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  محمد هالل الخالدي

  يشـــمل صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد برعايته الكرمية حفل 
تكرمي أبنائه املعلمني في مهرجان «شكرا معلمي» الذي تنظمه جمعية املعلمني 
في كلية التربية األساسية للبنات في الشامية صباح غد، وبهذه املناسبة اعلن 
عميد النشـــاط والرعاية الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.طه اجلاســـر عن تعطيل الدراســـة مبلحق رقم ١ في كلية التربية األساسية 

للبنات بالشامية. 

 صاحب السمو  يرعى «شكرًا معلمي» في التربية األساسية غدًا

 حضرت افتتاح مخيم نادي العاملين في «التطبيقي» ضمن خطة تطويرية شاملة

 ذياب: إعادة تنظيم الهيكل اإلداري
  في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت

 الحقان: اجتمعنا مع عمادة القبول والتسجيل 
لمناقشة مشاكل تسجيل الطلبة المستجدين 

 أسبوع الصحة العاشر في «الهندسة» اليوم
 تحت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير تنظم كلية 
الهندسة والبترول معرض أسبوع الصحة العاشر 
تحت شــــعار «من أجل صحتك»، اعتبارا من اليوم 

وحتى ١٣ يناير الجاري من الساعة الـ ٨ صباحا الى 
الساعة الـ ١ ظهرا، في قاعة فاروق المطيري للمعارض 

مبنى ١٤خ بكلية الهندسة والبترول بالخالدية. 

 الخضر: الفوضى المرورية في الخالدية 
تسببت في إرباك العملية التعليمية

  آالء خليفة
  أعرب عضو الهيئة االدارية 
بجمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت ومقرر جلنة 
العلميـــة د.محمد  الكليـــات 
اخلضـــر عن بالغ اســـتيائه 
التي  الفوضـــى املرورية  من 
يشـــهدها احلـــرم اجلامعي 
الزحام  باخلالديـــة بســـبب 
الشـــديد في الطـــرق املؤدية 
الى احلرم اجلامعي بشـــكل 
أصبح ال يطـــاق، وأثر كثيرا 
على العملية التعليمية في هذا 
احلرم احليوي واملهم، وأصاب 

عملية التدريس بالشلل، وبخاصة في كليتي العلوم والهندسة، 
وانتشرت الفوضى املرورية، وأصبح الوضع احلالي ميثل فشال 
كبيرا في التنظيم االداري يتحمله كل من االدارة اجلامعية واالدارة 

العامة للمرور.
  وأشار د.اخلضر الى ان تفاقم هذا الوضع قد يتسبب في ارباك 
العملية التعليمية بالنسبة لالستاذ والطالب معا في هذا املوقع 
ان لم تتخذ االجراءات الكفيلة بإصالح هذا اخللل وفي أسرع وقت 
ممكـــن، فإن وقوع حادث مروري، أو حريق في أحد املختبرات ـ 
ال قدر اهللاـ  قد ال يســـمح لسيارات االسعاف أو سيارات املطافئ 
بالدخول الى موقع احلادث مما ينذر بأخطار كبيرة قد ال جتدي 
معها أي اسعافات الفتقار هذا املوقع ألبسط أمور السالمة املتعارف 

عليها دوليا.
  ومن منطلق حرصنا الشـــديد على املساهمة في ايجاد بعض 

احللول الناجعة، نقترح التالي:
  ١ - أن تقـــوم االدارة العامة للمرور بجعل شـــارع الفردوس 

املجاور للحرم اجلامعي باخلالدية باجتاه واحد.
  ٢ - استغالل املواقف اخلاصة بكلية البنات اجلامعية بالعديلية 

ونقل الطلبة الى اخلالدية عبر باصات اجلامعة.
  ٣ - استغالل املساحات الواقعة بني كليتي الهندسة والعلوم 

إلنشاء مواقف جديدة ميكن أن تساهم في حل املشكلة. 

 آالء خليفة
اللجنة الطالبية    أعلن رئيس 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعة مبارك احلقان عن 
قيام االحتاد بعقد اجتماع مع عمادة 
القبول والتسجيل لوضع احللول 
الالزمة واملناسبة ملعاجلة مشاكل 
الطلبة  التي واجهت  التســــجيل 
املستجدين خالل فترة التسجيل 
باجلامعة التي بدأت من ٣ – ٢٠١١/١/٤ 
التي أثرت بشــــكل كبير ومباشر 

على تلك العملية.
  وأضــــاف احلقــــان أن محاور 
االجتمــــاع الذي عقد مــــع العميد 
املساعد للقبول والتسجيل د.صبيح 
املخيزمي قد تضمن مناقشــــة تلك 
املشــــاكل التي واجهــــت زمالءنا 
الطلبة املستجدين من أجل العمل 
على إيجاد أنسب احللول الالزمة 
واملناسبة لتلك املشكلة، وكان من 
أبرز تلك احللول التي قدمت من قبل 
العمادة ممثلة بإدارة التسجيل بعد 
االجتماع الطارئ الذي عقد مع مركز 
نظم املعلومــــات باجلامعة، وهو 
زيادة ورفع احلد األقصى للمقاعد 
بالشعب والسماح للطلبة الذين لم 
يسجلوا أو فات موعد تسجيلهم 
بالدخــــول على نظام التســــجيل 
واستكمال اجلدول الدراسي خالل 
الفترة من ٥- ٢٠١١/١/١٠ من الساعة 
الساعة ١٠٫٠٠  ٨٫٣٠ مساء وحتى 

صباحا.
  من جهته اشار العميد املساعد 

للقبــــول والتســــجيل د.صبيح 
املخيزمي الى أنه سيتم طرح شعب 
جديدة باإلضافة إلى زيادة مقاعد 
الشعب في فترة السحب واإلضافة 
التي ســــتكون خــــالل الفترة من 
٢٠١١/٢/١ وحتى ٢٠١١/٢/١٣ وسيتم 
إعطاء الطلبة املستجدين األولوية 
في الدخول والتسجيل من الدفعات 

احلديثة إلى األقدم.
  وفي ذات الوقــــت دعا العميد 
للقبــــول والتســــجيل  املســــاعد 
د.صبيح املخيــــزمي الطلبة الذين 
واجهوا مشــــاكل أو عقبات خالل 
عملية التسجيل الى إرسال إمييل 
على Students@Ku.edu.kw يتضمن 
أبرز تلك املشاكل وتفاصيلها حتى 
يتم اإلملام بكل تلك املشاكل التي من 

شأنها املساهمة في وضع املعاجلات 
الالزمة واملناسبة لها خالل الفترة 

املقبلة.
   واختتــــم احلقــــان تصريحه 
بتوجيــــه كل الشــــكر والتقديــــر 
لعميد القبول والتسجيل د.مثنى 
الرفاعي والعميد املساعد للقبول 
والتســــجيل د.صبيــــح املخيزمي 
ومديرة إدارة التسجيل األستاذة 
سنابل الدويسان ومديرة مركز نظم 
القدومي  املعلومات األستاذة مها 
على جتاوبهم وتفاعلهم مع هذه 
املشاكل التي من شأنها العمل على 
جتاوز مثل هذه املشكالت بأسرع 
وقت وعدم تكرارها في املستقبل 
حفاظا على مسيرة زمالئنا الطلبة 

والطالبات باجلامعة. 

 الحمود: إعالن المرشحين لمنصب مدير الجامعة قريبًا

البرنامــــج   أعربــــت مديــــر 
اإلنشائي في جامعة الكويت د.رنا 
الفارس عن سرورها وسعادتها 
لترســــية املناقصة األولى ألول 
الهندسة  كلية واملتمثلة بكلية 
والبترول مؤكدة انها ســــتنجز 
وســــتكون على أمت االستعداد 
العام  فــــي  الطلبة  الســــتقبال 

.٢٠١٤
  وأوضحت ان الكلية ستشمل 
مبنيني منفصلني األول للذكور 
واآلخر لإلناث مبســــاحة تقدر 
بحوالــــي ٢٣٠ ألــــف متر مربع 
وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 
٥١٥٠ طالبا وطالبــــة و١٢٠ من 
اإلداريني اضافة الى أعضاء هيئة 

التدريس.
  وأشــــارت د.الفارس الى ان 
مشــــروع مدينة صباح السالم 
أكبر مشروع  اجلامعية يعتبر 
بالنسبة خلطة التنمية، كما يعد 
مصدر فخر للجامعة بأن تنفذ 
هذا املشروع وفقا لألطر والقوانني 
املشــــرعة من قبل مجلس األمة 

مؤكدة ان الكلية ســــترى النور 
طبقا للقانون وان ادارة املشروع 
ستنجز املشروع وتواجه سباقا 
مــــع الزمن في تخطــــي الفترة 

الزمنية احملددة له.
  وأكدت ان املشروع صمم من 
قبل املستشار العاملي «كيمبرج 
ســــفن» بتضامن مع املستشار 
احمللــــي حيــــث مت ترســــيتها 
علــــى املقــــاول العاملي شــــركة 

«ميتالوجيكال كوربوريشــــن 
املقاول  الصينية» بتضامن مع 
احمللي شركة خالد علي اخلرافي 
وإخوانه للمقاوالت اإلنشــــائية 
بقيمة إجمالية تقدر بحوالي ١٤٢ 
مليون دينار كويتي دينار ومدة 
تنفيذ متتد على فترة ٤٣ شهرا 
على ان تــــرى النور في املوعد 

املشار اليه مسبقا.
  وبينت د.الفارس ان املناقصة 
تتمثل في تنفيذ اخلطوة األولى 
ملشــــروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية املتمثلة بكلية الهندسة 
والبترول والتي ستكون االنطالقة 
لتنفيــــذ بقية الكليــــات في هذا 
الصرح األكادميي الذي يعد مصدر 
فخر لألســــرة اجلامعية خاصة 
وللكويت بشكل عام، وتقدمت 
الفارس بالشكر جلميع اجلهات 
الرقابية في الدولة متمنية مزيدا 
مــــن التعاون ملا فيــــه مصلحة 
للوطن الغالي وتنفيذ املشروع 
الذي يعد أكبر مشروع في خطة 

التنمية. 

 محمد الخالدي
  أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي الحمود عن رفع األسماء 
المرشــــحة لمنصب مدير جامعة الكويت 
في القريب العاجل. جاء ذلك خالل افتتاح 
مخيم نادي العاملين بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريــــب ظهر أمس بحضور 
الوزيرة الحمود ومدير الهيئة د.عبدالرزاق 
النفيسي ونواب المدير ومديري اإلدارات.

  وعن نواب المدير المكلفين بالهيئة، قالت 
الحمود في تصريح للصحافيين: سيولي 
د.النفيسي اهتمامه لهذه القضية وسينظر 
لها بعين االعتبار ونحن نؤيده وندعمه في 
هذا الجانب مشيرة الى ان «ال توجد معارضة 

وال تأييد في قضية فصل التعليم التطبيقي 
عن التدريب انما تم تشكيل لجنة لهذا األمر 
ورفعت تقريرها لمجلس إدارة الهيئة وستتم 
مناقشته فمجلس اإلدارة له آراؤه وتطلعاته 

سواء كانت مع أو ضد فهذه مسألة يتطلب 
التأني فيها وعدم االسراع».

  وحول بكالوريوس الهندسة الكيميائية 
بكلية الدراسات التكنولوجية بينت الحمود 

انــــه «ال يوجد اعتراض على هذا البرنامج 
بيد ان مجلس ادارة الهيئة طلب التنسيق 
بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريــــب في هــــذا الجانب 
والتنسيق مطلوب ويجب العمل معه»، الفتة 
الى ان «في أي دولة يوجد تعليم أساسي 
وآخر تطبيقي»، مثمنة دور كلية الدراسات 
التكنولوجية في اعداد هذا البرنامج وعلى 
كلية التكنولوجيــــة الحصول على درجة 
االعتراف األكاديمي العالمي.وباركت الحمود 
تنظيم مخيم «التطبيقي» معتبرة انه فسحة 
لاللتقاء في أجواء أســــرية وخارج أجواء 
العمل، األمر الذي من شأنه ان يقوي أواصر 

العالقات االجتماعية بين الجميع.

  آالء خليفة
  أعلـــن عميد شـــؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب 
ان جلنة دراســـة الهيكل اإلداري 
لعمادة شـــؤون الطلبة قد أنهت 
املرحلة قبل األخيرة من املهمات 
املوكلة إليها، ولم يتبق إال إنهاء 
املرحلة األخيرة بعد تثبيت مديري 
اإلدارات التابعـــة للعمادة وذلك 
حتى يتم إعداد التقرير النهائي 
والذي يتضمن تصورا شامال عن 
حاجات العمادة ومن ثم ســـيتم 
رفع هذا التقرير الى مدير اجلامعة 

قريبا التخاذ الالزم.
  وقد أوضح د.ذياب أن التقرير 
النهائي سيضع في اعتباره دراسة 
الواقع الطالبي واحتياجات الطلبة 
ومواكبة طموحهم املستقبلي، كما 
سيتضمن توصيات ومقترحات 
مســـتحدثة تصب في مصلحة 
الطالـــب واجلامعـــة علـــى حد 
سواء، وأيضا سيتم دراسة الئحة 
النظام اجلامعي الطالبي، والئحة 
اجلمعيـــات العلميـــة والروابط 
الطالبية وكذلك الئحة النشرات 
لهذه اجلمعيات والروابط.وأشار 
د.ذياب إلى أن التقرير ســـيضع 
نصب عينيه أيضا االهتمام بطلبة 
اجلاليات األجنبية في اجلامعة 
وتوفيـــر احتياجاتهـــم وجميع 
سبل الراحة الالزمة لهم، كما هو 

معمول به في اجلامعات العريقة، 
وذلك انطالقا من انفتاح جامعة 
العاملية  الكويت على اجلامعات 
ذات الســـمعة العريقة، وتفعيل 
االتفاقيـــات املوقعـــة مـــع تلك 
اجلامعات وخاصـــة مبا يتعلق 

بالتبادل الطالبي األكادميي.
  وشـــدد د.ذياب علـــى أهمية 
مشـــروع تطوير عمادة شؤون 
الطلبـــة الذي يصب في ســـياق 
التطوير الشـــامل جلميع مرافق 
جامعة الكويت ما من شأنه االرتقاء 
بعمل جميع موظفي العمادة الذين 
الـ ٢٠٠ موظف،  يتجاوز عددهم 
فضال عـــن االرتقـــاء باخلدمات 
الطالبية، واألنشـــطة الطالبية 
الفنيـــة والرياضيـــة والتنمية 

الطالبيـــة والرعاية االجتماعية 
الطالبية، واالهتمام بالطلبة من 
التوجيه  ذوي اإلعاقـــة، وأيضا 

واإلرشاد األكادميي الطالبي.
  وأشـــار د.الذياب الى ان هذا 
التطوير سيشمل تصورات جديدة 
إلقامة برامج وأنشـــطة طالبية 
مختلفـــة وهذه اخلطـــوة تأتي 
بتوجيه ودعم من مدير اجلامعة 
ووزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العاليـ  الرئيس األعلى للجامعة 
بهدف التطوير واحداث التغيير 
مبا يواكب املستجدات في اجلامعة 

وفي املجتمع الكويتي عموما.
الطلبة    وكان عميد شـــؤون 
د.عبـــد الرحيم ذياب قد شـــكل 
جلنة لدراســـة الهيـــكل اإلداري 
لعمادة شـــؤون الطلبة برئاسة 
مساعد عميد شؤون الطلبة د.علي 
النامي وعضوية املستشـــارين 
القديري،  بالعمادة وهم: فيصل 
حســـني املقصيد، عادل السبتي، 
علي شعيب، وكذلك مت االستعانة 
مبديري إدارات العمادة «الشؤون 
ـ الرعاية االجتماعية ـ  الطالبية 
اإلرشـــاد األكادميي ـ األنشـــطة 
الثقافية  ـ األنشـــطة  الرياضية 
والفنيـــة ـ اإلســـكان الطالبـــي 
وشؤون الطلبة الوافدين»، وكذلك 
االستعانة بآراء رؤساء األقسام 

وموظفي اإلدارات. 

 د.عبدالرحيم ذياب 

 مبارك احلقان خالل االجتماع مع عمادة القبول والتسجيل

 د.رنا الفارس

 د.محمد اخلضر

 مبنى كلية الهندسة والبترول سيكون صرحا أكادمييا مميزا

 د.موضي احلمود متحدثة إلى الصحافيني  د.موضي احلمود ود.عبدالرزاق النفيسي ود.عبداهللا الكندري وصباح البحر خالل جولة في املخيم 

  طالبية مشاركة 

 تلوث البيئة بأنواعها ومحافظتنا عليها
 البيئة هي احمليط الذي يحيط بالكائنات 
احلية وغيرها من املخلوقـــات، فلنحافظ 
عليها كي نستمتع مبناظرها اخلالبة ونقاء 
مياهها وصفاء هوائها، وحتى نحظى بالراحة 

والطمأنينة فيها.
  وال شـــك ان تلوث البيئة ال يكون فقط 
برمي النفايات في البر او البحر بل يوجد 
جانـــب آخر لتلوث البيئة هوائيا بســـبب 
الضوضاء، اال تشـــعروا باالنزعاج وعدم 
الراحة اذا كان هناك ازعاج في مكان تريدون 
االسترخاء فيه؟ بلى انكم تشعرون، ولنر 
جانبا آخر للتلوث وهو يحصل للكثير منا 
في الشـــارع العام وهو أننا نرى اشخاصا 
يرمون مبخلفاتهم في الشـــارع وهذا ليس 
مبنظر ُمسر، امنا هو بشع لدولتنا، وكيف 
نرضى بأن ينظر الينا الغرب بصورة غير 
ُمرضية؟ هل هكـــذا تكون محافظتكم على 
بيئتكم؟ أنه ألمر مضحك عندما نقود السيارة 
ونرى أشياء تتطاير، والعالم يتساقط عليه 
الثلج ونحن تتساقط علينا أكياس القمامة 

واملناديل انه شيء قبيح.
  حتى مياه البحر لم تسلم ايضا من أكياس 
القمامة التي تطفو عليها، ولو تكلمنا فلن 

ننتهي.
  فكل ما سبق يعتبر تلوثا للبيئة وسيعود 
علينا باضرار لعلها ليســـت قريبة ولكنها 
ســـتعود علينا يوما ما، فكروا في أطفالكم 
مستقبال هل ستجعلونهم يعيشون في بيئة 

ملوثة ومضرة؟
  لذا يجب ان نســـاهم في احملافظة على 
بيئتنا فدولتنا الكويت تستحق ذلك، وليست 
الدولة فقط بل لكم انتم كي تعيشوا في راحة 
وعدم الشـــعور باالنزعاج من هذه املناظر 

التي تفجع.
  وكما قال اهللا تعالى (كلوا واشربوا من 
رزق اهللا وال تعثوا في األرض مفســـدين.. 

البقرة ٦٠).
  فلنتعاون على التقليل من تلك املشاهد 
التي نراها كل مرة ولنكثر من املناظر التي 
تسر االعني عندما ترى بيئة خالية من التلوث 
البشري خاصة، فحافظوا على نظافة البيئة 
كما حتافظون على نظافة منازلكم ونظافتكم 

الشخصية.
  

    آمنة القالف ـ تربية بيئية
جامعة الكويت ـ كلية طب مساعد     

 ترسية مناقصة الكلية بـ ١٤٢ مليونًا وفترة إنجاز تقدر بـ ٤٣ شهرًا

 الفارس: «الهندسة والبترول» سترى النور في مبنييها ٢٠١٤

   يوم الملصق العالمي  الـ ١٢  في «العلوم» غدًا
 يقيم مكتب العميد املساعد للشؤون الطالبية بكلية العلوم في جامعة الكويت 
ــر» اخلاص بطلبة الكلية، وذلك في  ــابقة «يوم امللصق العاملي الثاني عش مس
ــاعة ٩٫٣٠ من صباح يوم غد االثنني في مبنى ٣٢خ باحلرم اجلامعي  متام الس

باخلالدية. 


