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 سعود المطيري
  حتت رعاية عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف ينظم مكتب العالقات العامة 
بالكلية حفل تكرمي االعالميني الذين ساهموا في التغطية 
االعالمية ألنشطة الكلية خالل الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٨ وذلك 
بعد غد االثنني ٢٩ اجلاري على مســـرح صباح السالم 

باخلالدية.

  يأتي هذا احلفل تقديرا جلهود االعالميني املخلصة 
وعطائهم املثمر في تغطية أخبار الكلية في مختلف وسائل 
االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية والتي تعتبر حلقة 
الوصل بني جامعة الكويت والهيئات والوزارات واجلمهور 
حيث تنشر أخبار الكلية على مدار العام اجلامعي عبر 
شاشـــات القنوات الفضائية احمللية وعبر اثير إذاعة 

الكويت باالضافة الى الصحف احمللية واملجالت.

 «الهندسة» تكّرم اإلعالميين بعد غد

 رئيس الوزراء: نتقبل وجهات النظر بانفتاح ونؤمن بالديموقراطية
  وامتالك الطموح هو أحد أهم أركان التنمية الرئيسية

 سموه وّجه خطابًا مسجًال لدى افتتاح المؤتمر الـ ٢٧ التحاد الطلبة في الواليات المتحدة

 المحمد للطلبة: تمسكوا بهويتكم الوطنية واحترموا قوانين الدولة التي تقيمون فيها ونتمنى رؤيتكم متخرجين مسلحين بالمعرفة لخدمة الوطن

 الحمـود: صـرف الزيـادة فـي رواتـب الطلبة الدارسـين بالخـارج بنسـبة ٢٠٪
فـي يناير  المقبل بأثـر رجعي من سـبتمبر ٢٠١٠لجعـل الطلبة في حالـة مادية أفضل  

 سـالم العبـداهللا: دحـض كل مـن يـرّوج لألفـكار الهدامـة.. والدعـوة للحـوار 
والتسـامح وحمايـة الوطـن وتوحيـد الجهـود الداخليـة للحفـاظ على أمـن الدولة

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  السفير الشيخ سالم العبداهللا متحدثا في املؤمتر  د.موضي احلمود تلقي كلمتها 

دون النظر إلى االنتماءات الفكرية 
والعرقية فيكفينا جميعا أن نكون 
كويتيني حتى نتكاتف ونتعاضد 

ونتعاون».
  وقد شدد على دحض ورد كل 
أولئك الذيـــن يروجون لألفكار 
الهدامة ومساعدتهم  العنصرية 
على التخلص منها، فالشـــعب 
الكويتـــي في حاجـــة اآلن الى 
التضامن والتعاون «ملا تشهده 
املنطقـــة من تصعيد سياســـي 
وتطورات متسارعة حتتم علينا 

اليقظة والتالحم».
الى احلوار والتسامح    ودعا 
وحمايـــة الوطن مـــن الطائفية 
مشـــيرا الى أن «توحيد اجلبهة 
الداخلية هو العامل األساســـي 
والرئيســـي للحفـــاظ على أمن 
الدولة وسالمتها فضال عن رقي 

املجتمع والدفع به الى األمام».
  وذكر الشيخ سالم العبداهللا 
الطلبة بأن هدفهم الرئيسي في 
الواليات املتحدة األميركية هو 
متابعة دراستهم واحلصول على 
درجـــات علمية تعتبر تذاكرهم 

للدخول في مستقبل مشرق.
  ولفت الى أن السفارة الكويتية 
في واشنطن والقنصلية العامة 
في لوس اجنيليـــس واملكاتب 
الثقافية متاحة ملساعدة الطلبة 
وتقدمي املشورة لهم، داعيا اجلميع 
الى احتـــرام القوانني األميركية 
وخاصة املتعلق منها بالهجرة.

  وختم الشيخ سالم العبداهللا 
كلمته بشكر صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد وســـمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
معربا عن تقديره وامتنانه الى 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لرعايته هذا 
املؤمتر ودعمه للشباب الكويتي 

في كل املجاالت. 

التي متكن طلبتنا من املساهمة 
الفاعلة في بناء الوطن ان شاء 
اهللا». وبينت الوزيرة احلمود ان 
التي توفرت لطلبتنا  «الفرصة 
الدارسني في الواليات املتحدة لم 
تتوافر لغيرهم ممن لم يحالفهم 
احلظ في احلصول على االبتعاث 

اخلارجي».
  ودعت الطلبة الى رد اجلميل 
لوطنهم من خالل عملهم الدؤوب 
وان يغتنموا الفرصة للتواصل 
مع العالم املتقدم قوال وفعال وان 
ينهلوا من العلوم ما استطاعوا 
واالبتعاد عن كل ما يشغلهم عن 
مهمتهـــم التي تغربوا من اجلها 
مع التفاعـــل االيجابي مع القوة 
احلية واإليجابية في املجتمع الذي 

استضافهم ليدرسوا فيه.
  بـــدوره أكـــد ســـفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الشـــيخ سالم 
العبـــداهللا أن عنـــوان املؤمتر 
السنوي الـ ٢٧ لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويـــت ـ فرع الواليات 
املتحدة األميركية «ألجلك يا وطن 
نصنع القمم» يحمل في طياته 

العديد من املعاني.

املالذ الثاني فهو صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد «الذي 
يذكرنا دوما بأهمية الرجوع إلى 
ثوابت هذا الوطن املعطاء من تآخ 

وتراحم ومحبة».
  واقتبس الســـفير جزءا من 
كلمة صاحب السمو األمير التي 
العشر األواخر  ألقاها مبناسبة 
من شهر رمضان املاضي حيث 
قال «لعل أهم مظاهر الشكر هو 
التمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف واحلفاظ على ثوابتنا 
ومواريثنا الفاضلة التي أرساها 
اآلباء واألجداد والوقوف بحزم 
في وجه كل من يحاول اإلساءة 
للوطـــن العزيز بإثارة النعرات 
القبلية او الفئوية  الطائفية او 
وبـــث روح الفرقـــة والتعصب 
والتحزب وشق وحدة الصف».

  وأكد أن الشعب الكويتي جبل 
علـــى مبادئ األخـــوة والتعاون 
والتكافل منذ بداية وجوده، داعيا 
اجلميع مبناسبة اقتراب الذكرى 
الـ ٢٠ لتحرير الكويت من الغزو 
العراقي الى تذكر «املثال الرائع الذي 
ضربه الشعب الكويتي في الوحدة 

خلدمة بلدهم بقيـــادة صاحب 
الســـمو األميـــر وســـمو ولي 

العهد».
  بدورها، رحبت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بعنوان املؤمتر السنوي 
الـ ٢٧ لالحتـــاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع الواليات املتحدة 
األميركية «ألجلك يا وطن نصنع 
القمم» قائلـــة انه يحمل معاني 

«عظيمة».
  واعربـــت الوزيـــرة احلمود 
لــــ «كونا»  في تصريح خاص 
وتلفزيون الكويت ادلت به أمس 
األول عن شكرها وتقديرها لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد لرعايته لهذا املؤمتر 
السنوي مشيدة بخطابه االيجابي 

للطلبة.
  وأعلنت في حفل افتتاح املؤمتر 
زيادة رواتب الطلبة الدارسني في 
اخلارج بنسبة ٢٠٪ سعيا جلعل 
الطلبة في حالـــة مادية افضل 
لتعزيز تركيزهم على دراستهم 
خاصة في ظل منو التضخم في 

تكاليف املعيشة.

الوطنيـــة خالل فتـــرة االحتالل 
الغاشم، وسطر في سجالت التاريخ 
متاسكا لم يشهد من قبل». وأشار 
الى أنه قد حان الوقت الستعادة 
تلك املمارسات األخوية التي قام 
الكويتي خالل فترة  بها الشعب 
الوحدة  االحتالل وترسيخ مبدأ 
الوطنية، مؤكـــدا أن اجلميع في 
الكويـــت يتحملون مســـؤولية 
مكافحة التفرقة واالنحياز الطائفي 
والعرقي «فاحلكومة ومجلس األمة 
واملواطن الكويتي عليهم واجبات 
من أجل احملافظـــة على وحدتنا 
الوطنية والتصدي لكل من يحاول 

أن يخترقها».
  وقدم السفير في هذا اإلطار 
بعض النصائح بشأن ما ميكن 
القيام به ملواجهة هذه الظواهر 
اخلطيرة والسلبية، داعيا الطلبة 
الى التركيز وبصورة أساسية على 
دراستهم واالستفادة من اخلبرات 
األكادميية األميركية وايجابيات 

أسلوب احلياة األميركي.
  ونصح الطلبة بالتعاون فيما 
بينهـــم وأن يقدمـــوا خصوصا 
املساعدة الى الطلبة اجلدد «من 

  ورأت الوزيرة احلمود ان هذه 
الزيادة تعد مشروعا استثماريا 
العامل االنســـاني، مضيفة  في 
«ان طلبتنا يستحقون اكثر من 

ذلك».
انه سيتم صرف    وأوضحت 
الزيادة التي اقرت الصيف املاضي 
املقبل بأثر  مع مرتبات ينايـــر 
رجعي مبينة ان الزيادة احلالية 
تشـــمل فقط مبتعثي «التعليم 

العالي» في جميع دول العالم.
  وجاء في كلمة الوزيرة احلمود 
«ان اجتمـــاع الطلبة والطالبات 
في مؤمتر احتاد أميركا السنوي 
يجســـد تواصلهم مـــع قضايا 
الوطـــن وتطلعاته ويعكس في 
عنوانه التزام الطلبة والطالبات 
بوطن يحمله اجلميع في انفسهم 
وقلوبهـــم أينما حلـــوا وميثله 
سلوكهم وتعاملهم مع اآلخرين» 
داعية «الطلبـــة الى ان يكونوا 
خير ممثلـــني للكويـــت وخير 
سفراء لها متمسكني دوما بقيمنا 
وتطلعنـــا دائما الى االفضل من 
خالل اســـتثمار كل الطاقات في 
اكتساب العلم والتعليم واملهارات 

  وأوضح أنـــه «ومن أجل أن 
نصنع القمم لوطننا فإنه يتوجب 
علينا أن نبدأ من األساس ونتمسك 
بوحدتنا الوطنية وبثوابت هذا 

الوطن املعطاء».
  وشدد السفير الشيخ سالم 
ألقاها خالل  العبداهللا في كلمة 
افتتاح املؤمتر الذي يقام حتت 
رعاية رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على أن ما 
شهدته الساحة احمللية في الكويت 
أخيرا من تصرفات وممارسات 
غير مفيدة ال ميكن ان تســـهم 
في عملية صناعة القمم لدولتنا 

الغالية الكويت.
  وأضـــاف أن «البعض تبنى 
مواقف ال تعكس وبأي شكل من 
األشكال صفات التراحم والتآخي 
املتوارثة فـــي املجتمع الكويتي 

على مر التاريخ».
  وأوضح الشيخ سالم العبداهللا 
الكويتيني األول  أن مالذ جميع 
ملواجهة هذه التصرفات السلبية 
هو اهللا عز وجل «الذي طالبنا 
في ديننا احلنيـــف بأن نتآلف 
وأن نكون جميعـــا إخوانا» أما 

 ميامي (الواليـــات املتحدة) 
ـ كونا: أكد ســـمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ان 
الطلبة  املؤمتر السنوي الحتاد 
الكويتي أضحى احتفاال وطنيا 
في اخلـــارج ملا يحظـــى به من 
استعدادات جيدة وحضور كبير 
يضم برملانيني وسياسيني ورموزا 

اقتصادية.
  وقال سمو الشيخ ناصر احملمد 
في خطاب مســـجل وجهه لدى 
افتتاح املؤمتر السابع والعشرين 
الحتاد الطلبة في الواليات املتحدة 
أمس األول برعاية ســـموه «ان 
املؤمتر يعكس املشاعر الوطنية 
الكبيرة واالحســـاس باالنتماء 
الى الكويت والتي تفوق جميع 

التحديات».
  ودعـــا الطلبة الكويتيني الى 
التمســـك «بهويتنـــا الوطنية» 
واحتـــرام قوانـــني الدولة التي 

يقيمون فيها.
  وأكد قائال «نتقبل وجهات النظر 
بانفتاح ونؤمن بالدميوقراطية 
وان احـــد اهـــم أركان التنمية 
الرئيســـية يتمثل فـــي امتالك 
الطموح» مضيفا «جميعنا يأتي 

ويذهب لكن الكويت تبقى».
  وأثنى على انتخابات االحتاد 
لهذا العام معتبرا إياها منوذجا 
ودرســـا الحترام تعدد وجهات 
النظر، داعيا الطلبة الى التعاون 
الكويتية  الســـفارة  مع أعضاء 
والقنصليـــة فـــي مدينة لوس 
اجنيليـــس األميركيـــة وأكد ان 
ســـفيرنا لدى واشنطن الشيخ 
سالم العبداهللا دائما على استعداد 

لتقدمي الدعم واملساعدة.
  ووجه ســـمو الشيخ ناصر 
امور  اولياء  الـــى  احملمد حتية 
الطلبـــة، قائـــال «نأمـــل رؤية 
املتخرجني مســـلحني باملعرفة 

 بومجداد: محمد الصباح وعد بإعادة النظر في مزايا 
هيئة التدريس وعرضها على «الخدمة المدنية» 

 البهبهاني الستحداث كلية الطب البيطري لضمان 
المحافظة على الصحة والحد من الفساد الغذائي

 دعت إلى تكثيف الجوالت التفتيشية على المحالت طالبنا بزيادة الرواتب بالتزامن مع زيادة معدالت التضخم

 د.بهيجة بهبهاني د.علي بومجداد 

ان اللقاء اتسم بالودية واالخوة 
والتفاهم وذلك ليس بغريب على 
ابن املؤسسة االكادميية الشيخ 
د.محمد الصباح الذي عهدناه داعما 
لزمالئه اعضاء هيئة التدريس في 
اجلامعة. واشار د.بومجداد الى ان 
الهيئة  الذي تقدمت به  االقتراح 
االدارية وهو منح مكافأة لعضو 
هيئة التدريس بناء على مقياس 
للتطور واالداء البحثي والتدريس 
وخدمـــة املجتمع القـــى اعجاب 
الشـــيخ د.محمد الصباح وابدى 
تأييده لهذا املقترح، واوضح انه 
سيعرض على وزيرة التربية من 

اجل دراسته ومن ثم تطبيقه.
  وعليه، تتقدم جمعية اعضاء 
الشـــكر  التدريس بجزيل  هيئة 
واالمتنان للشيخ د.محمد الصباح، 
وتتمنى ان تستمر تلك اللقاءات 
من اجل حل قضايا اعضاء هيئة 
التدريس ومن اجل خدمة املؤسسة 
االكادمييـــة واالرتقـــاء بجامعة 

الكويت. 

النائـــب شـــعيب املويـــزري 
احلكومة باإلعالن عن أسماء 
األفراد والشـــركات وكل جهة 
اللحوم  متورطة في قضيـــة 
واألغذية الفاســـدة، لكشـــف 
املفســـدين امام الـــرأي العام 
ليكونـــوا عظة وعبـــرة ملن 
تســـول له نفسه القيام مبثل 
هـــذه اجلرمية النكـــراء بحق 

املجتمع.
  وأكدت د.البهبهاني ضرورة 
استحداث كلية الطب البيطري 
لتوفيـــر عمالة وطنية مدربة 
ومؤهلة وبعـــدد كاف للعمل 
بجـــدارة واقتدار فـــي مجال 
فحص األغذية ولفحص الذبائح 
باملسالخ والتي يقارب عددها 
يوميا عشرات اآلالف في جميع 
املسالخ بالدولة ويزيد الطلب 
في املناسبات مثل عيد األضحى 
حيث عانى املواطنون األمرين 
حلني االنتهاء من ذبح أضحياتهم 

باملسالخ هذا العام. 

عليها، كذلك مت التطرق الى تطبيق 
اللغات واملدرسني  كادر مدرسي 

املساعدين واسباب تأخره.
  وأكـــد د.علـــي بومجـــداد ان 
الشـــيخ د.محمد الصباح تفهم 
ملطالـــب اعضاء هيئة التدريس، 
واوضح ان هناك الكثير من الفئات 
التـــي تعاني مـــن احلد االقصى 
للمعـــاش التقاعدي مثل اعضاء 
هيئة التدريس والقضاة وموظفي 
وزارة اخلارجية والعســـكريني، 
واوضح ان هناك نية لدراسة هذا 
املوضوع ووضع احللول الشاملة 
له في ظل تغير قانون التأمينات 

االجتماعية.
  وبني د.بومجداد ان الشـــيخ 
د.محمد الصباح وعد باعادة النظر 
في مزايا اعضاء هيئة التدريس 
مثل تعليم االبناء والتأمني الصحي 
وناقشها مرة اخرى في مجلس 

اخلدمة املدنية.
  واضاف د.بومجداد ان الهيئة 
االدارية قدمت للشـــيخ د.محمد 

ـ بجـــوالت مفاجئة أســـبوعيا 
املواد  حملـــالت حفـــظ وبيـــع 
الغذائية والتأكد من صحة تاريخ 
الصالحية وسالمة املواد الغذائية 
وصالحيتها لالستهالك اآلدمي، 
وعدم وجود مواد غذائية تالفة 

منتهية الصالحية.
  وأضافـــت د.البهبهانـــي ان 
األهداف التي حتـــدد من أجلها 
فتـــرات صالحيـــة األغذية هي 
لضمان ســـالمة املواد الغذائية 
وبالتالـــي ســـالمة املســـتهلك 
وضمان حصول املستهلك على 
أعلى جودة ممكنـــة ومنع بقاء 
املادة الغذائية في املخازن لفترات 
طويلة قد تسبب في التقليل من 
قيمتها الغذائية. وتسهيل تنظيم 
توزيع وتسويق السلع الغذائية 
حسب أولوية إنتاجها، وتسهيل 
وتنظيم مهمة مراقبي األغذية في 
جوالت األسواق. وذلك باإلضافة 
الى انه يجـــب التأكد من خزن 
املواد الغذائية بعيدا عن صناديق 

الصباح دراسة اقتصادية توضح 
مستويات التضخم في السنوات 
اخلمس السابقة، وبالتالي امكانية 
زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس 
مبا يتناسب مع نسب التضخم، 
واوضح الشيخ د.محمد الصباح 
ان هناك نية لدراسة مستويات 
التضخـــم وتأثيرها على جميع 
موظفي الدولـــة. اجلدير بالذكر 

القمامة والقوارض واحلشرات، 
العلم ان ســـرعة فســـاد  مـــع 
األطعمة تعتمد بشكل كبير على 
طريقة التخزين، واألهم وجود 
التراخيص الصحية والشهادات 
الصحية للعمـــال الصادرة من 

بلدية الكويت.
  وأشادت د.البهبهاني مبطالبة 
رئيس جلنـــة الداخلية والدفاع 

الهيئة االدارية   التقى اعضاء 
التدريس  جلمعية اعضاء هيئة 
الوزراء  بنائب رئيس مجلـــس 
ووزير اخلارجية ورئيس مجلس 
اخلدمة املدنية الشـــيخ د.محمد 
الصباح في مقره بوزارة اخلارجية، 
حيث ناقشوا جملة من القضايا 
العالقة والتي تهم اعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الكويت.
  واوضح رئيس جمعية اعضاء 
هيئة التدريـــس باالنابة د.علي 
بومجداد ان اعضاء الهيئة االدارية 
تناولوا خـــالل اللقاء الكثير من 
القضايا اجلامعية التي من ضمنها 
قانون اجلامعات احلكومية وما فيه 
من معاجلات للتكالب على املناصب 
اجلامعية ثم مت التطرق الى الفراغ 
االداري الذي تعاني منه اجلامعة، 
باالضافة الى ميزات اعضاء هيئة 
التدريس كتعليم االبناء واملعاش 
التقاعدي والتأمني الصحي والتي 
وافق عليها مجلس اجلامعة، لكن 
مجلس اخلدمة املدنية لم يوافق 

 آالء خليفة
  أعلنت عضو هيئة التدريس 
بقســـم العلوم بكليـــة التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب د.بهيجة 
البهبهاني ان حفظ األغذية هي 
عملية تتم إلبطاء الفساد الطبيعي 
لألغذية، وتتعرض جميع أنواع 
األغذية للفساد إذا لم يتم حفظها 
بالطرق الصحيحة ويعود سبب 
الفساد الى تأثير واحد او اكثر 
من العوامل اآلتية: منو األحياء 
الدقيقة بالغذاء احملفوظ، وجود 
احلشـــرات والقوارض، حدوث 
تفاعـــالت كيميائيـــة وتغيرات 
فيزيائية، النشاط االنزميي في 
الغـــذاء احليوانـــي او النباتي، 
باإلضافـــة الى تأثيـــر العوامل 
البيئية احمليطـــة مثل احلرارة 

والرطوبة والضوء.
  وأشارت د.بهيجة البهبهاني 
إلى ضرورة قيام بلدية الكويت 
ـ بعـــد كارثة اللحوم الفاســـدة 


