالجة هذه 
األسباب واثراء ثقافة التصميم 

وتطويرها.
كما أشارت اللجنة المنظمة 
ال���ى ان المؤتمر يس���تضيف 
العديد من المتحدثين المبدعين 
والمصممي���ن المختصين من 

محمد المجر
انطلقت صباح أمس أنشطة 
»مؤتمر نق���اط 2010« والذي 
تنظمه ش���ركة وي للخدمات 
اإلعالمية المتكاملة في جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
بمنطقة مش���رف تحت عنوان 
»التلوث البص���ري في العالم 
العربي« وبمشاركة مجموعة 
من الشباب العرب الموهوبين 
والمتحمسين للتغيير والتطوير 
التصمي���م والدعاية  في عالم 
واإلعالن والهندسة المعمارية 

والموضة واإلنتاج.
البداية رح���ب نائب  ف���ي 
الخلي���ج  جامع���ة  رئي���س 
للشؤون األكاديمية د. روبرت 
كوك بالحضور والمش���اركين 
وتمن���ى أن يك���ون المؤتم���ر 
مثمرا ويحقق م���ا يرمي إليه 
من أه���داف معربا عن إعجابه 
برؤية المؤتمر وقال انه يحمل 
رس���الة مكملة لرسالة جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
التعليمية والمجتمعية خاصة 
انه يعالج التلوث البصري في 
العالم العربي الذي يعد تحديا 
مهما يواجه الجيل الجديد من 
المصممين ومسؤولي اإلعالن 
في العال���م والمهتمي���ن بهذا 

»التطبيقي«: الدريعي لمركز المناهج والزيد للجودة
محمد هالل الخالدي

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي قرارين يقضي األول 
بتجدي����د ندب خالد الدريع����ي مدرب متخصص 
)ب( باملعه����د العالي للطاقة مديرا ملركز تطوير 

البرامج واملناهج وملدة سنة باالضافة الى عمله 
األصلي.

والثاني تكليف هدى محمد حسن الزيد مدرب 
متخصص )ج( رئيس����ا ملكت����ب اجلودة مبعهد 

التمريض وملدة عام.

رابطة تدريس »التطبيقي« تتحفظ
على آلية اختيار المدير الجديد

دعت إلى عدم تفرد الوزيرة بالقرار

د.معدي العجمي

فيصل مقصيد

اوص���ى به التقري���ر الكندي، 
واوصت به اجتماعات سابقة 
الهيئة، ولكن  ادارة  لمجل���س 
الوزيرة حاولت بشتى الطرق 
تعطيل عملية الفصل على الرغم 
من انه المدخل الرئيسي الصالح 
التعليم، كما ارتأى ذلك التقرير 
الكندي الذي نشر في الصحف 
من قبل، فهل تعطيلها لعملية 
الفصل هو التطوير واالصالح 

من وجهة نظرها؟
وف���ي ختام البي���ان اكدت 
الرابط���ة احترامها لش���خص 
المدير الجديد الذي وقع عليه 
االختيار ليق���ود الهيئة خالل 
المرحلة المقبلة وال يوجد اي 
خالف بين الرابطة وبينه وليس 
هناك اي تحفظات على شخصه، 
ولكن التحفظ على اآللية التي 

اتبعتها الوزيرة.
ولفت البيان الى ان الرابطة 
ستمد يدها للتعاون مع المدير 
الجديد لما يحقق اهداف الهيئة 
بشكل عام، ويخدم اعضاء هيئة 
التدريس بشكل خاص، آملين 
له التوفيق والسداد وان يتمكن 
من حس���م القضاي���ا العديدة 
العالقة بما يخدم اعضاء الهيئة 

التدريسية.

ه���و معم���ول به ف���ي جامعة 
الكويت؟ فإذا كانت تلك السرعة 
هي طري���ق الوزيرة لالصالح 
فلم���اذا لم يت���م تعيين نواب 
المدير العام حتى تاريخه، على 
الرغم من ان توليهم مناصبهم 
بالتكليف جاء قبل نحو عامين 
وكان اختيارهم من خالل لجان 

اكاديمية متخصصة؟
وقالت الرابطة في بيانها انها 
لم تر من الوزيرة اي خطوات 
اصالحي���ة ومثال ذلك وقوفها 
حجر عثرة في طريق اصالح 
التعليم واالرتقاء بالهيئة من 
الذي  القطاعين  خالل فص���ل 

ممثلة باللجنة االدارية واللجنة 
املالية واللجنة امليدانية واللجنة 
اإلعالمية وجلنة األمن والسالمة، 
لم تأل جهدا في تقدمي هذا العرس 
الدميوقراطي بأفضل حلة، سعت 
من خالله الى ارضاء جميع اعضاء 

التي حتكم هذا الش���أن، وانها 
س���تتخذ جمي���ع االج���راءات 
القانونية حيال املخالفني، وذلك 
حفظا لسمعة وتاريخ جامعة 

الكويت املشرق.
وفي ختام تصريحه بارك 
العلمية  مقصيد للجمعي���ات 
الت���ي  الطالبي���ة  والرواب���ط 
استطاعت ان تكسب ثقة زمالئها 
الطلبة، وان تتربع على كرسي 
املمارسات الدميوقراطية في اطار 
احلريات التي تنتهجها جامعة 
الكويت، مؤكدا ان ابواب االدارة 
اجلامعية مفتوحة للجميع لكل 
ما يصب في خدم���ة املصالح 
األكادميية والتربوية والطالبية، 
مشيرا الى انها لن تدخر جهدا في 
تقدمي جميع التسهيالت خلدمة 
هذه األضالع احمليطة بجامعة 

الكويت.

عقد بتاريخ 15 و2009/7/20 وانه 
وفقا ألحكام املادة )2( من القانون 
رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم 
التعليم العالي، عرض املوضوع 
على مجلس الوزراء، الستصدار 
املرسوم األميري بإنشاء الكلية.

انه  أك���د مقصيد  الى ذل���ك، 
بانتهاء انتخابات الهيئة االدارية 
جلمعية القانون يوم االحد املاضي 
يكون العرس الدميوقراطي للعام 
اجلامع���ي 2011/2010 قد اختتم، 
داعيا اجلمعيات العلمية والروابط 
الطالبية الى بذل املزيد من اجلهد 
من اجل حتقيق االهداف السامية 
التي تخدم املصالح الطالبية في 
ظل النظ���م واللوائح اجلامعية 
املعمول به���ا والتي حتكم املناخ 

اجلامعي.
وأوضح مقصي���د ان اللجان 
العاملة في االنتخابات لهذا العام 

النقابي، والعاملني في  اجلس���م 
السلك االنتخابي من ممثلي قوائم 
وجموع طالبية، في اطار العملية 

التنظيمية.
كما أثنى على املشاركة الفاعلة 
التي قام بها عمداء الكليات ومديرو 
االدارات واملدي���رون االداريون 
بالكليات من خالل تقدمي جميع 
اخلدمات وتوفير جميع التسهيالت 
للج���ان العاملة وممثلي القوائم 
الطالبية كذلك، معربا عن شكره 
ألعضاء جلنة األمن والس���المة 
الذين قام���وا بحفظ األمن داخل 
املواقع املختلفة باجلامعة، وسالمة 
سير العمل االنتخابي، موضحا انها 
قامت برفع تقريرها النهائي للجنة 
العليا لالنتخابات حول األحداث 
التي شهدها العرس الدميوقراطي، 
مؤكدا انها لن تتهاون في تنفيذ 
الئحة النظام اجلامعي والقوانني 

أعلن املتحدث الرسمي باسم 
جامعة الكويت مدير ادارة العالقات 
العام���ة واإلعالم فيصل مقصيد 
عن صدور مرسوم بإنشاء كلية 
للعم���ارة بجامع���ة الكويت في 
2010/10/19، وقد نشر في اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« بتاريخ 
الكلية  ان  2010/10/24، موضحا 
ستضم قسمني هما قسم العمارة 
م���ن كلية الهندس���ة والبترول، 
وقسم التصميم من كلية البنات 

اجلامعية.
وأش���ار مقصيد الى ان مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
كان قد شكل جلنة لدراسة موضوع 
انش���اء كلية للعم���ارة بجامعة 
الكويت، ورفعت اللجنة تقريرها 
الى مدير اجلامعة حيث مت عرضه 
على مجلس اجلامعة الذي وافق 
عليه في اجتماعه رقم 2009/3 الذي 

محمد المجر
اعلنت رابطة اعضاء هيئة 
التدري���س في الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
في بيان صحافي لها تحفظها 
على آلية اختيار المدير الجديد 
للتطبيقي، حيث طالبت من قبل 
ان يتم االختيار من خالل تشكيل 
لجن���ة م���ن االكاديميين ذوي 
االختصاص والكفاءة الختيار 
المتقدمين،  االكفأ م���ن بي���ن 
وبين���ت ان المتبع في تعيين 
اي منصب قيادي بالهيئة من 
المدير  الى نواب  رئيس قسم 
العام يتم من خالل تش���كيل 
لجان الختيار االصلح، وطالبت 
الرابطة بضرورة عدم تفرد وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالقرار، ولكن الوزيرة خرجت 
علينا لتعلن اختيارها للمدير 
الجديد للهيئة في نفس اليوم 
الذي اعتذر فيه المدير الحالي 

عن التجديد.
وتساءلت الرابطة في بيانها 
اذا كانت الوزيرة جادة في عملية 
االصالح فما س���ر استعجالها 
بإع���الن المدي���ر الجديد دون 
تش���كيل اي لج���ان لالختيار 
وفقا لالعراف االكاديمية وكما 

الجامعة: رواتب شهر أكتوبر ستصرف اليوم
أعلنت االمانة العامة للجامعة ان صرف رواتب موظفي جامعة الكويت يحكمه 
العديد من االعتبارات اخلاصة بإدارة الش����ؤون املالية حيث صادف هذا الشهر 

استخدام النظام اآللي اجلديد والذي بدأ تطبيقه من شهر اغسطس املاضي.
واكدت ان رواتب هذا الش����هر مت االنتهاء منها وستصرف اليوم ولذلك لعدة 
اس����باب منها ادخال اقرارات العودة العضاء هيئة التدريس ومدرس����ي اللغات 
والهيئة االكادميية املساندة وعقود العمل اجلديدة وتطبيق النظام اآللي اجلديد، 
وهذا ما قد يتكرر في الش����هر املقبل حيث من املتوق����ع صرف الرواتب بتاريخ 
26 او 27 بس����بب عطلة عيد االضحى املبارك والت����ي تبدأ من تاريخ 11 حتى 21 

نوفمبر املقبل.
واوضحت االمانة العام ان هذا الوضع � املؤقت � خالل هذا الش����هر اظهر قدرا 
كبي����را من املوظفني الذين تعاملوا بروح املس����ؤولية الوظيفية وابدوا تفانيهم 
واخالصهم والتزامهم مبيثاق العمل اجلامعي مظهرين كفاءة عالية في التعامل 

مع النظام اآللي اجلديد والذي س����يطور العمل باالدارات اجلامعية وفق احدث 
النظم اآللية، ومن جانب آخر كش����ف هذا النظ����ام مجموعة قليلة من املوظفني 
الذين لم يس����تطيعوا التكيف مع هذا النظ����ام والتعامل معه وعدم رغبتهم في 
تطوير قدراتهم الوظيفية مبا يتناس����ب مع النظم اجلديدة وسيتم التعامل مع 

هذه املجموعة وفق اللوائح والنظم ومبا يضمن حسن سير العمل.
كما اش����ارت الى انه يجرى حاليا تقييم لقيادات الصف الثاني والعاملني في 
ادارة الشؤون املالية ومركز نظم املعلومات مبا يتناسب مع طبيعة املرحلة التي 
تش����هدها جامعة الكويت، واالرتقاء مبس����توى اخلدمة ولن تتردد في اتخاذ اي 

اجراء حملاسبة املقصرين واملتقاعسني في اداء مهامهم الوظيفية.
واعربت االمانة في الوقت ذاته عن ثقتها واعتزازها مبوظفي اجلامعة الذين 
ابدوا تفانيا واخالصا في اعمالهم والتزامهم مبيثاق العمل اجلامعي الذي يحث على 

اداء العمل بدقة وامانة مهما كثرت، وعدم االلتفات الى املثبطني واملغرضني.

لتطبيق النظام اآللي الجديد وإدخال إقرارات العودة

مقصيد: صدور مرسوم بإنشاء كلية للعمارة بالجامعة
تضم قسم العمارة من كلية الهندسة وقسم التصميم من كلية البنات


