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الجامعــــة
والتطبيقي

القاهرة ـ هناء السيد
حتت رعاية وبحضور الشيخ فهد سالم العلي يقيم االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت بالقاهرة احلفل الس����نوي لتكرمي 
الطلبة املتفوقن الدارس����ن باجلامعات واملعاهد املصرية، 
واعلن فيصل العنزي امن سر الهيئة االدارية بأن احلفل يقام 
بفندق موفنبيك مدينة االعالم مبدينة 6 اكتوبر 26 نوفمبر 
القادم وبحضور سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد واملستشار 

الثقافي د.عيسى االنصاري ود.عوض العنزي ود.خيرية 
رمضان كما يشارك املستشار مشعل املنصور والقنصل مشعل 
السعيد واعضاء السلك الديبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة كما 
يشارك عدد من اعضاء مجلس األمة. وأشار العنزي الى ان 
احلفل يتضمن عددا من الفقرات والتي من املقرر ان يقدمها 
احد اعالميي الكوي����ت كما يقدم عدد من طالبنا العديد من 

القصائد الشعرية ملن لديهم تلك املوهبة.

تكريم المتفوقين من الدارسين في مصر 26 نوفمبر

الجامعة: آخر موعد لالنسحاب من المقررات الدراسية 4 نوفمبر
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مثنى 
الرفاعي ان فترة االنسحاب من املقررات للطلبة املسجلن 
في الفصل االول 2011/2010 واحملددة طبقا لنص املادة 19 من 
الئحة نظام املقررات بالستة اسابيع االولى من بدء الدراسة 
تنتهي اخلميس 2010/11/4 وال يس����مح ألي طالب بعد هذا 
التاريخ باالنس����حاب من أي مقرر ويصبح ملتزما بدراسة 
كل املقررات املس����جل فيها. وأوض����ح د.مثنى الرفاعي انه 
على الطالب الذي يرغب في االنسحاب من مقرر ما ضرورة 
التقيد بهذا التاريخ واستخدام النموذج املعد لهذا الغرض 
من قبل عمادة القبول والتس����جيل واحلصول على موافقة 
أس����تاذ املقرر والعميد املساعد للش����ؤون الطالبية بكليته 
واعادة النموذج مرة اخرى الى عمادة القبول والتس����جيل 
قبل التاريخ احملدد، حيث ان العمادة لن تتسلم أي منوذج 
لالنسحاب بعد 2010/11/4، مع مراعاة أال يقل العبء الدراسي 

للطالب عن 12 وحدة دراسية بعد االنسحاب من أي مقرر. كما 
أوضح عميد القبول والتسجيل انه ميكن للطلبة املستجدين 
الراغبن في االنسحاب من الدراسة باجلامعة للفصل االول 
احلالي مراجعة عمادة القبول والتسجيل لسحب أوراقهم من 
اجلامعة وإلغاء مقرراتهم الدراسية املسجلن فيها، وذلك في 
موعد غايته يوم اخلميس 2010/11/4 وبعد هذا التاريخ يسمح 
للطالب باالنسحاب من الدراسة عن طريق جلنة الشؤون 
الطالبية. وختم عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
د.مثنى الرفاعي تصريحه بتنبيه الطلبة الى ضرورة مراعاة 
املوعد احملدد لالنسحاب من املقررات للفصل االول احلالي، 
مع متنياته جلميع الطلب����ة بالتوفيق والنجاح. الى ذلك، 
أعلن مركز التقييم والقياس التابع ملكتب نائب مدير جامعة 
الكويت للشؤون العلمية ان اختبارات القدرات االكادميية 
للقبول وحتديد املس����توى جلامعة الكويت ستعقد في 25 

ديسمبر 2010، ودعا جميع طلبة الثانوية الراغبن في تقدمي 
اختبارات القدرات االكادميية من الصفن احلادي والثاني 
عش����ر الى التوجه شخصيا أو من ينوب عنهم للتسجيل، 
في صالة القبول والتس����جيل بحرم اجلامعة في الشويخ. 
وأهاب املركز بالطلبة الراغبن في التسجيل الى ان يحضروا 
البطاقة املدنية االصلية للطالب أو جواز الس����فر أو بطاقة 
الطالب اجلامعية )بشرط وجود صورة شخصية(، وصورة 
ش����خصية حديثة قياس 6×4، باالضافة الى 5 دنانير لكل 
اختبار. ويستقبل مركز التقييم والقياس طلبات التسجيل 
املتأخر خالل الفترة من االحد 2010/12/12 وحتى اخلميس 
2010/12/16 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة 
ظهرا في قاعة C بحرم اجلامعة في اخلالدية، علما ان تكلفة 
التسجيل املتأخر ستكون 10 دنانير لكل اختبار، ولن يتم 

استقبال طلبات التسجيل بعد ذلك التاريخ.

اختبار القدرات 25 ديسمبر .. والرفاعي أكد أنه ال يجوز للطالب المسجل في 12 وحدة دراسية االنسحاب من أي مقرر

د.بهيجة بهبهاني

محمد العتيبي مكرما خالد الياقوت

د.مثنى الرفاعي

رئيس اجلامعة وأعضاء مجلس األمناء وممثلو كلية دارمتوث مع املشاركني في احلفل املوسيقي

عزف ثنائي لطالبتني

بهبهاني: بيع اللحوم الفاسدة جريمة ويجب تشديد الرقابة عليها 

تومبسون: الموسيقى لغة عالمية بين الشعوب

للمرة الثالثة على التوالي اقام برنامج 
املوسيقى في اجلامعة االميركية في الكويت 
)AUK( بالتعاون مع كلية »دارمتوث« احدى 
اكبر جامع����ات الواليات املتحدة االميركية 
حفال موس����يقيا مش����تركا مبقر اجلامعة 
االميركي����ة في الس����املية. وتضمن احلفل 
عزفا موسيقيا وأداء صوتيا فرديا وجماعيا 
للطالب املتميزين في مجال املوسيقى من 
كلتا اجلامعتن املرموقتن مبصاحبة اعضاء 
من هيئة التدريس في اجلامعتن، وميثل 
احلفل احدى صور التعاون الثقافي املستمر 
بن كلية »دارمتوث« واجلامعة االميركية 

في الكويت.
حضر احلفل حش����د كبير م����ن الزوار 
والطالب وموظفي واعضاء هيئة التدريس في 
اجلامعة، كما حضره اعضاء مجلس االمناء 
في اجلامعة االميركية في الكويت ومنسق 
الشؤون املشتركة للجامعتن د.ديل ايكلمان 
ومدير مشروع التعاون بن اجلامعتن لوريل 
ستافيس، والقى رئيس اجلامعة االميركية 
في الكويت د.وينفريد تومبس����ون الكلمة 
االفتتاحي����ة للحفل حيث اك����د على اهمية 
دور املوس����يقى كلغة عاملية بن الشعوب. 
وعلقت د.ليزا اوركيفيتش منسق برنامج 

املوسيقى في اجلامعة االميركية في الكويت 
عن حفل هذا العام بقولها: اننا سعداء جدا 
بردود الفعل االيجابية التي تلقيناها والتي 
عكست اعجاب اجلمهور بالبرنامج املتميز 
الذي قدم وشمل تنوعا للمؤلفات وتنوعا 
في اآلالت املوسيقية املستخدمة، يسعدني 
ان اقول انه وملرة اخرى اجتمعت املواهب 
وتوطدت روح التعاون بن كل من اجلامعة 
االميركية ف����ي الكويت وكلية »دارمتوث« 
ليخرجوا لنا هذه االمس����ية الرائعة. وبعد 
النجاح الذي حققه هذا احلفل في موسميه 
السابقن استعرض حفل هذا املوسم مجموعة 
جديدة متنوعة من االداءات الصوتية الثنائية 
)دويتو( والعزف اجلماعي للكمان والناي 
والبيانو متضمنا مقطوعات لرخمانينوف 
وبيتهوفن وش����وبان وموزارت وغيرهم. 
واعربت لوريل ستافيس عن سعادتها بان 
هذا التجمع املوسمي اصبح عادة وتقليدا 
في اجلامعة االميركية في الكويت، مؤكدة 
ان احلف����اظ عليه تقليد ثاب����ت، وقالت ان 
احلفل املشترك للجامعة االميركية وكلية 
»دارمتوث« يشكل مثاال حيا لكيفية حتقيق 
تقاليد قوية يلتف حولها املجتمع اجلامعي 

باكمله.

اللحوم واحلرص  على نظافة 
عل���ى صحته���ا وخلوها من 
األمراض وكيفية معرفة إصابتها 
بالطفيليات املمرضة لإلنسان، 
حيث ان الصحف احمللية تنشر 
يوميا أخبارا عن حوادث التسمم 
اللحوم  اجلماعي جراء تناول 
امللوثة من املطاعم، باإلضافة إلى 
أن حمالت بلدية الكويت أظهرت 
وجود أعداد كبيرة من الشركات 
الفاسدة  التي تتاجر باللحوم 
واملنتهي���ة صالحيتها والتي 
تقوم بترويجها للمطاعم تطلعا 
للحصول على أرباح طائلة على 
حساب صحة وسالمة املواطنن 
فمن الضروري أن يكون عقاب 
من يقبض عليه شديدا ورادعا 
ومعلن���ا للجميع حتى يرتدع 
ضعاف النفوس ويعلموا أن ما 
يقومون به جرمية ال تقل عن 
القتل العم���د ألنها تهدد حياة 

اإلنسان.

360 مرضا، منها حمى الوادي 
الطيور  املتصدع وأنفلون���زا 
والسل، باإلضافة إلى األمراض 
التي تنتقل لإلنسان عن طريق 
اللحوم مم���ا يؤدي إلى وجود 
تغيير في الكبد )تليف كبدي أو 

ديدان كبدية( لدى اإلنسان.
وطالب���ت د.بهبهاني بلدية 
الكويت بالتش���دد في متابعة 
اللح���وم وذلك  محالت بي���ع 
بفحص عينات من اللحوم منها 
للتأكد من سالمة التبريد ليس 
في احملل فحسب بل في ثالجات 
النقل وغيرها، حيث ان اللحوم 
املبردة املستوردة من اخلارج 
تتطل���ب عناية خاصة ويجب 
مراعاة االش���تراطات الصحية 
التي تضمن سالمتها حتى تصل 

للمستهلك.
و أك���دت د.بهبهان���ي على 
ض���رورة التوعي���ة الصحية 
للمواطن���ن بكيفية احلرص 

املواطنن بكيفية متييز اللحم 
السليم من اللحم الفاسد، وقد 
يتم الغش بتغيير مدة صالحية 
اللحوم املغلفة أو املبردة وذلك 

بعد انتهاء صالحيتها.
إلى أن  وأشارت د.بهبهاني 
التي تنتقل من  عدد األمراض 
احليوانات إلى اإلنسان يتجاوز 

املضافة من تلك املواد احلافظة 
وهل هي مطابقة للمواصفات 
الصحية العاملية؟ واملعروف أن 
النترات تسبب احلساسية لدى 
البعض ولها تأثيرها السيئ على 
األطفال الن أجسامهم الغضة 
ال تتحم���ل امل���واد الكيماوية 
الضارة. باإلضافة إلى تكوين 
مواد مسرطنة عند شواء تلك 

اللحوم.
وأضافت د.بهيجة بهبهاني 
أنه يجب عند شراء اللحوم التأكد 
من أن الذبيحة مت ذبحها باملسلخ 
ومت استبعاد األجزاء املصابة 
منها، حيث ان إصابتها باملرض 
تك���ون واضحة بحدوث تغير 
في اللون أو وجود تكيس أو 
طفيليات، وحتتاج هذه املسألة 

إلى طبيب بيطري مختص.
كم���ا أن اللح���وم من املواد 
الغذائي���ة التي ميك���ن الغش 
فيها بسهولة نظرا لعدم دراية 

محمد هالل الخالدي
أك���دت د.بهيج���ة بهبهاني 
عضو هيئة التدريس بقس���م 
العلوم بكلية التربية األساسية 
ورئيس جلنة استحداث كلية 
»الطب البيطري والزراعة« في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب أن اخلبر الذي نشرته 
إح���دى الصح���ف واملتضمن: 
»تس���رب 70398 كيلوغرام���ا 
من حل���م اجلاموس الفاس���د 
إلى األسواق ومنها إلى بطون 
أمر مأساوي  املستهلكن« هو 
يجب الوقوف عنده ومحاسبة 
الش���ركة التي قامت بهذا األمر 
اجلس���يم، حي���ث أن اللحوم 
الفاس���دة يتم وضع إضافات 
صناعية )مثل النترات( عليها 
للتقليل من الفساد واحملافظة 
على لونها األحمر القاني لفترة 
أطول أثناء العرض في األسواق 
وال يت���م اإلعالن ع���ن الكمية 

حذرت من قيام البعض بإضافة مادة النترات على اللحوم الفاسدة

خالل حفل مشترك بين »األميركية« وجامعة دارتموث

تحويل رواتب 465 موظفًا بالجامعة اليوم

»العاملين بالجامعة«: سنلجأ لإلضراب
في حال عدم صرف رواتب الموظفين

اتحاد الطلبة كّرم »األمن والسالمة«

وتقديرا لهم للجهود املبذولة 
وحسن التعاون حيث ان لها 
أثرا كبير في تس���هيل جميع 
أمورن���ا وأعمالن���ا الطالبية 
واإلدارية باجلامعة بالش���كل 

األمثل واملناسب.

اجلامعية وكانت تلك الزيارة 
التكرميي���ة ملكتب مدير ادارة 
األمن والسالمة ونائب مدير 
ادارة األمن والسالمة للتعبير 
ع���ن م���دى ح���رص االحتاد 
على تكرمي تلك الشخصيات 

آالء خليفة
االدارية  الهيئة  قام رئيس 
ف���ي االحتاد الوطن���ي لطلبة 
ف���رع اجلامع���ة   � الكوي���ت 
محم���د العتيبي بتكرمي ادارة 
األمن والسالمة ممثلة مبدير 
ادارة األمن والس���المة خالد 
إدارة  الياقوت ونائ���ب مدير 
األمن والسالمة قيس التوره، 
وذلك تكرميا عل���ى جهودها 
املبذولة واحلثيثة خالل فترة 
االنتخابات الطالبية األخيرة 
وتقديرا على حس���ن تعاون 
الالمحدود  االدارة وتواصلها 
مع جميع اعضاء الهيئة االدارية 

وجميع جلانها.
ان  العتيب���ي  وأض���اف 
الت���ي يقوم بها  تلك املبادرة 
االحتاد تأتي في اطار حملته 
التكرميية والتقديرية جلميع 
ممثلي ادارات اجلامعة لتوطيد 
أواصر التعاون فيما بن االحتاد 
بجميع جلان���ه وبن االدارات 

أكد مدير ادارة الشؤون املالية بجامعة الكويت 
ناصر هاشم انه مت صرف رواتب 5165 موظفا 
باجلامعة ومت حتويلها الى حساباتهم في البنوك 
احمللية بإجمالي مبلغ قدره 8.128.012 دينارا.

وأشار الى انه س���يتم صرف مرتبات 465 
موظفا في اجلامعة اليوم )األحد( وسيتم حتويل 
رواتبهم الى حس���اباتهم ف���ي البنوك احمللية، 

وبتكلفة اجمالية قدرها 588683 دينارا.
وبننّ هاشم ان جلنة التقصي ودراسة أسباب 
تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر 2010 التي أصدر 
بها أمن عام اجلامعة قرارا بتشكيلها، ستجتمع 

قريبا وس���ترفع تقريرها النهائي وتوصياتها 
في املوع���د احملدد، علما بأن اللجنة برئاس���ة 
األمن العام املس���اعد للشؤون املالية عواطف 
الصانع واألمن العام املس���اعد لشؤون ادارة 
املراف���ق بدر ذياب )مق���ررا( وعضوية كل من 
مدير ادارة الش���ؤون املالية ناصر سيد هاشم 
ومدير مركز نظم املعلومات مها القدومي ومراقب 
ادارة الشؤون االدارية لشؤون املوظفن عبير 
الكندري ورئيس مكتب املتابعة بإدارة شؤون 
الهيئة األكادميية هبة العباد واملستشار القانوني 

باإلدارة القانونية إبراهيم علي.

آالء خليفة
العاملن  أكد رئيس نقابة 
بجامعة الكويت هيثم الهاجري 
ان النقابة مستمرة في الدعوة 
لإلض���راب يوم الثالثاء ما لم 
يتم صرف الرواتب للموظفن 
الذي���ن تخلفت األمانة العامة 
عن صرف رواتبهم بس���بب 
سوء اس���تخدام النظام املالي 

اجلديد.
وقال الهاجري ان »فزعة« 
النقابات العمالية في الكويت 
وعلى رأسها االحتاد الوطني مع 
نقابة العاملن بجامعة الكويت 

أمر نفتخر فيه ونرفع لهم القبعة والتي جاءت 
نتيجة الوعي النقابي بأهمية حقوق العاملن 

وعلى رأسها حق احلصول على األجر.
وزاد الهاجري ان تهديد األمانة العامة لنقابة 
العامل���ن باإلحالة للتحقيق ف���ي حالة تنفيذ 

اإلضراب هو أمر لن نلتفت اليه.
وأوضح الهاج���ري ان دعوة األمانة العامة 
لتشكيل جلنة تقصي احلقائق بخصوص تأخير 
الرواتب لنا فيها وقفة جادة، ونود التأكيد في 
البداية ان من حق األمانة العامة تشكيل جلان 
تقصي حقائق التي تراها مناسبة ألننا »نفهم« 
العمل اإلداري ولكن ان تتجرأ األمانة العامة على 
تهديد املوظفن وإيهام املتابعن للشأن اجلامعي 
ب���أن اخللل الذي أصاب الرواتب هم املوظفون 

فهذا أمر عار عن الصحة متاما.
وزاد الهاجري ان جلنة تقصي احلقائق تشكلت 
من أعضاء الغالبية العظمى منهم متس���ببون 

في اخللل وهم: 
أوال: األمن العام املس���اعد للشؤون املالية 
والتي هي حاليا تتمتع بإجازة خاصة من 10/3 
حتى 2010/12/30 واملفترض ان تكون على علم 

باألضرار الواردة بالنظام قبل 
تنفيذه وان تبدي مالحظاتها 
علي���ه ال أن تكون رئيس���ة 

للجنة.
ثانيا: مدير إدارة الشؤون 
املالية الذي خرج بإجازة أثناء 
املش���كلة م���ن 10/24 وحتى 
2010/10/28 وهو على علم بأن 

هناك خلال بالنظام.
ثالثا: مدي���رة مركز نظم 
املعلومات والتي هي أساس���ا 
من املفترض ان تكون قد أبدت 
مالحظاتها على النظام وعمل 
جترب���ة عليه قب���ل اعتماده 
ورفع تقرير مفصل عن مس���اوئ وعيوب هذا 

النظام.
فهل من املعقول ان يتم تشكيل جلنة أعضاؤها 
هم أول املتسببن باخللل؟ فالواضح من حيثيات 
أسباب تشكيل اللجنة ان األمن العام قد أفصح 
عن نيته وأصدر العقوب���ات قبل صدور قرار 
اللجنة ليلقي بأخطائه وعدم حتمل مسؤولياته 

على غيره.
ووجه الهاجري برسالة شكر والتقدير للجنود 
املجهولن والذين هم موظفو الش���ؤون املالية 
بقس���م الرواتب ونؤكد لهم ان نقابة العاملن 
بجامعة الكويت تق���ف جانبا الى جنب معكم 
ونحن على اس���تعداد تام للدف���اع عنكم مهما 

كلفنا األمر.
وختم الهاجري اننا نكرر ما ذهبنا اليه من 
ان الفساد اإلداري واملالي عنوانه األمانة العامة 
بجامعة الكويت التي من املؤس���ف ان قيادات 
كهذه موج���ودة في اجلامعة، واننا لن نتوقف 
وهذا عهد ووعد لكل املتابعن بالشأن اجلامعي 
بأننا مس���تمرون في الدفاع عن احلق وكشف 

احلقائق.

بعد صرف رواتب 5165 موظفًا بمبلغ 8.128.012 دينارًا

تساءلت: هل من المعقول أن يتم تشكيل لجنة أعضاؤها هم أول المتسببين في الخلل؟

هيثم الهاجري

مواعيد اختبارات القدرات األكاديمية في الجامعة
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