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 دعت وزارة التعليم العالي ٧ طالب الى مراجعتها (ادارة 
البعثاتـ  مبنى رقم ١ـ  الدور االول) وذلك للضرورة وهم: 
احمد شاكر محمود محمد، بدر سعد مروح فرحان العنزي، 
طالل علي فراج دخيل العوام الشمري، عبدالعزيز سعود 
سعد رجا احلربي، عبدالكرمي عايض رجا سالم الوهيدة، 
عبدالهادي غصن مشـــلش العجمـــي، محمد هادي خلف 

العنزي. 

 «التعليم العالي» تدعو ٧ طالب لمراجعتها

 انضمام عضوين جديدين
  لهيئة التدريس في «ماسترخت»

 أسيري: مؤتمر «االجتماعية» يناقش الجرائم 
اإللكترونية واألمن المائي والوحدة الوطنية

 وفد من اتحاد الطلبة بحث مع اليتامى
  مقترح الب توب لكل طالب وخدمة الـ «كي نت» 

 الجامعة تنّظم حملة لتوزيع
  البريد اإللكتروني للطلبة

«عطـــاء  شـــعار   حتـــت 
تكنولوجـــي متواصـــل»، بدأ 
مركز نظــم املعلومات بجامعة 
الكويـــــت بتنظيـــــم حملــة 
البريـــد اإللكتروني  توزيــع 
لشـــريحة طلبـــة جامعـــة 
الفترة،  الكويت، خالل هـــذه 
وذلـــك عـــن طريـــق البوابة 
الكويت اإللكترونية جلامعة 

.http://ku.edu.kw
  وأكدت مديـــرة مركز نظم 
الكويت  املعلومات بجامعـــة 

الهدف من  ان  م.مها قدومـــي 
هذه احلملة هو توحيد الهوية 
اإللكترونية لعملية االتصال 
التكنولوجـــي بـــني األســـرة 
اجلامعيـــة، وتقـــدمي خدمات 
إلكترونية متكاملة، مشـــيرة 
التوعية اإلعالمية  الى أهمية 
إليصال فكرة جامعة إلكترونية 
متميزة، ويأتي ذلك في سياق 
الكويت  إستراتيجية جامعة 
التي تعمل حتت منظومة عمل 

احلكومة اإللكترونية.

  وأوضحت قدومي خطوات 
دخول الطالب للبريد اإللكتروني 
املوحد، وذلك عن طريق الدخول 
الى حساب الطالب عبر البوابة 
اإللكترونية جلامعة الكويت، 
مشيرة الى ان خطوات الدخول 
تتسم بالســـهولة والبساطة 
وموضحة في موقع اجلامعة، 
مؤكدة في الوقت ذاته استعداد 
قســـم الدعـــم الفنـــي لتلقي 
االستفســـارات والتساؤالت 

حول هذا املوضوع. 

 آالء خليفة
  رحب عميد الشؤون األكادميية في كلية كويت 
ـ ماســـترخت إلدارة األعمال د.هرنان ريكلمي 
بانضمام عضوين جديديـــن الى طاقم الهيئة 
التدريسية بالكلية وهما البروفيسور روالند 

يو والبروفيسور بارشوز مانتيس.
  ويعد انضمام د.روالند يو الى كلية كويتـ  
ماسترخت اضافة قيمة للكلية ملا يتمتع به من 
ســـيرة علمية حافلة بالتميز واالجناز العلمي 
حيث ان د.روالند حصل على درجة الدكتوراه 
في ادارة املوارد البشرية من كلية ادارة األعمال 
في جامعة ليدز متروبوليتان في اململكة املتحدة 
وشـــهادة املاجســـتير في ادارة االتصاالت من 
جامعة جنوب أستراليا وقبل ذلك درس اللغة 
االجنليزية وآدابها في جامعة سنغافورة، كما 
كان د.روالند ضمن هيئة التدريس في جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن في السعودية وحاليا 
في مجلس ادارة اجلمعية العربية إلدارة املوارد 

البشرية والتعليم، وعلى الصعيد األكادميي مازال 
يشارك كعضو في املجلس االستشاري لعدد من 
املجالت األوروبية، وثّمن عميد الشؤون األكادميية 
د.هرنان انضمام البروفيسور بارشوز مانتيس 
الى كلية كويت ـ ماســـترخت ملكانته العلمية 
حيث ان د.بارشوز حاصل على درجة الدكتوراه 
في بحوث العمليات واإلحصاء، درس كأستاذ 
مشارك في جامعة ترومان (الواليات املتحدة) 
وفي اليونـــان عمل كعضو هيئة التدريس في 
قسم الهندسة املدنية والهندسة امليكانيكية من 
جامعة ثيساليا، وقد درس في أعرق اجلامعات 
البريطانيـــة منها غالموغان وبورتســـموث، 
ود.بارشـــوز مؤلف كتـــاب «اإلدارة من خالل 
املمارســـة»، «النهج الدولـــي»، «كتاب جلميع 
اليونانيني»، ولقد أضيف اســـم البروفيسور 
الى قائمة العلماء األوروبيني في القرن الواحد 
والعشرين ونشرت مسيرته العلمية ضمن ٢٠٠ 

من كبار العلماء في العالم. 

 آالء خليفة
  عقدت كليـــة العلوم االجتماعية في جامعة 
الكويت صبـــاح امس مؤمترا صحافيا لعرض 
برامج ومحاور املؤمتـــر الدولي الرابع للكلية 
املقـــام حتت عنـــوان «حلول عمليـــة لقضايا 

مجتمعية.
   واكد عميد كلية العلوم االجتماعية ورئيس 
اللجنة العليا للمؤمتر د.عبدالرضا اسيري أن 
هذا املؤمتر هو جزء من مسؤولية الكلية جتاه 
املجتمع والدولة، موضحا ان التحضير واالعداد 
لالبحاث املختلفة اضافة ايجابية ملكانة اجلامعة 

في الكويت وخارجها.
  ومتنى د.اســـيري أن يرفع هذا املؤمتر من 
رصيد اجلامعة، كما متنى أن يرتفع مستواها، 
وقال ان محاور املؤمتر تهتم بقضايا محورية 
التنمية، مشيرا  بالنسبة للدولة وسياســـات 
الى أن املوضوعات واالبحاث واجللسات تهتم 
بالبيئة واخرى تهتم باجلرائـــم االلكترونية 
وذوي االحتياجات اخلاصة وايضا جلســـات 
تهتم بالتسامح االجتماعي والوحدة الوطنية 
باالضافة الى جلسة ستكون مهمة وهي االمن 
املائي واحلدود البحرية املشـــتركة باالضافة 
الى كثير من اجللسات املهمة التي سيتضمنها 

املؤمتر على مدى ثالثة ايام.
الداعمة    وتوجه د.اسيري بالشكر للجهات 
واملشاركة في املؤمتر متمنيا أن يساهم املؤمتر 
في خلق مواضيع مهمة تهم املجتمع الكويتي 

واخلطة التنموية الكويتية. 
  ومن جانبه أوضح العميد املساعد للشؤون 
االكادمييـــة في الكلية ومقـــرر اللجنة اللعليا 
للمؤمتر د.حمود القشـــعان أن هذا املؤمتر مت 
االعداد له من شهر ٩ العام املاضي، مبينا اننا 
حرصنـــا من خالل هذا املؤمتـــر على مخاطبة 
جميع املؤسسات االكادميية في العالم ووصلنا 
٦٠٠ بحث من جميع انحاء العالم وخلصنا هذه 
االبحاث مبا يتناســـب مع اخلطة التنموية في 

الكويت.
  واضاف القشعان: مت اختيار عشرة محاور 
اساســـية منها كيف نحمي بيئتنا عن طريق 
االستشـــعار من بعد «وحرصنا على أن تكون 
هناك خطة للدولة للتعامل مع العهد التكنولوجي، 
وحماية الدولة من اجلرائم االلكترونية وايضا 
نطرح للدولة النجاحات التـــي قدمتها الدول 
العربية واخلليجية في خدمة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وايضا محاور اخرى سيكشف عنها 

في املؤمتر املقرر عقده يوم االثنني املقبل.
  ومن جانبه بني املنسق العام للمؤمتر د.محمد 

اخلزامي أن املؤمتر الدولي الرابع الذي جاء حتت 
عنوان «حلول عملية لقضايا مجتمعية»، اخذ 
سمة مختلفة عن املؤمترات السابقة فهذا املؤمتر 

أخترنا أن يكون فيه فكر تطبيقي واقعي.
  واضاف اخلزامي أن الكلية اعتبرت نفسها 
جزءا من اخلطة التنموية التي بدأت فيها الكويت 
للخطة الشاملة للتنمية وعلى ذلك وجهت بعض 
االبحاث الى اجلانب التطبيقي مبا يخدم فئات 
املجتمع املختلفة ســـواء املستوى النفسي او 
االجتماعي او اجلغرافي او العلوم السياسية او 
علم املكتبات وهذه االقسام في الكلية التزمت 

باختيار االبحاث التطبيقية. 
   ومن جانبه اكد رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر 
د.محمد عبداخلالق أن هذا املؤمتر تقدم له ٦٠٠ 
بحـــث ومت اختيار ٤٧ بحثا من ٦٠ بحثا، مبينا 
ان مهمة اختيار االبحاث كانت شاقة ومبساعدة 
الزمالء مت جتاوزها، الفتا الى ان االبحاث التي 
اختيرت تتناسب مع املؤمتر ومع خطط التنمية 
للدولة ومع مالحظة االهمية العلمية للباحث.

  واضـــاف: نهتم بســـمعة الباحث في مجال 
تخصصه واخترنا االبحاث التي قدمها االساتذة 
في الدكتوراه وكثير منهم حاصلون على متيز 
دراســـي ومنهم من نشر ٣٥٠٠ بحث و٦٥ كتابا 
وحاصـــل على اثنني دكتـــوراه في علم النفس 
والعلوم السياسية واستقبلناهم لطرح ابحاثهم 

في املؤمتر.
  وبني أن املؤمتر يستغرق ثالثة ايام و١٣ جلسة 
ويتضمن نشاطات كثيرة، مشيرا الى أن االبحاث 
مت توزيعها حيث ضم قسم العلوم السياسية 
سبعة ابحاث وعلم النفس ثالثة عشر بحثا وعلم 
االجتماع تسعة ابحاث واجلغرافيا ستة ابحاث 
وعلم املعلومات اثني عشر بحثا، مؤكدا ان هذا 
املؤمتر على درجـــة عالية من االهمية جلامعة 

الكويت والدولة لطرحه موضوعات مهمة.
  اما رئيسة اللجنة االعالمية للمؤمتر د.سهى 
العوضي فأفادت بـــأن اللجنة انتهت من اعداد 
املطبوعات ومت ارسال الدعوات للمشاركني في 
املؤمتـــر داخل وخارج الكويت تشـــمل جميع 
املؤسسات وجمعيات النفع العام، كما مت اعداد 
املطبوعات واالبحاث للضيوف املشـــاركني في 

املؤمتر.
  واضافت: اآلن تلقينا ١٠٠ شخص مسجلني 
في ورش العمل ومشاركني في االبحاث ومازلنا 
نستقبل من يريد املشاركة والتسجيل في املؤمتر، 
مشيرا الى أن انشطة املؤمتر ستنتقل على الهواء 
مباشرة في املواقع للمهتمني بهذا املؤمتر، متوجهة 

بالشكر جلميع املشاركني والداعمني. 

 آالء خليفة
  اعلن نائب الرئيس في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فـــرع اجلامعة عمر العجمي ان وفدا 
طالبيا برئاســـة محمد العتيبي رئيس الهيئة 
االدارية التقى امني عام اجلامعة د.انور اليتامى 
وذلك لتقدمي بعض املطالبات ومناقشـــة آخر 

املستجدات على الساحة اجلامعية.
  واضـــاف العجمي انه مت بحـــث العديد من 
املواضيع واالمور الطالبية التي تصب وتخدم 
جموعنا الطالبية باجلامعة منها على ســـبيل 
املثال ال احلصر مناقشـــة آخر التطورات التي 
طرأت بشأن مقترح توفير جهاز الب توب لكل 
طالب باجلامعة وآخر القـــرارات التي اتخذت 
نحو تفعيل العمل بهذا القـــرار وكذلك النظر 
في تظليل املواقف ببعض الكليات اجلامعية، 
خصوصا ونحن مقبلون على فصل الشتاء حماية 

وحفاظا على صحة زمالئنا الطلبة، باالضافة 
الى توفير وزيـــادة خدمة الكي نت في املواقع 
اجلامعية للمســـاهمة في رفع اجلهد والعناء 
عن كاهل الطلبة مـــن اجل قضاء احتياجاتهم 
ومستلزماتهم الدراسية دون احلاجة للخروج من 
اجلامعة، واخيرا العمل على توفير خدمة الكوفي 
شوب في املكتبات املركزية لتوفير املشروبات 
الساخنة والباردة خالل مراجعة الطلبة لتلك 

املكتبات اثناء استذكار دروسهم.
  واشــار العجمــي الى ان اميــن عــام اجلامعــة 
د.انـــور اليتامى ابــدى اثنـــــاء اللقاء تفهمــا 
وجتاوبــا طيبا مع تلك املطالبات واالقتراحات، 
واعدا بالعمـــل على حتقيقها بعـــد اتخاذ كل 
االجراءات الواجبة والتي من شأنها املساهمة 
فـــي اجنازها وخروجها الـــى حيز التنفيذ في 

اقرب فرصة ممكنة. 

 يعقد تحت شعار «حلول عملية لقضايا مهمة»

 البروفيسور روالند يو

 د.عبدالرضا أسيري ود.حمود القشعان ود.محمد اخلرافي ود.محمد عبداخلالق ود.سهى العوضي خالل املؤمتر  (سعود سالم)

 د.أنور اليتامى مستقبال وفد احتاد الطلبة

 د.محمد الراشد ود.فوزية الرويح خالل اللقاء  (سعود سالم)

 د.هرنان ريكلمي البروفيسور بارشوز مانتيس

 الرويح إلنشاء مجلس أعلى للمياه والتوسع
  في بناء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي

 آالء خليفة
أكادمييـــان كويتيان    أكـــد 
املياه  ضرورة احملافظـــة على 
العذبة في منطقة اخلليج العربي 
بســـبب ندرتها وارتفاع تكلفة 
حتلية مياه البحر في ظل الزيادة 
املطردة في عدد السكان والتوسع 

العمراني فيها.
  جاء ذلك خالل ندوة نظمها 
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية في جامعة الكويت امس 
بعنوان «استهالك املياه في منطقة 
اخلليج وخطط احملافظة عليها 
الندرة» ضمن موسمه  في ظل 
الثقافي الرابع في احلرم اجلامعي 

بالشويخ.
  وقال مدير إدارة موارد املياه 
الكويـــت لألبحاث  في معهـــد 
العلمية د.محمد الراشد ان هناك 
خصوصية لوضع املياه في دول 
مجلس التعاون، وان مياه التحلية 
تعد من املصادر الرئيسية، ومياه 
الصرف الصحي تتزايد كمياتها 
برغم ان املستغل منها ال يتعدى 
الـ ٣٠٪، وهذه نســـبة خطيرة 
إضافـــة الى عدم وجـــود مياه 
ســـطحية دائمة، مشيرا الى ان 
الكويت  أبحاثا في معهد  هناك 
العلمية حول تطوير  لألبحاث 
تقنيات أثبتت إمكانية تخفيض 
تكلفـــة التحلية وهذا أمر جيد، 
متحدثا عن حساسية اخلليج 
البيئية، حيث يتســـم  العربي 
ببيئة سريعة التأثر بامللوثات 
وصعوبة املعاجلة بسبب بعض 
احلروب وكثرة السفن العابرة 

للمضيق والتلوث النفطي.
  وقال ان توفر املياه في الوقت 
احلالي ادى الى سوء استخدامها 

وعدم الوعي بطرق توافرها.
  وأضـــاف د.الراشـــد ان من 
املتوقع عام ٢٠٢٥ زيادة مشكلة 
ندرة املياه في العالم وفي منطقة 
اخلليج خصوصا، مشيرا الى ان 
دول اخلليج تستخدم ٨٠٪ من 
مياهها اجلوفية علما انها تتميز 

بندرة املياه فيها.
  وذكر ان نسبة حتلية املياه 
في دول مجلس التعاون تشكل 
٦٠٪ من اإلنتاج العاملي للتحلية 
علما انه من خالل الدراسات فإن 
التعـــاون حتتاج  دول مجلس 
الى توعية بخطورة هدر املياه 

مستقبال.
  ومن ناحيتها، ذكرت أستاذة 
جيولوجيا املياه من قسم علوم 
األرض والبيئة بكلية العلوم في 
اجلامعة د.فوزية الرويح ان هناك 
الكثير من الدول التي تعاني من 
نقص املياه في ظروف متشابهة، 

وجود تســـعيرة للمياه بشكل 
جند معه التناقض الواضح فيما 
بني استهالك الفرد املتزايد وقلة 
توافر مصادر املياه، مشيرة الى 
ان نسبة املياه العذبة تقريبا في 
العالم تشكل ٥٪ من املياه منها 
٤٪ تقريبا متجمدة، وعلى ذلك 
يجب تضافر جميع اجلهود بشكل 

جماعي حلل هذه املشكلة.
  وأضافت د.الرويح اننا حاليا 
املياه اجلوفية بشكل  نستهلك 
أكثر مما يجب، ومن املمكن ان 
توجد مشـــكلة خالل السنوات 
املقبلة، خصوصا في ظل حاجتنا 
لهـــذه املياه من اجل خلطها مع 
اننا  الى  التحلية، مشيرة  مياه 
ال نستطيع كذلك استخدام كل 
أنواع املياه اجلوفية ألن بعضها 
كثير امللوحة، مبينة انه نتيجة 
للســـحب املســـتمر منذ زمن 
أصبح لدينـــا هبوط في معدل 

العربي  مبينة ان دول اخلليج 
والكويت خصوصا تشترك في 
مشكلة ندرة املياه نتيجة لكميات 
العالية وندرة األمطار  التبخر 
وغير ذلك، وال يوجد مصدر غير 
املياه اجلوفية برغم قلة الصالح 

منها أصال.
  وبينت د.الرويح ان عام ١٩٥٠ 
تقريبا كان بداية محاولة حتلية 
مياه البحر، كمـــا انه وبزيادة 
الســـكان وزيـــادة حاجة  عدد 
االستهالك اجتهت الدولة لتنقية 
مياه الصرف الصحي املعاجلة 
الســـتخدامها في أمـــور اخرى 
كالزراعة وغيرها من أجل تخفيف 
التحلية، مشيرة  الضغط على 
الى ان الدولة قد ال تســـتطيع 
حل مشاكل الندرة والنقص، ما 
لم يقف اجلميع يدا بيد وزيادة 
الوعي لتوفير املياه واحملافظة 
عليهـــا، خصوصا في ظل عدم 

امليـــاه اجلوفية، ونرى مع ذلك 
ارتفاعا في نسبة املياه اجلوفية 
في املناطق السكنية، ما يدل على 
سوء االستهالك، مشيرة الى اننا 
يجب ان نوازن بني األمن الغذائي 
املائي، فاحلفر  الزراعي واألمن 
غير املدروس او العشوائي في 
املزارع ونحوها  بعض مناطق 

يضر باملياه اجلوفية.
الى    وتطرقـــت د.الرويـــح 
مســـألة تلوث امليـــاه اجلوفية 
وبعض عواملها كتصريف املياه 
العادمة والفضـــالت ونحوها، 
الى ســـبل املعاجلة،  مشـــيرة 
الفنية كمراقبة  التدابير  ومنها 
نوعية املياه اجلوفية وإنتاجها 

ومستوياتها.
  أما عن احللول والتوصيات، 
فقالـــت د.الرويـــح انـــه مـــن 
الضروري إشهار مجلس أعلى 
للمياه للتنسيق بني القطاعات 
املختلفة املعنية باملوارد املائية، 
مضيفة ان إنتاج املياه اجلوفية 
من الضـــروري ان يكون فقط 
للخلط مع مياه التحلية وليس 
للزراعة وغيرها، مشـــيرة الى 
انه من الضرورة ان يكون هناك 
حتكم في إنتاج املياه اجلوفية 
املياه  لتالفي هبوط مســـتوى 
اجلوفيـــة وتدهـــور نوعيتها، 
وإقـــرار ضبطيـــة قضائية ملن 
يسيء اســـتخدام املياه، ورفع 
الشرائح  املياه بنظام  أســـعار 
والتوسع في بناء محطات تنقية 
ومعاجلة مياه الصرف الصحي، 
مشيرة الى وسائل جلب املياه في 
السابق تاريخيا، ومبينة اننا ال 
نريد العودة لتلك املرحلة بسبب 

سوء االستهالك. 

 خالل ندوة «استهالك المياه في منطقة الخليج» بمركز الدراسات

 اتحاد «التطبيقي» يطالب
  بتمديد فترة التسجيل المبكر

 «التحالف الوطني الطالبي»
  تقاطع انتخابات بريطانيا وإيرلندا

 آالء خليفة
  طالب رئيــــس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربــــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل 
العتيبي ادارة الهيئة متمثلة في 
عمادة القبول والتسجيل بضرورة 
متديد فترة التسجيل املبكر من 
أســــبوع واحد الى ثالثة أسابيع 
التاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن 
من الطلبة بتسجيل موادهم، على 
ان تكون عملية التسجيل خارج 
مواعيد الدوام الرســــمي حتى ال 
يضطر الطالب الى ترك محاضراته 
ومتابعــــة املوقــــع االلكتروني 
لتسجيل املواد التي يحتاج اليها. 
وأشار العتيبي الى ان متديد فترة 
التسجيل ســــتعود بالنفع على 
الطالب وعلى االقســــام العلمية 
فــــي آن واحد، حيث من شــــأنها 
تخفيف حدة االزدحام التي حتدث 
التسجيل، وتخفف  أثناء عملية 
العبء عن االقسام العلمية ومكاتب 
التســــجيل بالكليات، ولفت الى 
ان قصر فترة التسجيل يتسبب 
في ازدحــــام كبير علــــى املوقع 
االلكتروني للهيئة ما يؤدي الى 
الطلبة  الكثير من  تعطله ومنع 

 آالء خليفة
  أعلنت قائمة التحالف الوطني 
الطالبي عزمها مقاطعة انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع اململكة املتحدة وجمهورية 
ايرلندا للعام احلالي، وذلك في 
بيان صادر عن املنســـق العام 
للقائمة ايوب الصفار، واصفا 
ما يحدث هنالك باالمر املشني 
فـــي تاريخ احلركـــة الطالبية 

الكويتية.
  وقد تطرق البيان في بدايته 
الى ان اســـاس حتـــرك قائمة 
الوطني الطالبي هو  التحالف 
مصلحـــة الطلبـــة والطالبات 
ووضعها فوق كل اعتبار، وما 
الفوز مبقاعد احتاد الطلبة اال 
التي تسعى  الوســـائل  احدى 
القائمة من خاللها الى ان حتقق 
اهدافها وتطلعاتها، وفي الوقت 
ذاته فإن القائمة ترفض ان تكون 
هذه الوسيلة ســـببا لالضرار 

بالطلبة وتعطيل دراستهم.

 فيصل العتيبي

 أيوب الصفار

من تسجيل املواد التي يحتاجون 
اليها، كما يشكل أيضا عبئا على 
مكاتــــب التســــجيل فيضطرون 
ملواصلة دوامهم الى أوقات متأخرة 
بعد انتهاء الدوام الرسمي، ولكن 
متديد فترة التسجيل سيحد من 
العتيبي  تلك املشاكل. وناشــــد 
زمالءه الطالب والطالبات ضرورة 
االلتزام بالتسجيل خالل املواعيد 
املقررة تالشيا ألي عقبات ميكن ان 
تواجههم، وليتمكنوا من التسجيل 
في املواد التي تخدم مســــيرتهم 

الدراسية. 

  وهاجمت القائمة في بيانها 
الهيئة االدارية والهيئة التنفيذية 
على حد سواء، واصفة اياهما 
باملتواطئتني في السعي إلفساد 
العمـــل النقابي فـــي بريطانيا 
وايرلندا، وذلك بتكريس جميع 
املتاحة لديهما لتجيير  السبل 
االنتخابات ملصلحة القائمة التي 

حتتكر ادارة احتاد الطلبة. 


