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 آالء خليفة

  استنكر امني عام القائمة االكادميية في كلية 
الطب حمد الفرحان بشدة ما ورد في نشرة االحتاد 
حول احلجاب من عبارات غير الئقة بحق اخواتنا 
الطالبات واملس بكراماتهن، وفي الوقت ذاته اكد 
الفرحــــان ان اختالفنا مع النشــــرة املذكورة هو 
اختالف على املضمون وليــــس الفكرة واحلكم 

الشــــرعي بحد ذاته، حيــــث وردت عبارات غير 
مســــؤولة تطعن في اخالقياتهن وتعطي حكما 
مسبقا بدخول النار وعدم حصولهن على املغفرة، 
فنحن ال نختلف على نشر الوعي الديني والثقافي 
واالجتماعي وهو احد االدوار املهمة املطلوبة من 
احلركات الطالبية والتي نؤمن بها لكن دون فقدان 

املوضوعية في الطرح والتهجم.

 الفرحان: ما ورد في نشرة االتحاد حول الحجاب غير الئق بحق الطالبات

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء باأنها ب�صدد 

القيام باأعمال ال�صيانة اجلذرية ملحطة 

اأن  اإىل  تعبئة مياه العبديل املزارع، ونظراً 

اأعمال ال�صيانة �صوف متتد لثالثة اأ�صهر 

اإغ��الق  اأث��ر ذل��ك  مت�صلة و�صوف يتم على 

حمطة تعبئة املياه خالل هذه الفرتة.

لذلك تهيب الوزارة مب�صتخدمي تناكر املياه 

اإىل حم��ط��ة تعبئة مياه  ال��ع��ذب��ة ال��ت��وج��ه 

اأم نقا،  اأوحمطة تعبئة مياه  العبديل البلد 

وذلك اعتباراً من يوم االثنني املوافق 2011/1/3 

وحلني االنتهاء من اأعمال ال�صيانة.

مع حتيات وزارة الكهرباء واملاء

 مقابالت سرية الختيار مدير الجامعة 
  من بين ٥ مرشحين لتولي المنصب

 المرشـحون هم الطراح وميمونة والسند وغلوم واألحمد  
 آالء خليفة

  أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان اللجنة التي 
شكلتها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الختيار مدير جامعة الكويت 
ستجري مقابالت ســــرية مع املرشحني لتولي 

منصب مدير اجلامعة يوم غد (االثنني).
   وأوضحــــت املصادر ان اللجنة ستســــتمر 
في اجــــراء تلك املقابالت الســــرية حتى نهاية 
االسبوع اجلاري لعمل فلترة للمرشحني لتولي 

املنصب.
  اجلدير بالذكر ان اللجنة يترأسها د.عبدالعزيز 

الغامن، ومقرر اللجنة د.حبيب أبل ود.عبداهللا 
الشــــرهان ورئيس ديوان  الشيخ ود.عبداهللا 

اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن.
  على صعيد متصل، أوضحــــت املصادر ان 
األسماء املرشــــحة لتولي املنصب هي: د.علي 
الطراح (كلية العلوم االجتماعية)، د.مالك غلوم 
(كلية العلوم االجتماعية)، د.عبدالرحمن األحمد 
(كلية التربية)، د.حسن السند (كلية الهندسة 
والبترول)، د.ميمونة الصباح (كلية اآلداب)، 
وان كانت تــــرى املصادر ان د.علي الطراح هو 

أقوى املرشحني لتولي املنصب. 

الكلية إلى مقرها اجلديد.
  كما قــــام د.فيصل الشــــريفي 
بتكرمي االســــاتذة احملاضرين في 
اليوم الثقافي الذي نظمته الكلية 
بنادي أعضاء هيئة التدريس وهم 
د.علــــي خريبط عــــن محاضرته 
الشــــعب املرجانية  «ابيضــــاض 
العطار عن  الكويت»، د.فاتن  في 
محاضرتها «الطاقة اخلضراء، هل 
الهيفي  هي خضــــراء»، ود.أحمد 
عن برنامجه «ســــمنة املراهقني»، 
ود.اسماعيل صباح عن محاضرته 
«رحلة إلى أعماق الكون»، وخالد 
العمران عــــن محاضرته «حقوق 

املريض». 

مبثل هذا الصــــرح األكادميي من 
الترابط والتواصل وتقدير جميع 
اجلهود املبذولة من اي شــــخص 
سواء كانت علمية أو إدارية، وقال 
انه «يشرفني حضور د.عبدالرزاق 
النفيسي ونتمنى التوفيق له في 

إدارته لدفة الهيئة.
  كما مت خالل هذه املناسبة تكرمي 
مساعد عميد كلية العلوم الصحية 
د.بدر اخللف ود.ســــهام مصطفى 
لترقيتهما لدرجة استاذ مشارك، كما 
مت تكرمي كل من رئيس قسم العلوم 
الطبيعية د.إقبال الشايجي وبشار 
الفضلي وحسني القالف جلهودهم 
التي ساهموا بها خالل فترة انتقال 

 محمد هالل الخالدي
  بحضور مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليــــم 
د.عبدالرزاق النفيسي وعميدة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت الشــــيخة 
د.ميمونة الصبــــاح وعميد كلية 
العلوم الصحية د.فيصل الشريفي 
وعدد من قيــــادات وأعضاء هيئة 
التدريس والتدريب بالهيئة قامت 
كلية العلوم الصحية بتكرمي مدير 
عام الهيئة السابق د.يعقوب الرفاعي 
في بادرة وفاء ليست غريبة على 
أبناء الكويت. وبهذه املناسبة قال 
عميد كلية العلوم الصحية د.فيصل 
الشريفي ان هذا التكرمي يأتي للدور 
الكبير الذي لعبه د.يعقوب الرفاعي 
خالل الســــنوات التي ترأس فيها 
الهيئة من دعم للكلية بشكل خاص 
والهيئة بشكل عام، فكان منوذجا 
يقتدى به باالدارة اجليدة وسعة 
الصدر فــــي تقبل اآلراء ووجهات 
النظر، فيعجز اللسان عن شكره، 
متمنني له دوام الســــداد التوفيق 
في حياته القادمة الشخصية منها 
واملهنية.ونتأمل إكمال هذه املسيرة 
من د.عبدالرزاق النفيســــي ملزيد 
من اإلجنــــازات ليكون خير خلف 

خلير سلف.
  من جانبــــه، ذكــــر د.يعقوب 
الرفاعي انه يشــــكر كلية العلوم 
الصحيــــة على تنظيــــم مثل هذه 
االحتفاليــــة التــــي تعودنا عليها 

 تبدأ اعتبارًا من غد وتستمر على مدى األسبوع الجاري

 د.عبدالرزاق النفيسي ود.ميمونة الصباح ود.فيصل الشريفي يكرمون د.يعقوب الرفاعي

 كلية العلوم الصحية كّرمت الرفاعي
 الرشيد: األحداث األخيرة سببها تجاوز 
بعض وسائل اإلعالم الخطوط الحمراء

 الظفيري: «المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية» غداً  
 آالء خليفة

  أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويــــت د.عواد الظفيري عن عــــزم اجلمعية إقامة 
ندوة غدا االثنني في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا 
حول ترسيخ مبدأ املواطنة الدستورية في املجتمع 
الكويتي حتت عنوان «املواطنة الدســــتورية أساس 
الوحدة الوطنية» مبشــــاركة كل من اســــتاذ العلوم 
السياسية د.غامن النجار وأســــتاذ القانون د.محمد 
الفيلي والكاتب الصحافي احمد الديني وعضو جمعية 
احملامني احملامي فهد احلبيني ونخبة من أعضاء هيئة 

التدريس باجلامعة وذلك على مسرح عثمان عبدامللك 
الصالح بكلية احلقوق مبنطقة الشويخ.

  وذكــــر د.الظفيري ان اجلمعية حترص من خالل 
ندوتها على تأصيل مبدأ املواطنة الدستورية والدعوة 
الى احلفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ التعصب ولغة 
الكراهية وتفرقة املجتمع وتفتيت فئاته ومقوماته.

  ودعا د.الظفيري جميع الزمالء والزميالت اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت وأبنائنا الطلبة وكل 
الشــــعب الكويتي الكرمي الى حضور الندوة، متمنيا 

لبلدنا الكويت األمن واألمان واالستقرار. 

 أكد أنه ال ينزعج من النقد إذا كان في مجال العمل

 قال وزير اإلعالم األسبق د.أنس 
الرشيد ان اإلنسان يولد وقد وهبه 
اهللا احلرية، فكيف نريد أن ننتزع 
هذه الهبة الربانيــــة، الفتا الى ان 
توظيفهــــا الصحيح يتم من خالل 
وســــائل اإلعالم احلر، ومستدركا 
ان هناك بالفعل تصرفات شاذة من 
بعض وسائل اإلعالم من خالل إثارة 
القضايا املقززة وخاصة املرتبطة 
باألمور الشخصية. جاء ذلك خالل 
محاضرة في كلية التربية األساسية 
قســــم املكتبات وعلوم املعلومات 
صباح امس األول. وأشار د.الرشيد 
الى ان اإلعالم مسؤولية مشتركة 

حيث ان احلكومة تتحمل ضرورة متابعة تطبيق القوانني، ومجلس األمة 
بدوره في الرقابة على تطبيق القانون. وأوضح ان صاحب السمو يرجع 
له الفضل في إظهار قانون املطبوعات والنشر، حيث كانت احلكومة في 
ذلك الوقت ترفض سياسة االحتكار اإلعالمي وتدرك أهمية فتح القنوات 
الفضائية، مؤكدا انه ليس باستطاعة احد السيطرة او املقاطعة لوسائل 
اإلعالم احلديثة في ظل التكنولوجيا املتطورة في وسائل اإلعالم. وأضاف 
الرشــــيد انه ال ينزعج من توجيه االتهامات له شخصيا، ان كان ذلك من 
بــــاب االنتقاد في العمل او إبراز مكامــــن اخللل في املكان الذي عمل فيه، 
موضحا ان اإلعالم أصبح ينتهك خصوصيات الناس بشــــكل طبيعي في 
الكويت. وزاد ان ما دار ونشر في الفترة األخيرة حول األحداث اجلارية 
على الساحة الكويتي، يرجع سببه الى ان هناك بعض الوسائل جتاوزت 
اخلطوط احلمراء، وعندما يتم جتاوز اخلط األحمر فمن البديهي االنطالق 
للخطوط احلمراء األخرى في حالة عدم محاســــبة من يسعى الى جتاوز 

القانون الذي دائما ما يطالب صاحب السمو األمير بتطبيقه. 

 د.أنس الرشيد

 د.عواد الظفيري

 اتحاد «التطبيقي» 
يستنكر مخالفات 

«المستقلة» ألبجديات 
العمل النقابي

 «الشريعة» تنّظم 
  ملتقى «حول زواياها» 

 .. وتنظم رحلة خاصة 
للمقبالت على التخرج

 آالء خليفة
  اســـتنكر رئيس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي 
األسلوب غير املتحضر الذي تنتهجه 
القائمة املستقلة وقيامها مبخالفة 
اللوائح والنظم التي وردت بالالئحة 
الداخلية املنظمة لعمل االحتاد، والتي 
نصت علـــى أن االحتاد هو املمثل 
الشـــرعي والوحيد الـــذي له حق 
التواجد ملساعدة الطلبة املستجدين 
وإرشادهم عن كيفية التسجيل، وبعد 
االتفاق بني عمادة التسجيل واالحتاد 
بتزويد العمادة بأسماء من يرشحهم 
االحتاد للتواجد في مبنى التسجيل 
ملساعدة املســـتجدين، قام االحتاد 
املقترحة لعمادة  بتسليم األسماء 
التســـجيل، ولكن ومع بدء عملية 
التســـجيل لوحظ تواجد عدد من 
الطلبة ينتمون للقائمة «املستقلة» 
ويرتـــدون «الباج» اخلـــاص بها 
مخالفني بذلك الالئحة ويستقبلون 
الطالب والطالبات املستجدين عند 
األبواب الرئيسية ويشتتون أفكارهم 
مبعلومات مغلوطة، ضاربني بذلك 
عرض احلائـــط بقواعد وأبجديات 

العمل النقابي. 

 آالء خليفة
  أقامت جمعية الشريعة ملتقى 
اجتماعيا بعنوان «حول زواياها»، 
يشــــمل التجول في عــــدة زوايا 
الفتــــاة في عالقاتها ومــــع ذاتها، 
فكانت انطالقة امللتقى مع د.سارة 
الهاجري في محاضرة «أو من ينشأ 
في احللية»، ثم بيان الفروق بني 
الذكــــر واألنثى فــــي «كيف أفهمه 
ويفهمني؟» مع هناء املضاحكة، ثم 
التطرق آلداب الزفاف واالستعداد 
لها وتقدمي استشارات اجتماعية 
وأســــرية مــــع ابتســــام الناجم، 
وكانت محاضــــرة فنون التعامل 
مع اآلخرين «مختلف ألوانه» مع 
د.وسن الرشيدي، وكذلك موضوع 
صحة الطفل مع د.آسيا احلمدان، 
الناحية  النسائية من  والطبيعة 

الطبية مع د.هند املسعود.

 آالء خليفة
الفقه    بالتعـــاون مع قســـم 
واصولـــه في التوجيـــه الفني ـ 
نساء في دور القرآن الكرمي، تنظم 
جمعية الشريعة رحلة خلريجات 
الفصل احلالي الراغبات بالتوظيف 
في دور القرآن الكرمي وذلك الى مقر 
التوجيه الفني لدور القرآن الكرمي 
التابع الدارة الدراسات االسالمية 
بـــوزارة االوقـــاف والشـــؤون 
االســـالمية مبنطقة سلوى يوم 

الثالثاء املقبل. 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

اآل الدعا�س الكرام 

واإىل الزميل/ عبداحلميد خلف الدعا�س

لوفـــــــاة فقيدتهم �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل

رئي�س حترير جريدة عامل �ليوم

والــدتــه
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


