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 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
 تنظم عمــــادة خدمة املجتمع والتعليم املســــتمر 
بجامعة الكويت ندوة بعنوان «تقنية احلرية النفسية 
EFT» حتاضر فيها ليلى عبداهللا الربعي «اول خبير 
ومدرب للحرية النفسية في الكويت وممثل االحتاد 
التطويري AAMET ملسارات الطاقة في الكويت»، وذلك 
اليــــوم االربعاء في جامعة الكويت ـ اخلالدية ـ قاعة 
املؤمترات ١١٩ ـ بوابة البنك االهلي الكويتي، علما ان 

الندوة ستكون للنساء فقط.
  سيتم التحدث خالل الندوة عن كيفية التخلص من 
القلق واملخاوف املرضية (الفوبيا) بدقائق ومن معظم 
اآلالم اجلسدية والتحرر من جميع املواقف واملشاعر 
السلبية والذكريات املزعجة بكل سهولة ويسر باالضافة 
الى التحرر من االدمان والعادات السلبية والرغبات 

املضرة والقناعات املقيدة بأبسط الطرق. 

 الحرية النفسية اليوم في الجامعة

 النويهض: زيادة الـ ٢٠٪ على رواتب مبتعثي «التعليم العالي» شملت جميع البدالت
اجلامعات وســــحب االعتراف 

منها.
  واضاف ان النقاش شمل ايضا 
قرار وزارة التعليم العالي بتحديد 
٥٠ طالبا كويتيا فقط في الكليات 
باخلارج مبينا ان «الضجة التي 
اثيرت تتعلــــق بجامعة واحدة 
فقط في بريطانيا من اصل ٨٤ 

جامعة معترفا بها».
السياق ان    واوضح في هذا 
هذه اجلامعــــة عليها مالحظات 
ومت سحب االعتراف منها وايقاف 

تسجيل الطلبة فيها.
الطلبة استفسروا  ان    وذكر 
عن قلة عدد املشرفني األكادمييني 
معربا عن امله في تخصيص عدد 

اكبر من املشرفني.
  وبني الهاجري ان كل مرشد 
اكادميي عامل في املكتب الثقافي 
لديه ٣٠٠ طالب ويتلقى ٥٠ رسالة 
على بريــــده االلكتروني واكثر 
من ٣٠ اتصاال هاتفيا من الطلبة 
يوميا الفتا الى ان املكتب يشرف 
على ألفــــي طالب باالضافة الى 
الطلبة الدارسني على حسابهم. 

  من جانبه اعرب املستشــــار 
الثقافي د.محمــــد الهاجري عن 
سعادته للمشــــاركة بفعاليات 
املؤمتر الســــنوي الحتاد طلبة 

اململكة املتحدة وايرلندا.
  وقال الهاجري لـ «كونا» انه 
شــــارك في احدى ورش العمل 
التي متحورت حول استفسارات 
الطلبة عن الزيادة املقررة وااللية 
التي يتم على اساســــها اعتماد 

٢١٥ مقعدا لدراسة الطب مشيدا 
في هذا الصدد بجهود مسؤولي 
املكاتــــب الثقافية وعملهم على 
تخصيص هذا العدد من املقاعد 

لدراسة الطب.
  واوضــــح ان الوزارة فتحت 
لــــدول جديدة  بــــاب االبتعاث 
ومنها أملانيا ونيوزيلندا كاشفا 
عن ان االقبال عليها من الطلبة 
جاء كبيرا مشيرا الى ان جتربة 

في السابق.
  وذكر ان الزيادة شملت بدل 
مالبس تصرف سنويا للطلبة 
بقيمــــة ٣٠٠ جنيــــه اضافة الى 
زيادة مخصصات السفر للطلبة 
املستجدين من ٢٠٠ الى ٣٠٠ جنيه 
بسبب حاجتهم لتسديد رسوم 

التأشيرة لدخول بريطانيا.
  ولفت الى ان الزيادة شملت 
ايضا املرافقني للمبتعث للدراسة 

االبتعاث الى املانيا وللمرة االولى 
كانت «ناجحة».

  واشــــاد النويهــــض بــــدور 
املستشارين وامللحقني الثقافيني 
العاملني في اخلارج مشيرا الى 
انهم يبذلون جهودا كبيرة في 
متابعــــة شــــؤون الطلبة وحل 
املشــــاكل والصعوبات التي قد 
تواجههم خالل فترة تواجدهم 

في بلد الدراسة.

سواء الزوجة او الزوج مشيرا الى 
ان الوزارة هدفت من خالل هذه 
الزيادات على جميع البدالت الى 
مساعدتهم على احلياة الكرمية 
في ظل ارتفاع مستوى املعيشة 

في اخلارج.
  وأكــــد النويهــــض ان وزارة 
التعليم العالــــي خصصت هذا 
العام ١٨٠٠ بعثة دراسية في عدد 
من الدول العربية واالجنبية منها 

٤٢٠ جنيها وبدل االدوات للسنة 
التمهيديــــة الى ٤٢٠ جنيها بدال 

من ٣٥٠ جنيها.
  واضاف ان الزيادة شــــملت 
بدل الكتــــب حيث متت الزيادة 
العلمية  التخصصات  الصحاب 
الى ٧٨٠ جنيها بدال من ٦٨٠ جنيها 
فيما جاءت الزيادة للطلبة ذوي 
التخصصات النظرية بواقع ٣٠٠ 
جنيه بدال مــــن ٢٥٠ جنيها كما 

 لنــــدن ـ كونا: اكــــد الوكيل 
البعثات في  املساعد لشــــؤون 
وزارة التعليم العالي د.راشــــد 
النويهض ان زيادة الـ ٢٠٪ على 
رواتب مبتعثي التعليم العالي 

شملت جميع البدالت.
لـ  فــــي تصريح    جاء ذلــــك 
«كونا» خالل حفل العشاء الذي 
اقامه املستشار الثقافي د.محمد 
الهاجري على شرف املشاركني 
في مؤمتر احتــــاد طلبة اململكة 
املتحدة وايرلندا والذي اختتم 

اعماله امس األول.
  وقال النويهــــض ان الزيادة 
شملت الراتب والبدالت املختلفة 
مثل بــــدالت الكتــــب واالدوات 
والتذاكــــر التي تصرف للطلبة 
الذي  البــــدل  الــــى  باإلضافــــة 
يصرف للطلبة بعد قبولهم في 

البعثات.
الراتب الشهري  ان    واوضح 
للمبتعث للدراســــة في اململكة 
املتحــــدة وايرلنــــدا اصبح بعد 
الزيادة ١٣٦٨ جنيها استرلينيا 
فيما مت زيادة بــــدل الكتب الى 

 أكد أن الراتب الشهري للمبتعث إلى الدراسة في بريطانيا وإيرلندا أصبح ١٣٦٨ جنيهًا إسترلينيًا

 اتحاد طلبة أميركا  شّكل هيئته اإلدارية

 «التطبيقي»: نهتم بمالحظات الجهات 
الرقابية للحفاظ على المال العام

 الخزامي والشيخ: لعلم الجغرافيا 
  دور في حل المشكالت البيئية  

 آالء خليفة
  أعلن االحتاد الوطني لطلبة الكويـــت ـ فرع الواليات املتحدة 
األميركية (nuks.org) عن تدشـــني أعمال االحتـــاد للعام النقابي 
٢٠١١/٢٠١٠، بإصدار بيان افتتاحي شكر فيه جميع من أولى الهيئة 
االداريـــة الثقة في قيادة دفة االحتاد لعـــام نقابي جديد، هذا وقد 
بني أمني السر حســـن مندني ان االحتاد ينبذ كل أشكال الطائفية 
والفئويـــة وان ثقة اجلموع الطالبية باالحتـــاد ما هي اال نبراس 

سيضيء لنا طريق العمل.
  وقال مندني ان الهيئة االدارية اجلديدة هي: فهد طارق السبيعي 
ـ رئيسا، محمد حمد اجلوعان ـ نائبا للرئيس، أحمد نادر معرفي 
ـ نائبا للرئيس للشـــؤون اإلعالمية، حسن محمود مندني ـ أمينا 
للســـر، سعد نايف املطيري ـ مسؤوال للشؤون الطالبية واإلعالم 
والصحف، فواز يوسف العبيد ـ أمينا للصندوق، ناصر علي بن 
ناصرـ  رئيسا للجنة الثقافية، فجر منصور حياةـ  مسؤولة العالقات 

العامة، سعد عبدالعزيز الزامل ـ رئيسا للجنة الطالبية. 

 أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصها على 
تالفي اي مالحظات بهدف احملافظة على املال العام، باالضافة الى 
حل املشكالت التي تتعرض لها الهيئة خالل مسيرتها واثناء تنفيذ 
اهدافها طوال السنة املالية من خالل توطيد العمل وتطبيق اللوائح 
والقوانني االدارية واملالية املتبعة في الدول من خالل التعاون مع 
جميع اجلهات الرقابية التي تسعى في سبيل دفع عجلة التنمية 
في الكويت، واالخذ بالتوصيـــات واملالحظات التي تضعها بعني 
االعتبار بالتنســـيق معها واالستماع الى وجهة نظر تلك اجلهات 
الرقابية واالسباب التي أدت حلدوث مثل تلك املالحظات، وتقريب 
وجهات النظر نحو ايجاد احللول املناسبة ملعاجلتها دون مخالفة 
القوانني واللوائح التي تضعها، وانها تسير في الطريق الذي تضعه 
لها تلك اجلهات الرقابية لتالفي الوقوع بأي أخطاء ومخالفات في 

اجراءات العمل مستقبال. 

 اكد اكادمييـــان جغرافيان اهمية دور علـــم اجلغرافيا في حل 
املشكالت البيئية في بعض املناطق اخلليجية خالل اجللسة املسائية 

للمؤمتر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية بجامعة الكويت.
  وقال استاذ علم اجلغرافيا في جامعة الكويت د.محمد اخلزامي 
خـــالل ورقة عمل تقدم بها في املؤمتر امـــس بعنوان «بناء نظام 
معلومات جغرافي متكامل الدارة املوارد الطبيعية ملنطقة الوفرة 
الزراعية بالكويت»، ان تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية تسهم 
في الوقت احلالي ببناء قواعد املعلومات اجلغرافية الشاملة التي 
من شأنها ان تدعم االبحاث التطبيقية واملشاريع التنموية وتوفر 

املعلومة املناسبة ملتخذي القرار.
  وذكر اخلزامي ان املناطق الزراعية في االقليم اجلاف وشـــبه 
اجلـــاف والذي تقع فيه الكويت يعد مـــن اهم املناطق اجلغرافية 
التي حتتاج الى نظم جيومعلوماتية متكاملة لدعم خطط التنمية 

الزراعية املستدامة بها.
  واضاف ان الدراســـة تهدف الى بناء وتصميـــم وانتاج نظام 
جيومعلوماتي متكامل للمقومـــات واملوارد الطبيعية في منطقة 
الوفرة الزراعية من اجل توفير البنية املعلوماتية الالزمة خلطط 
التنميـــة الزراعية فيها والتي متثل اكبر منطقة زراعية في البالد 

وتسهم بنصيب كبير في حتقيق االمن الغذائي.
  من جهتها، قالت استاذة العلوم االنسانية بكلية اآلداب بجامعة 
امللك عبدالعزيز بالسعودية آمال الشيخ خالل ورقة عمل تقدمت بها 
بعنوان «ادارة التدهور البيئي لساحل جدة باستخدام االستشعار 
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية استراتيجية مقترحة للتنمية 
الســـياحية املستدامة» ان هذه الدراســـة تتناول مشكلة التدهور 

البيئي لساحل محافظة جدة.
  واكدت ان هذه الدراسة تأتي اهميتها كونها تلقي الضوء على اثر 
العوامل البشرية ودورها في تدمير وخلق مشاكل بيئية للساحل 

البحري في السعودية.
  واضافت ان الدراسة تناولت مشكلة تخطيط استخدام االراضي 
واحلد من اســـتنزاف املوارد الطبيعية للبيئة البحرية وتناقص 
املساحات الترويحية على خط الساحل للوصول الى االستخدام 
االمثل للتنمية املستدامة السياحية في ظل التطور العمراني وازدياد 
عدد السكان من اجل احلفاظ على دميومة مقومات البيئة البحرية 
السليمة واحلفاظ على سالمتها بشكل عام واحلد من خطر انخفاض 

مستواها واستدامة عناصرها ومصادرها الطبيعية. 

 المضف: المعارض الوظيفية تعّرف الطلبة باحتياجات سوق العمل

 الصحاف: التغطيات اإلعالمية تعزز مكانة الجامعة في المجتمع

 حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف نظمت 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض الفرص الوظيفية 
الـ ١٤ صباح امس بالكلية في اخلالدية بحضور عميد الكلية د.طاهر 
الصحاف والعمداء املساعدين واملسؤولني بالكلية مبشاركة عدد من 

الشركات اخلاصة.
  وقال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف عقب افتتاح 
املعرض: يسعدني ان اتواجد في معرض الفرص الوظيفية في كلية 
الهندسة الذي يعتبر مميزا هذا العام، ملا فيه من فرص وظيفية كثيرة 

من خالل الشركات املشاركة من القطاع اخلاص جلذب العناصر الشابة 
خاصة من كلية الهندســـة او من باقي كليـــات اجلامعة او املهتمني 
بجانب التوظيف، ونحن نؤيد مثل هذه املعارض املهمة التي تخلق 
الفرص الوظيفية وخاصة من القطاع اخلاص الذي حتتاجه الدولة 
للمشاركة في خطة التنمية وامتنى النجاح لهذا املعرض ونشد على 
أيدي القائمني على الكلية وعلى رأسهم عميد الكلية د.طاهر الصحاف 

والقائمون على تنظيم املعرض.
  من جهته قال عميد كلية الهندســـة والبتـــرول بجامعة الكويت 

د.طاهر الصحاف: يشكل هذا املعرض فرصة جلهات العمل املختلفة 
لاللتقاء بطلبتنا الذين على وشـــك التخرج، وشرح طبيعة فرص 
العمل املتوافرة امامهم، وهذا جزء من عمل الكلية الذي يتيح لطالب 
الهندســـة الذي على وشك التخرج فرص العمل املختلفة في الدولة 
سواء في القطاع احلكومي او القطاع اخلاص، وهناك مشاركة كبيرة 
من القطاع اخلاص في هذا املعرض ونأمل ان تزداد عملية توظيف 
الكويتيني في هذه القطاعات حلاجة ســـوق العمل للمهندســـني في 

مختلف املجاالت. 

 افتتح معرض الفرص الوظيفية في كلية الهندسة

 «الهندسة» كّرمت اإلعالميين على مسرح صباح السالم بالجامعة

 د.راشد النويهض

 فيصل مقصيد ود.طاهر الصحاف مع املكرمني

 د.علي املضف ود.طاهر الصحاف في جناح «الوطنية» املضف والصحاف في جناح هيئة الصناعة

 سعود المطيري
  حتت رعاية عميد كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت د.طاهر 
الهندسة  أقامت كلية  الصحاف، 
والبترول حفل تكرمي اإلعالميني 
الذين ســـاهموا بتغطية أخبار 
كلية الهندســـة والبترول خالل 
الفترة من ٢٠٠٨ـ  ٢٠١٠ على مسرح 
السالم باحلرم اجلامعي  صباح 

باخلالدية.
  وقـــال عميد كلية الهندســـة 
والبتـــرول د.طاهر الصحاف ان 
رسالة وسائل اإلعالم تتمثل في 
نقل صورة واضحـــة ملا يجري 
في املجتمع احمللي من نشاطات 
وتســـجيل االجنـــازات وإلقـــاء 
الضوء على آراء الناس حول اداء 
التعليم  الدولة، وألن  مؤسسات 
العالي وخاصة التعليم اجلامعي 
التي تهم شريحة  من املواضيع 
كبيرة من افراد املجتمع من طلبة 
وأولياء األمور ومن العاملني في 
القطاع التعليمي فقد دأبت وسائل 
اإلعالم املختلفة في الكويت من 
صحف ومجالت وقنوات فضائية 
وإذاعة على تخصيص مساحات 
لتغطية جميـــع األمور املتعلقة 

بذلك.
  وتابـــع قائـــال: وإميانا بدور 
اإلعالم فقد أولت اجلامعة اهتماما 
كبيرا بأقســـام العالقات العامة 
واإلعالم على مستوى اجلامعة 
والكليات وذلك إلبراز دور اجلامعة 
فـــي املجتمع عن طريـــق القيام 

بحياة اإلنسان سواء على املستوى 
الشـــخصي او على املســـتوى 

العام.
  وأوضح مقصيد ان املؤسسات 
احلديثـــة تعتمد علـــى اإلعالم 
بالدرجـــة األولى كونه لســـان 
املخاطبة الذي يتحدث الى الشارع 
بصورة مباشرة بعيدا عن التعتيم، 
وردا علـــى الشـــائعات التي قد 

تصيب هذه املؤسسات.
  وتابع قائـــال: وأنتـــم كنتم 
ومازلتم نبراســـا يشع نورا في 
بالط صاحبة اجلاللة عبر جهدكم 
الدؤوب الذي مارستموه من خالل 
تغطيـــة األنشـــطة املختلفة في 
الكويت،  جميع قطاعات جامعة 
ونشهد لكم في تهيئة مؤسساتكم 
ووســـائلكم اإلعالمية املختلفة 
التي ســـخرمتوها خلدمة الكلمة 
الصحافية بكل أمانة وصدق، فأنتم 
املثال احملتذى بـــه أمام األجيال 
القادمة من اإلعالميني، وأنتهز هذه 
الفرصة ألقدم باقة ورد على طبق 
من ذهب ألســـرة ادارة العالقات 
العامة واإلعالم بجامعة الكويت، 
فكلمة شكر ال تكفي لهم، فقد كانوا 
دوما رمزا للفخر، وأساسا راسخا 
للصرح لإلعالمي الشـــامخ على 
مر تاريخ اجلامعة، فهم اجلنود 
الذين يعملون وراء  املجهولون 
الكواليس، واني أقف على خشبة 
هذا املسرح ألكشف الستار عنهم، 
لتشـــرق راية خفاقة من اجلهد 

املشكور والعمل الدؤوب. 

كالصحف والتلفزيون واإلذاعة 
واإلنترنت.

  وأشـــار الى ان اإلعالم يلعب 
دورا كبيرا في عملية توجيه الرأي 
العام، وذلك من خالل نقل األنباء 
التي جتري في  وتداول األخبار 
الساحة االجتماعية والسياسية 
واالقتصاديـــة والرياضية، فقد 
اصبـــح القلم الصحافـــي يركز 
على قضايا الساعة التي تتعلق 

واملهندسات.
  بدوره أكد املتحدث الرســـمي 
باســـم جامعـــة الكويـــت مدير 
ادارة العالقـــات العامة واإلعالم 
فيصل مقصيد ان اإلعالم يعتبر 
عصب عمل املؤسسات احلكومية 
واألهلية في مختلف بقاع العالم، 
فال تستطيع اي جهة في الوقت 
الراهن ان تعمل دون الدخول في 
بوتقة وســـائل اإلعالم املختلفة 

تسعى الى حتقيق الغرض املرجو 
منهـــا، مؤكدا ان هـــذه التغطية 
التي ملســـت أثرها شخصيا في 
مجال تعزيز مكانـــة الكلية في 
التي يوليها  الثقة  املجتمع وفي 
لنا املســـؤولون وأولياء األمور 
والطلبة للقيام بدور كلية الهندسة 
التعليم  والبترول في تطويـــر 
الهندســـي بالكويـــت وتخريج 
نوعيـــة متميزة من املهندســـني 

بالنشاطات التي تبرز دور الكليات 
في مجال تقـــدمي تعليم جامعي 
معتمد عامليا يخدم أهداف التنمية 
في املجتمع وفي مجال مساهمات 
أعضاء هيئة التدريس والعاملني 
في اجلامعة خلدمة بلدنا احلبيب 

في جميع املجاالت.
  وأشـــار الصحـــاف الـــى ان 
التغطيات االعالمية التي تقوم بها 
وسائل اإلعالم ألنشطة اجلامعة 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا يشكل هيئته اإلدارية
 محمد المجر

  أعرب أمني ســـر الهيئة اإلدارية اجلديدة لالحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع اململكة املتحدة وايرلندا (NUKS.COM) حمود املطيري عن خالص شكره 
وتقديره لثقة اجلموع الطالبية بقائمة االحتاد والنهج الطالبي بعد انتخاب 
القائمة لقيادة دفة االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
للعـــام النقابي ٢٠١١/٢٠١٠ في العاصمة البريطانية لندن وبفارق ١٤٠ صوتا 
في انتخابات الهيئـــة اإلدارية و١٤٣ صوتا في انتخابات وفد املؤمتر، مؤكدا 
أن هذا االكتساح الكبير أتى بتوفيق من اهللا سبحانه ثم اجلموع الطالبية. 

وذكر أن تشـــكيل الهيئة اإلدارية اجلديدة الحتـــاد الوطني لطلبة الكويت ـ 
فرع اململكة املتحـــدة وايرلندا جاء على النحو التالي باالجماع: حمد حمود 
الشمري رئيس الهيئة اإلدارية، فواز الهموس العجمي نائب الرئيس، علي 
حســـني القطان نائب الرئيس لشؤون ايرلندا، حمود املطرقة املطيري أمني 
السر، أحمد وليد السويلم أمني الصندوق ورئيس القطاعات والشعب، خالد 
سعد الشهري رئيس اللجنة الطالبية، علي عبدالرحمن الكندري رئيس جلنة 
الدراسات العليا، محمد مساعد اجلناحي رئيس اللجنة الثقافية والصحف، 

عبدالرحمن جابر املري مسؤول العالقات العامة. 


