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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw
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  نظمت جمعية العلوم بجامعة الكويت محاضرة تربوية 
بعنوان «االختبارات طريقك نحو التميز» حاضر فيها أستاذ 
الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول د.موسى 
املزيدي عن أهمية االستعداد لالختبارات والطريقة املثلى 
للدراسة السيما في األيام التي تسبق االختبارات حيث قام 
بضرب الكثير من األمثلة والقصص لطلبة تغلبوا على 

مشاكلهم وبكل حتد واصرار متكنوا من حتقيق النجاح 
والوصــــول إلى أهدافهم.  وفي هذا الســــياق قال رئيس 
جلنة البرامج واألنشطة بجمعية العلوم خليفة اليتامى 
ان اجلمعية حرصت في خطة برامجها على تغطية جميع 
املجاالت واألوقات التي تهم شريحة الطلبة وخصوصا 
أوقات االختبارات، وجاءت هذه احملاضرة حتفيزا للطلبة 

والطالبات ورفعا ملعنوياتهم قبل االمتحانات. 

 جمعية العلوم نظمت «االختبارات طريقك للتميز» 

 الصفحة الرئيسية للموقع

 اخلزانات اجلديدة مبواصفات مميزة 

 .. ويتوسط مجموعة من الطالب الكويتيني باألردن

 النائب شعيب املويزري متحدثا إلى الطلبة

 المويزري زار الطلبة الكويتيين الدارسين في األردن

 قام النائب شـــعيب املويزري قبل أيام قليلة بزيارة الى الطلبة 
الكويتيني الدارسني في اململكة األردنية الهاشمية وأقام املويزري حفل 
عشاء على شرفهم. وتأتي هذه املبادرة من النائب املويزري لتشجيع 
الطلبة الكويتيني على الدراسة وعلى ان يكونوا خير سفراء لبلدهم 
الكويت وينقلوا محبة الشعب الكويتي الى الشعب األردني الشقيق 
واحترام قانـــون الدولة. ومن املقرر ان تقام دورة لكرة القدم حتت 
رعاية النائب املويزري الخوانه وأبنائه الطلبة الكويتيني الدارسني 

في األردن خالل األيام املقبلة.  

 النفيسي تفقّد المعهد العالي للطاقة 

 د.عبدالرزاق النفيسي خالل جولته في معهد الطاقة 

 محمد هالل الخالدي
  ضمن سلسلة اجلوالت التفقدية التي يقوم بها 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي للمواقع التابعة للهيئة قام 
بزيارة املعهد العالي للطاقة، حيث كان في استقباله 
مدير املعهد م.جالل الطبطبائي ومساعده ورؤساء 
االقسام العلمية والهيئة االدارية في املعهد وخالل 
اجلولة قدم مدير املعهد شـــرحا مفصال لالجنازات 
التي حققها املعهد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠ وتضمن 
رسالة املعهد بإعداد الكوادر املؤهلة واملتخصصة 
في مجاالت الكهرباء واملاء لتلبية احتياجات سوق 
العمل التي توســـعت في الوقت احلاضر وشملت 
مع وزارة الكهرباء واملاء وزارات االشغال والصحة 
والنفط واالسكان واالوقاف والهيئة العامة للصناعة، 
واســـتحداث وتطوير البرامج التدريبية اخلاصة 
باملعهد حيث مت استحداث ٢٥ تخصصا وجار العمل 
حاليا على تطوير واستحداث ٦ تخصصات ومن تلك 
التخصصات تخصص اآلالت الدقيقة وتخصص الغاز 
والبترول وتخصص امليكاترونك، كما بني الطبطبائي 
خطة عمل ادارة املعهد في تطوير اجلانب العلمي 
والفني العضاء هيئة التدريب ووضع استراتيجيات 
العمل مع ســـوق العمل وخلق نظام عالي اجلودة 

لعمليات املعهد االدارية والفنية، أيضا استطاع املعهد 
أن ينتهي من املراحل النهائية للحصول على االعتماد 
االكادميي ويجتاز ذلك خالل عام ٢٠٠٩ مع املنظمة 
العاملية االبت لالعتماد االكادميي، موضحا أن االدارة 
العاملة في املعهد تعمل حاليا على حتقيق التوأمة 
مـــع كليات ومعاهد بريطانية مـــن خالل اللقاءات 
واالجتماعات التي تعقد مع املجلس البريطاني والذي 
تأمل ادارة املعهد حتقيق التوأمة حتى يتاح املجال 

ملتفوقي املعهد من استكمال دراستهم مستقبال.
  بعدها قام د.النفيسي بجولة تعرف خاللها على 
ما يضمه املعهد من أقسام ومختبرات وورش والتقى 
الهيئة التدريبية التي قام ممثلها مدير املعهد باهداء 
مدير عام الهيئة هدية تقديرية تذكارية مبناســـبة 
زيارته معربا الدكتور النفيسي عن سعادته بوجوده 
بني أســـرة املعهد ومبا شاهده وتعرف عليه خالل 
جولته وأبدى استعداده ورغبته في حتقيق كل ما 
يساهم في حصول املعهد على االعتماد االكادميي 
وتوطيد عالقته مع سوق العمل واملؤسسات التعليمية 
املماثلة كما أكد على أهمية ازالة كل العقبات التي 
تقف وتعرقل تطوير العمـــل الذي يخدم العملية 

التدريبية بتضافر اجلهود وتعاون اجلميع. 

 أكد أن اإلدارة ستحاسب المخالفين 

 شدد على ضرورة دعوة الناس بالحسنى 

 مقصيد: لوائح محددة تضبط عملية 
توزيع أي منشورات في الجامعة 

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

 العلي: نستغرب ممن ينصبون
  أنفسهم أوصياء على الطلبة

  
  آالء خليفة

  عبر رئيس رابطة طلبة الطب الكويتية احمد العلي عن استغرابه 
الشديد ملا ورد في نشرة االحتاد األخيرة حول احلجاب من عبارات 
مشينة ومسيئة، حيث وردت عبارات يعف اللسان عن ذكرها وفيها 
اتهامات مباشـــرة وغير موضوعية، هذا واستغرب العلي تنصيب 
اإلخوة في االحتاد أنفســـهم أوصياء على الطلبة من خالل التعبير 
عن انه ال مغفرة للغير محجبة، وانها في النار ال محالة، وهو احلق 
الذي ال ميلك إنســـان إطالق احلكم فيه، وفـــي الوقت ذاته إذ نؤكد 
اتفاقنا حول العمل على نشر الوعي الديني واالجتماعي والثقافي، 
فإننا نرفض لغة احلوار املســـتخدمة في النشرة، والتي تتنافى مع 
الدعوة باحلسنى. وفي ختام حديثه، أكد العلي اننا لسنا في معرض 
احلديث حول احلكم الشرعي، ولكننا نستنكر األسلوب الذي انتهجه 
االحتاد والذي ميس شـــريحة من أخواتنا الطالبات وهو ما لم ولن 
نقبل به إطالقا فوجودنا وجودهم خلدمتهم والدفاع عنهم ال التهامهم 

واإلساءة لهم. 

 آالء خليفة
  اصدرت االدارة اجلامعية بيانا 
استاءت فيه من بعض التصرفات 
واملمارسات الالمسؤولة من قبل 
بعض اصحاب الفكر في املجتمع، 
والذي جتسد في توزيع بعض 
املنشــــورات واملطبوعات التي 
تغللت افكارها داخل اسوار احلرم 
الترخيص  اجلامعي دون اخذ 

باملوافقة من اصحاب الشأن.
الناطق  اكد    في هذا الصدد، 
الكويت  الرسمي باسم جامعة 
آلية توزيع  ان  فيصل مقصيد 
املطبوعات واملنشــــورات بني 
الطالبــــي  اوســــاط املجتمــــع 
حتكمها مجموعة من الضوابط 
املنصوص عليها من قبل عمادة 
الطلبة باجلامعة، وان  شؤون 
ما جرى مؤخرا من ممارســــات 
عشوائية وتصرفات قد جتاوزت 
حدود احلريات بشكل المسؤول، 
وينقل صورة سلبية الى املجتمع 
املدني بدأت تتداولها وســــائل 
االعالم وتتعاطاهــــا الصحف 
احمللية، مبينا ان عمادة شؤون 
الطلبة ســــتتخذ االجــــراءات 

 آالء خليفة
  اســـتنكر امني عـــام القائمة 
االكادمييـــة 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 الفرحان ان اختالفنا مع النشرة 
املذكورة هو اختالف على املضمون 
الفكرة واحلكم الشرعي  وليس 
بحد ذاته، حيث وردت عبارات غير 
مسؤولة تطعن في اخالقياتهن 
وتعطي حكما مسبقا بدخول النار 
وعدم حصولهـــن على املغفرة، 
فنحن ال نختلف على نشر الوعي 
الديني والثقافي واالجتماعي وهو 
احـــد االدوار املهمة املطلوبة من 
احلركات الطالبية والتي نؤمن بها 
لكن دون فقدان املوضوعية في 
الطرح والتهجم. ومتنى الفرحان 
ان تنتهج هذه النشرات الدعوية 
نهج رســـولنا محمد ژ والذي 

 آالء خليفة
  أعلنت نائبة رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت شريفة البناي 
ان االحتاد يبارك للشعب الكويتي بشكل عام وللمرأة خاصة موافقة 
مجلس االمة على قانون الرعاية السكنية وتعديالته والتي يضمن 
نوعا من االستقرار واألمان لعدد كبير من األسر الكويتية، وبهذه 
املناسبة يثمن االحتاد الوطني لطلبة الكويت هذه اخلطوة ويتطلع 
خاصة ونحن في بداية سنة ميالدية جديدة ان تكون هذه السنة 
ســـنة خير للكويت، خصوصا ان البلد يسعى الى حتقيق خطة 
تنموية طموحة لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري مع حلول 
عام ٢٠٣٥ حتقيقا لرغبة صاحب السمو األمير، وال شك ان تعزيز 
التنمية البشرية من خالل االهتمام باالسرة الكويتية سيكون دافعا 

كبيرا لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمع الكويتي. 

 أعلنت مسؤولة جلان الطالبات في 
جمعية الشريعة إسراء بوناقة عن 
بشرى وصول اخلزانات «اللوكرات» 
اجلديدة بحمد اهللا تعالى، وذلك بعد 
سعي وحتركات ومطالبات اجلمعية 
لتوفير ٧٠٠ لوكر حديد ملون واسع 
منذ العام املاضي، حرصا من اجلمعية 
على راحة الطالبـــات، على أن يتم 
توزيعهـــا بعـــون اهللا تعالى خالل 
األسبوع األول من الفصل الثاني بدءا 
بتبديل من لديها خزانة حاليا وبعدها 
يفتح باب احلجز لباقي طالبات الكلية. 
هذا وترجـــو اجلمعية من الطالبات 
إخـــالء خزاناتهن قبل نهاية الفصل 
احلالي ليتســـنى للجمعية ترتيب 

اخلزانات اجلديدة. 

الالزمــــة للوقوف  القانونيــــة 
على حقيقــــة الواقعة وتطبيق 
احكام الالئحة في هذا الشــــأن 
بصفتها اجلهة املختصة قانونا 
باعطاء الترخيص الالزم لتوزيع 
املنشورات واملطبوعات داخل 

اسوار احلرم اجلامعي.
  وكشــــف مقصيد ان االدارة 
اجلامعية ســــتقوم مبحاسبة  
املخالفني للقوانــــني واللوائح 
التعليمية  العملية  التي حتكم 

داخل احلرم اجلامعي. 

حثنا على دعوة الناس باحلسنى 
ال تنفيرهم واالساءة اليهم، وكما 
عاهدنا اجلموع الطالبية في كلية 
الطب ان تكون االكادميية حصنا 
منيعا في وجه كل من يشـــكك 
في أخالقيات زميالتنا واخواتنا 
العهد  الطالبات فإننا جندد هذا 

معهن. 

 د.فيصل مقصيد

 حمد الفرحان

 شريفة البناي

 د. حيدر بهبهاني 

 شعيب الهاجري

اإلدارية  الهيئــــة   أعلن عضو 
في اجلمعية الكيميائية الكويتية 
وأســــتاذ الكيمياء بكلية العلوم 
بجامع الكويت د. حيدر بهبهاني 
أن عام ٢٠١١ هو الســــنة الدولية 
للكيمياء لتشــــجيع النشء على 
الكيميــــاء ومعرفته،  تعلم حب 
مشــــيرا إلى أنه ســــتكون هناك 
أنشطة كيميائية على املستوى 

العاملي.
   وبني أن كل دولة ستعقد أنشطة 
لدور الكيمياء في احلياة من خالل 
برامج تثقيفيــــة وندوات علمية 
ومؤمترات عاملية تقوم من خاللها 
اجلمعيات الكيميائية بهدف إبراز 
دور الكيمياء في احلياة اليومية، 
فضال عن توعية املجتمع بالكيمياء 

ودورها في النمو والتطوير. 
   وكشف د.بهبهاني أنه سيتم 
حتديــــد تاريخ ويــــوم محدد في 
شــــهر يناير ٢٠١١ لبداية انطالق 
تلك األنشطة في فرنسا ودعوة 
الشخصيات العاملية في الكيمياء، 
كما سيكون هناك اختتام لألنشطة 
القادم  الكيميائية في ديســــمبر 

 .٢٠١١
   وتابع حديثه قائال: «تعتبر 
الكويت من الدول املشاركة في دعم 
تلك النشاطات في املجاالت العلمية 
املختلفة، حيــــث قامت اجلمعية 
الكيميائية الكويتية وبالتعاون مع 
اجلهات الرسمية الدولية بالعمل 
على إبراز دور الكيمياء في تنمية 
املجتمعات وتطويرها باإلضافة إلى 

 آالء خليفة
  أعلن رئيس حترير جريدة 
أكادميي اإللكترونية شـــعيب 
الهاجري عن افتتاح أول جريدة 
الكترونية متخصصة بالشأن 
األكادميي والطالبي في الكويت 
www.kuwaiten.» على املوقـــع
net»، مشيرا إلى أنها ستغطي 
كافة األخبار واألحداث األكادميية 
في كل من وزارة التعليم العالي 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
التطبيقي واجلامعات  للتعليم 
اخلاصة، فضال عن متابعة أخبار 
وأنشطة طلبة الكويت املبتعثني 

إلى اخلارج أوال بأول.
  وأضاف الهاجري أن املوقع 
يتمتــــع بخدمــــات جديدة غير 
مسبوقة، على املستوى احمللي 
والعربــــي والعاملي، من أبرزها 
محرك بحث يحتوي على أسماء 
جميع اجلامعات واملعاهد املعترف 
بها من قبل وزارة التعليم العالي، 
التي تخدم كل ما يخص الطلبة 
والباحثني في مجال الدراسات 
العليا (البكالوريوسـ  املاجستير 
ـ الدكتوراه)، الفتا إلى أن املوقع 
أخذ في االعتبار آخر ما توصلت 
التكنولوجيا احلديثة في  اليه 
نقــــل ومتابعة االخبــــار وقت 

النشــــاطات من قبل املؤسسات 
واجلهــــات الداعمــــة متمثلة في 
الرسمية  الهيئات واملؤسســــات 
بدولة الكويت بهدف دعم العلوم 
الكيميائية ومشــــاركة الدول في 
مثل تلك النشاطات مع إبراز دور 
دولة الكويــــت النامي في علوم 

الكيمياء.
   ولفت إلى النشاطات التي مت 
االتفاق عليها وبإشراف اجلمعية 
الكيميائية الكويتية وبالتعاون مع 
 micro) املؤسسات املختلفة مؤمتر
scale)، وسيشــــارك فيه عدد من 
املختصني في هذا املجال من داخل 
الكويت، باإلضافة  وخارج دولة 
إلى إقامــــة ورش علمية لتعليم 
الكيمياء مبشــــاركة العاملني في 
وزارة التربية، فضال عن اللقاءات 
العلميــــة املختصــــة بالكيمياء 
عن طريــــق شــــخصيات عاملية 
لتقدمي محاضرات عامة في دور 
الكيمياء فــــي التطوير والتنمية 

والصناعة. 
   وتابع د.بهبهاني حديثه قائال: 
«ستقدم جامعة الكويت نشاطات 
في مجاالت الكيمياء ومشــــاركة 
الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية 
في تقــــدمي احملاضرات والندوات 
وإقامة املسابقات العلمية، مضيفا 
أن اجلمعية الكيميائية ســــتقوم 
باإلعــــداد والتنســــيق الختيار 
أفضل شخصية كيميائية نسائية 
واحلصول على لقب «الشخصية 

الكيميائية ٢٠١١». 

أهم األهداف أيضا هو تسليط 
الضوء أكثر على احلركة الطالبية 
واملؤسسات الطالبية من مختلف 
مواقعها إميانا من إدارة املوقع 
بأهمية عمل الشباب التطوعي 

وانعكاسه على املجتمع».
  وبني ان ادراة املوقع حرصت 
علـــى دعم جريـــدة «أكادميي» 
بكـــوادر متخصصة في جميع 
التي ســـيقوم املوقع  املجاالت 
بتغطيتها، الفتـــا الى ان هناك 
شـــبكة مراســـلني فـــي جميع 
اجلامعات واملعاهد داخل الكويت 
وخارجها من أجل نقل االحداث 

واالنشطة من عني املكان.
  وذكر أن انشـــاء املوقع جاء 
الشـــباب  لتشـــجيع وتوجيه 
الكويتي ملواصلـــة حتصيلهم 
العلمي ملا بعد الثانوية العامة 
في مختلف التخصصات العلمية 
واألدبية والسيما التي يحتاجها 
سوق العمل باإلضافة إلى حتفيز 
خريجـــي الثانوية العامة على 
مواصلة حتصيلهم العلمي من 
خالل توفير معلومات وبيانات 
عـــن مجموعة مـــن اجلامعات 
املتاحة  العلمية  والتخصصات 
في الكويت واملعتمدة في الدول 

األخرى. 

دور املرأة في الكيمياء وهو أحد 
محاور عام الكيمياء ٢٠١١. 

   وأضاف أنه مت تشكيل جلنة 
تشارك فيها اجلهات الرسمية في 
الكويت من أبرزها (وزارة التربية 
– جامعة الكويت – القطاع النفطي 
– الهيئة العامــــة للبيئة – معهد 
األبحاث الهيئــــة العامة للتعليم 
التطبيقي – وزارة الداخلية) بهدف 
تقدمي املقترحات والنشاطات املزمع 

عقدها عام ٢٠١١. 
   وقــــال د.بهبهاني ان اجلهات 
املشاركة ستقدم نشاطا خاص فيها 
إلبراز اجلوانب العلمية والعامة 
لعلم الكيمياء، ودوره في التنمية 
والتطوير، مضيفا أنه ســــيكون 
على مدار الســــنة نشاطات شبه 
يومية ومسابقات علمية وندوات 

باإلضافة إلى املؤمترات.
   وذكر أنه ســــتتم رعاية تلك 

حدوثها، مشيرا الى انه يحتوي 
على خدمات عديدة تغني عن 
السؤال املباشر ألي من اجلهات 
احلكوميــــة او اخلاصة، بغية 
التخلص من البيروقراطية التي 
الطلبة السيما حديثي  تواجه 

التخرج.
  وأكد ان الهدف من انشاء املوقع 
هو توفير اجلهد والعناء للطلبة 
والباحثني اجلدد، فضال عن انه 
ال يوجد موقع يفي بالغرض مبا 
فيها املواقع احلكومية الرسمية 
اخلاصة بالتعليم، مشيرا الى ان 
الفكرة ولدت لدى فريق العمل 
بدعم ذاتي، مستدركا «لعل من 

 تحتوي على أسماء جميع الجامعات والمعاهد المعترف بها 

 بهبهاني: ٢٠١١ السنة الدولية للكيمياء 
لتشجيع النشء على تعلم حب الكيمياء

 إطالق أول جريدة إلكترونية
  متخصصة في الشأن األكاديمي 

 «الشريعة»: وصول الخزانات الجديدة 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا
  ينظم مخيمه الربيعي اليوم

 أعلن مسؤول العالقات العامة 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
– فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
عبدالرحمن جابر املري عن اقامة 
مخيم االحتاد الربيعي اليوم في 
مخيم شركة البترول الوطنية 
الكويتية من الساعة ١١ صباحا 
وحتى ١١ مســـاء، مبينا ان هذا 
البرنامج يعتبر فرصة لتالقي 
جميع الطالب والطالبات الدارسني 

في اململكة املتحدة وايرلندا بعيدا 
عن االجواء الدراسية.

انه سيتخلل    واضاف املري 
هذا اليوم جملة من األنشـــطة 
املمتعة منها واملفيدة كبطولة 
الكوت بوســـتة وكرة الطائرة 
ولعبة الدامـــة وبطولة البالي 
ستيشن، داعيا جميع الطالب 
والطالبات الى املشاركة للتواصل 
مع اخوانهم واخواتهم الدارسني 

باململكة املتحدة وايرلندا.
  وأشار املري الى ان االحتاد 
يقوم بتجديد املوقع االلكتروني 
يواكـــب  كـــي   «Nuks.com»
الطلبـــة املغتربني  احتياجات 
وعليه فإن املوقع ســـيغلق في 
الفترة احلالية للصيانة، وملتابعة 
آخر اخبار االحتاد فعليكم بزيارة 
 NUKS» :صفحتنا في الفيس بوك
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