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 اســـتقبل وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد 
السعد وفدا من معهد التربية في ايرلندا، املختص 
الثانوية االيرلندية  التمهيدية ودراسة  بالدراسة 
لتهيئة الطلبة لاللتحاق باجلامعات االيرلندية مبا 
فيها الكلية امللكية للجراحني التي يلتحق بها العديد 

من الطلبة لدراسة الطب وتخصصاته املختلفة.
  ويتكون الوفد من ديردر والش مديرة املكتب 

الدولي في املعهد ويرافقها بيتر كيرنز وآندرو كينز، 
وقد متت مناقشة وضع الطلبة الكويتيني املبعوثني 
من قبل وزارة التعليم العالي الى املعهد واألساليب 
املناسبة لتهيئتهم لاللتحاق باجلامعات االيرلندية 
مبا فيها كليات الطب، حيث أثنى املسؤولون عن 
املعهد على كفاءة ومثابرة طلبتنا املبعوثني وأبدوا 

رضاهم عن مستوى أدائهم. 

 السعد التقى وفدًا من معهد التربية اإليرلندي

 د.أحمد األنصاري

 د.موضي احلمود د.يعقوب الرفاعي

 د.أحمد احلنيان

 د.عبدالرزاق النفيسي

 د.مدحت سليمان خالل احملاضرة

(سعود سالم) م.فراس الصانع خالل اللقاء  جانب من احلضور 

 د.هناء اخلواري خالل احملاضرة

 برعاية األمير وبحضور الحمود

  افتتاح المبنى الجديد لمعهد االتصاالت اليوم

 الحمود: الرفاعي من الشخصيات المميزة
  قاد مسيرة «التطبيقي» بنجاح

 أشادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضـــي احلمود باجلهود التي بذلها مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املنتهية 
فترة تكليفـــه د.يعقوب الرفاعي، مثمنة ما قدمه 
من «إجنازات في هذا الصرح الوطني األكادميي 
التربـــوي». ونقـــل بيان صحافي عـــن الوزيرة 
احلمود مبناسبة انتهاء خدمة د.الرفاعي وتعيني 
د.عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما للهيئة قولها ان 
«د.الرفاعي من الشخصيات الوطنية املميزة التي 
قادت بنجاح مسيرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حيث تبوأ هذه القيادة مبا عهد عنه من 
كفاءة وخبرة وإخالص ونزاهة والعمل املتفاني 

ملصلحة الوطن». واشادت بـ «سماته الشخصية 
املميزة وتعاونه الصادق وحرصه الكرمي على الوفاء 
مبطالب العمل في معاجلة الكثير من األمور وحل 
معظم املشكالت وإجناز العديد من املهمات العلمية 
واألكادميية والتدريبية احملققة لألهداف املنوطة 
بالهيئـــة»، مثمنة دوره في حتقيق «االســـتقرار 
للعاملني في الهيئة وجميع كلياتها ومؤسساتها 

خالل فترة توليه إدارة الهيئة».
  وأعربت في ختام كلمتها عن أملها في التوفيق 
والسداد للدكتور عبدالرزاق النفيسي في منصبه 
داعيـــة املولى ان يوفقه في مهامه في اســـتكمال 

مسيرة التطوير في الهيئة وخدمة وطنه. 

 رابطة تدريس «التطبيقي» تناقش المستجدات 
الجديدة للجداول الدراسية اليوم

 الطريق إلى القلب السليم في «األساسية»

 «GUST» نّظمت حملة للتوعية 
  والوقاية من سرطان الثدي

  وقالـــت ان االحصائيات أثبتـــت ان ٩٧٪ من 
املصابني بسرطان الثدي الذي يكتشفونه مبكرا 
ميكن عالجهم منه، وقدمت شرحا تفصيليا للحضور 

عن العالمات الشائعة ملعرفة املرض وهي:
  ١ ـ الورم يكون غير مؤلم وليس دائما.

  ٢ ـ يكون اجللد غير صحي وسيئ املظهر.
  ٣ ـ ألم في الثدي.

  ٤ ـ تغير ثقل احللمة. 

 محمد المجر
  قامت جامعـــة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
(GUST) بالتعاون مع احتاد املرأة الهندية بتنظيم 
محاضرة تعريفية للحملة التوعوية للوقاية من 
سرطان الثدي والتي قد سبق ان قدمت فيها سلسلة 
من احملاضرات التوعوية في معظم مناطق الكويت 
التي كان آخر أيامها في GUST، ومت خالل احملاضرة 
عمل ورشات عمل للتوعية والوقاية من سرطان 
الثدي وقد أقيمت الندوة في املسرح الكبير باحلرم 
اجلامعي في مشرف وحضرها جمهور كبير من 
املتابعني واملتابعات من اجلامعة وخارجها امتألت 

به جنبات املسرح.
  وألقت رئيسة قسم األشعة الطبية في مركز 
الكويت ملكافحة السرطان واألستاذة املشاركة في 
كلية الطـــب في جامعة الكويت د.هناء اخلواري 
محاضرة استهلتها بتقدمي نبذة عن احلملة وشرحت 
معنى السرطان الذي يتكون من عدة أنواع وتبدأ 
جميعها بنفس الطريقة، مشيرة الى ان السرطان 
يصيب الرجال أيضا ال النساء فقط حيث يعاني 
منه اجلميع كونه ثاني أخطر مرض منتشر عامليا 

بعد سرطان اجللد.
  وأشـــارت د.هناء اخلواري الى طرق احلماية 
منبهـــة الى انه ال يوجد عالج لهذا املرض اخلطر 
وأفضل طريقة للحماية والوقاية منه هو الكشف 
املبكر قبل الوصول ملراحل متقدمة من املرض عن 
طريق تقليـــل الكحوليات واحملافظة على الوزن 

والرياضة املستمرة.
  وأشارت في محاضرتها لثالثة طرق رئيسية 

للكشف عن املرض هي:
  ١ـ  اختيار التشخيص عبر األجهزة «وعن طريقه 

ميكن العالج سريعا قبل ان تتطور األمراض».
  ٢ ـ حتليل الثدي الطبي عن طريق خبير.

  ٣ـ  أما الطريقة األخيرة فهي الكشف التشخيصي 
في البيت بأن تقوم املرأة بالكشف بنفسها.

 برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود يفتتح 
صبـــاح اليوم املبنـــى اجلديد 
العالـــي لالتصاالت  للمعهـــد 
العامة  التابع للهيئة  واملالحة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
والكائن مبنطقة الشويخ (املجمع 
التكنولوجي)، وذلك في متام 

الساعة الـ ٩ صباحا.
  وأكـــد مدير املعهـــد العالي 
لالتصـــاالت واملالحـــة عباس 
السماك ان املعهد من أقدم املعاهد 

بالكويت، حيث أنشـــئ عام ١٩٦٦، ولذلك تكرمت 
الدولة على أبنائها الطلبة بإنشاء صرح أكادميي 
ذي مواصفـــات عاملية خلدمة العملية التعليمية 
والتنمية البشرية لتنشئة جيل ذي كوادر فنية 

ماهرة بهدف إحالل سوق العمل 
على املستويني العام واخلاص، 
حيث تقدر القيمة الفعلية إلنشاء 
مثل هذا الصرح مبا يقارب ٤٠ 
مليون دينار. وأضاف السماك ان 
برنامج احلفل يشتمل على إلقاء 
كلمات ملدير عام الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي ونائب املدير 
العام لشـــؤون التدريب سعاد 
الرومي، كما سيتم عرض فيلم 
وثائقي عن املعهد قدميا وحديثا 
وإلـــى اي مدى وصـــل املعهد 
من تقـــدم وتطور من األجهزة 
والورش واملختبرات الفنية، وســـيتم بعد ذلك 
تكرمي املديرين السابقني للمعهد واألشخاص الذين 
لهم دور في إنشـــاء وجتهيز املعهد والشـــركات 

الراعية لالفتتاح. 

الرابطة للتعرف على اي صعوبات 
او معوقات تواجه الزمالء اعضاء 
هيئة التدريس للعمل على تذليلها 

وايجاد احللول املناسبة لها. 

والطلبة على حد سواء، وبهدف 
التعرف على رغبات وطموحات كل 
طرف حول كل ما يتعلق باجلدول 
الدراسي، ويأتي ذلك ضمن سعي 

ولكن بالفحص يتضح أن القلب 
سليم وهذه احلالة تأتي نتيجة 
ضغــــوط حياتية وتوتر عصبي 

للشخص.
  من ناحيــــة اخــــرى، تناول 
أســــتاذ التغذية املساعد بالقسم 
الغذاء  د.هاني حلمي محمد دور 
في الوصول الى القلب الســــليم، 
حيث ركز على بعض السلوكيات 
والعــــادات الغذائيــــة التي يجب 
اتباعها للوصول للقلب السليم.

   ومن االمــــراض التي تصيب 
القلب ايضا تضخم عضلة القلب 
ويحدث بنسبة ٥٠٪ لالطفال اذا 
كان األب واألم مصابــــان و٢٥٪ 
اذا كان أحــــد االبوين مصابا كما 
تناول احلديــــث ارتخاء الصمام 
امليترالي والذي يحدث بنســــبة 
أكبر في النســــاء، ومن احلاالت 
االكثر شــــيوعا في هــــذه االيام 
القلب العصبــــي والذي أعراضه 
تشــــبه أعراض أمــــراض القلب، 

 محمد المجر
  أعلن نائب رئيس رابطة اعضاء 
هيئة التدريــــس بالهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقــــي والتدريب 
ورئيس اللجنة الثقافية د.احمد 
احلنيان ان الرابطة ستستضيف 
التســــجيل  في ديوانيتها عميد 
والقبول بالهيئة د.احمد االنصاري 
وعدد من مسؤولي الهيئة واعضاء 
هيئــــة التدريــــس وممثلني عن 
احتاد الطلبة، وتناقش الديوانية 
«مستجدات اجلدول الدراسي ما 
بني رغبات اعضاء هيئة التدريس 
وطموحات الطلبة» وتعقد اليوم 

في السابعة مساء.
  واوضح د.احلنيان ان الرابطة 
اهتمت بطرح تلك القضية ملا لها من 
اهمية لدى عضو هيئة التدريس 

 نظم قســــم االقتصاد املنزلي 
التربية األساســــية ندوة  بكلية 
علمية بعنوان «الطريق الى القلب 
الســــليم» حاضر فيها اخصائي 
أمراض القلب مبستشفى االمراض 
الصدرية د.مدحت سليمان وتناول 
من خاللها االمراض التي تصيب 
القلب والتي انتشــــرت بشــــكل 
يدعو للقلق، حيــــث ذكر ان من 
بني االسباب االساسية التي تؤدي 
الى أمراض القلــــب تلك العادات 
اخلاطئة مثل التدخني والكحوليات 
ونقص املواد الغذائية خاصة في 
فترة احلمل والتي تزيد من فرصة 
إصابة األجنــــة وقد يتأثر القلب 
بســــبب االمراض الوراثية وذلك 
عنــــد زواج االقارب، حيث تلعب 
اجلينات دورا كبيرا في استعداد 
القلب للمرض، كما أشار د.مدحت 
سليمان الى متالزمة الداون والتي 
تزيد فرصة حدوثها لالطفال ١ لكل 
٧٠٠ حالة في حالة احلمل في سن 
٣٢ عاما و١ لكل ٣٠ في حالة احلمل 
في سن ٤٥ عاما و١ لكل ١٢ في حالة 

احلمل في سن ٤٩ عاما.

 أعربت عن أملها في أن يوفق النفيسي في مهمته

 استكماًال لدورها التوعوي في المجتمع

 عباس السماك 

 الصانع: كلية العلوم أكبر مشروع في مدينة صباح السالم
  تستوعب ٥٥٠٠ طالب وطالبة و١٥٠٠ من هيئة التدريس

 الشمري التقى عددًا من الدارسين في الجامعات األردنية:
  عليكم االستفادة من التحصيل العلمي وكونوا خير سفراء للكويت

 اطلع على أوضاعهم التعليمية واألكاديمية 

 عمان ـ كونا: قام املستشار الثقافــــــي في االردن 
د.عطيـــة الشـــمري بجولة علـــى عــــــــــدد مــــــن 
اجلامعـــات األردنية واملراكز التعليمية التقى خاللها 
الطلبة الكويتيني الدارســـني وعمداء الكليات في هذه 

اجلامعات.
  واشاد د.الشمري في تصريح لـ «كونا» باحلفاوة 
البالغة التي لقيها من مختلف املســـؤولني االردنيني 
وبخاصة املؤسسات التعليمة االردنية، مشيرا الى دور 
واجنازات البعثة الديبلوماســـية واملستشار الثقافي 

الكويتي السابق د.حمد الدعيج. 
  وقـــال ان هذه احلفاوة نابعة مـــن منظومة القيم 

املضيافة االردنية واالجنازات املميزة لرئيس املكتب 
الثقافي السابق د.حمد الدعيج وجميع كوادر املكتب 

الثقافي في االردن. 
  والتقى بالطلبة الكويتيني الدارســـني في عدد من 
اجلامعـــات منها جامعة الزيتونة وجامعة االســـراء 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا. 
  واستمع د.الشمري للطلبة حيث اطلع على اوضاعهم 
التعليميـــة واألكادميية واملشـــاكل واملعوقات التي 

تواجههم. 
  وأوضح «ان هدف االلتقـــاء بالطلبة هو التعرف 
على االشكاليات التعليمية واملعيشية وايجاد احللول 

ملعاجلـــة هذه املعوقات من خالل اللقاء املباشـــر مع 
الطلبة». 

  واكد استمرارية هذه اللقاءات واجلوالت التي ستشمل 
جميع اجلامعات التي تضـــم طلبة كويتيني على ان 
تكون هذه الزيارات واللقاءات دورية لضمان التواصل 

واملتابعة املستمرة لشؤون الطلبة.  
  واشاد د.الشمري بتميز مخرجات التعليم األردنية 
وبني ان خريجي اجلامعات االردنية في الكويت يتحلون 
مبستوى عال من التحصيل العلمي واالجناز، داعيا 
الطلبة الى االستفادة من االجواء العلمية وان يكونوا 

خير سفراء لبلدهم الكويت. 

 آالء خليفة
  عقدت جامعة الكويت اجتماعا متهيديا ملناقصة تنفيذ 
أعمال إنشاء كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس في 
مدينة صباح السالم اجلامعية بالشدادية بحضور شركات 
املقاوالت العاملية املتضامنة مع شــــركات مقاوالت محلية 
املؤهلة واملدعوة للمشاركة حلضور العرض املرئي املتضمن 
تفاصيل املشروع والتي حتتاجها الشركات للمشاركة في 
املنافسة على التعاقد مع اجلامعة لتنفيذ املشروع وتقدمي 

عطاءاتهم.
  في البداية أعلنت مدير البرنامج اإلنشائي د.رنا الفارس 
الطاقة االستيعابية للكلية واملساحة املخصصة واملكونات، 
مشــــيرة الى ضرورة االلتزام باجلــــدول الزمني من خالل 
العروض املقدمة وتقدميها في املوعد احملدد بحسب إعالن 

املناقصة املنشور بجريدة الكويت اليوم مع االلتزام بشروط 
املناقصة حتى نتمكن من إجناز هذا املشروع القومي الطموح 
حسب اجلدول الزمني املعتمد بحسب قانون إنشاء وتنفيذ 

املشروع الصادر في عام ٢٠٠٤.
  ومن جانبه، بّني مهندس املشــــروع م.فراس الصانع أن 
هذا املشروع يعد من املشاريع الضخمة واملهمة في مشروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية، حيث يعتبر اكبر مشروع في 
احلرم الرئيسي واحلرم العلمي ومقسم إلى حرمني أحدهما 
للطلبة واآلخر للطالبات باإلضافة إلى نادي أعضاء هيئة 
التدريس، مبينا ان املساحة الكلية املبنية للمشروع تبلغ 
٣٦٥ ألف متر مربع تقريبا، وتقدر مدة التنفيذ بـ ٤٣ شهرا 
منذ البدء في املشروع ويستوعب حرم كلية العلوم ما يقارب 
٥٥٠٠ طالب وطالبة و١٥٠٠ من أعضاء هيئة التدريس، مشيرا 

الى انه سيتم اغالق املناقصة في االسابيع املقبلة.
  واشار الصانع الى انه نظرا حلجم وضخامة املشروعني 
بتفاصيلهما الدقيقة فاجلامعة تعمل على عدم تأخير إجناز 
املشروع طبقا للبرنامج الزمني وهو ما تسعى إليه وتعمل 

من أجله اجلامعة بصفة مستمرة.
  وقد مت طرح بعض االستفســــارات مــــن قبل املقاولني 

املشاركني ومتت اإلجابة عليها من قبل فريق اجلامعة.
  ومن جانبه قدم مستشار اإلدارة ـ مدير املشروع تيرنر 
بروجاكس ومستشار املشــــروع العاملي NNBG بالتضامن 
مع املستشار احمللي ومستشاري اخلليج شرحا تفصيليا 
عن املشروع وأهم االشتراطات واملعايير اخلاصة بالتأهيل 
مقرونا بشــــرح تفصيلي عن أعمال املشــــروع منذ البداية 

وحتى ما مت إجنازه من أعمال. 

 خالل اجتماع تمهيدي لمناقصة أعمال الكلية

 االنصاري: قبول ٣١ طالبًا وطالبة 
في الجامعات المصرية

 القاهرة ـ هناء السيد
  اعلن رئيس املكتب الثقافي في القاهرة د.عيسى االنصاري عن قبول 
٣١ طالبا وطالبــــة في جامعات جمهورية مصر العربية للعام اجلامعي 

احلالي ٢٠١١/٢٠١٠.
  ودعا الطلبة الى ســــرعة ســــداد «٥٠٠ جنيه مصري» رســــوم قدم 
املؤهل عن كل عام دراســــي ســــابق عن العام ٢٠١٠ مع سداد مبلغ «١٠٠ 
جنيه مصري» قيمة شراء مظروف من االدارة العامة للوافدين، وفيما 

يلي االسماء:
  أحمد عبدالرسول حسني علي ـ الهندســــة (القاهرة)، احمد محمود 
احمد عبداهللا احمد بوشهري ـ احلقوق (االسكندرية)، انور خزمي عواد 
شــــبيب العنزي ـ التربية الرياضية (حلوان)، بدر صالح ناصر خضر 
حســــن خضر اخلضر ـ التربية الرياضية (حلوان)، خالد علي مبروك 
مفلح ثابت الصليلي ـ التجارة (الزقازيق)، خالد ماجد حمد ســــعدون 
الشمالنـ  التجارة (حلوان)، زيد خليفة بداح مرزوق قريعيطـ  احلقوق 
(املنوفية)، ســــالم علي جابر سالم املخلف ـ احلقوق (حلوان)، سعود 
عبدالقادر خالد عيسى العمر ـ التجارة (حلوان)، سعيد عواض سعيد 
جغيثم املطيريـ  الطب (القاهرة)، ســــلمان عايض عبداهللا راجح وايل 
العتيبــــي ـ التجــــارة (الزقازيق)، ضاري بارح شــــاهر زعال العنزي ـ 
احلقوق (حلوان)، عبدالعزيز مســــاعد عبدالعزيز فهد ناصر البسام ـ 
التجارة (قناة السويس)، عبداهللا حبيب صعفك محمد مرزوق الشمري 
ـ التجارة (عني شمس)، عبداهللا ناصر هزاع عبداهللا العتيبي ـ التجارة 
(قناة السويس)، عمر احمد حسني احمد اسماعيل ـ التربية الرياضية 
(الزقازيق)، محمد عدنان حسن علي احلسنـ  التجارة (حلوان)، محمد 
جابر احمد علي حســــني ـ التجارة (االسكندرية)، محمد سعود خليفة 
عيسى خليفة الدبنيـ  اآلداب (االسكندرية)، محمد عبداهللا جاسم محمد 
حسن الزيد ـ التجارة (االســــكندرية)، محمد عدنان محمد سعد محمد 
الربيعانـ  التجارة (حلوان)، محمد فاضل سعود سليمان الفاضلـ  التجارة 
(االسكندرية)، محمد فالح عبداهللا راشد سلمان الرباحـ  التجارة (بنها)، 
محمد يوسف يعقوب يوسف عبداهللا ـ التربية الرياضية (الزقازيق)، 
مشــــاري عبداهللا حمود دمخ حيالن املطيــــري ـ التجارة (املنصورة)، 
مشاري ناصر محمد ناصر املطرـ  التجارة (اسيوط)، مشعل احمد نزال 
مهدي الفرحان الهرشانـ  احلقوق (املنصورة)، ناصر جهيم زويد مزيد 
املطيريـ  التربية الرياضية (حلوان)، هنادي خالد عبدالعزيز احمد عيد 
العاجري ـ اآلداب (القاهرة)، يوســــف مسجل مزعل مسجل السرهيد ـ 
التربية الرياضية (حلوان) ويونس سعيد حسن محمد حسني بهزاد ـ 

التجارة (االسكندرية). 

 للعام ٢٠١١/٢٠١٠ 


