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 اختتم مكتب االستشارات والتدريب بكلية العلوم بجامعة الكويت دورة تدريبية في مجال 
«القوانني والتشريعات الدولية البيئية» شارك فيها موظفو الهيئة العامة للبيئة، وحاضر فيها 
كل من د.ابراهيم احلمودـ  كلية احلقوق، ود.جاسم احلمودـ  كلية الهندسة والبترول. وألقى 
مدير مكتب االستشارات والتدريب د.حمد محمد املطر كلمة رحب فيها باحلضور وشكرهم 
علــــى التزامهم وحضورهم خالل فترة انعقاد الدورة، مشــــيرا الى ان  مكتب االستشــــارات 
والتدريب اعتاد على تقدمي الدورات والبرامج التدريبية املختلفة في شتى املجاالت العلمية 

والعملية، التي يسعى من خاللها الى رفع الكفاءة االنتاجية ملوظفي الدولة. 

 «العلوم» اختتمت «القوانين والتشريعات الدولية البيئية»

 مشاركة طالبية

 ٦ آالف دوالر رسوم األكاديمية الدولية لإلعالم 
ومدة الدراسة ٤ سنوات مقسمة على ٨ فصول

االكادميية شروطا محددة لقبول 
الطلبة من أهمها حصول الطالب 
على شهادة الثانوية العامة أو 
ما يعادلها من شهادات تعترف 
بهـــا جمهورية مصر العربية، 
واجتياز اختبارات القدرات التي 
تعقدها االكادمييـــة في اللغة 
االجنليزية حيث تخصص لهم 
برامج تقوية في اللغة فيما بعد 
استنادا ملستويات اللغة لديهم، 
ويحتاج الطالـــب الى اجتياز 
١٤٤ ساعة دراســـية معتمدة، 
الدراسية عبارة عن  والساعة 
محاضرة نظريـــة واحدة في 
االســـبوع ملدة ســـاعة واحدة 
على مدى ستة عشر أسبوعا 
وتعادل ساعتني عمليتني في 
االسبوع للمختبرات والتدريبات 
العملية في ورش العمل، علما 
بأن الرسوم الدراسية للطالب 
غير املصري هي ٦ آالف دوالر 
في العام الدراسي الواحد اضافة 
الى بعض الرسوم التي يدفعها 
الطالب عند بداية التســـجيل 
الول مرة، مع التأكيد على أن 
االكادميية متنح خصما مبقدار 
٥٠ ٪ البنـــاء االعالميني بعدد 
أمناء  محدود يقـــرره مجلس 
االكادمييـــة وخصما مبقدار ١ 
املتفوقني. وتوفر  ٪ للطلبـــة 
االكادميية مجموعة من اخلدمات 
الطالبية من بينها مكتبة الطالب 
وخدمات االنترنت والعديد من 
االنشطة الطالبية طوال العام 
الدراسي، وكذلك الرعاية الصحية 

والسكن للطلبة االجانب. 

فرصة املشاركة في تكوين برنامجه 
الدراسي في مجال تخصصه طبقا 
الهتماماته وقدراته من خالل االخذ 
بنظام االرشاد االكادميي والساعات 
املعتمدة، حيث تعد هذه العملية 
نخبة من االساتذة املتخصصني.

  مدة الدراسة باالكادميية أربع 
سنوات موزعة على ثمانية فصول 
دراســــية، يحصل بعدها الطالب 
على درجة البكالوريوس في علوم 
االعــــالم، وقد أقــــر مجلس أمناء 

التكامل واجلودة والتنوع، ورمبا 
الدولية  يفسر وجود االكادميية 
لعلــــوم االعــــالم داخــــل املدينة 
االعالمية تأكيد القائمني عليها على 
أهمية التكامل بني االكادميية وبقية 
مرافق املدينة االعالمية للمساهمة 
في تأهيل كوادر مدربة ومتسلحة 
بالعلم ليكونوا جيال اعالميا واعيا 
يوجه دفة االعــــالم العربي نحو 
العامليــــة بنجاح واقتــــدار، ومن 
أهداف االكادميية ان متنح للطالب 

  تقع االكادمييــــة داخل مدينة 
االنتاج االعالمي في مدينة السادس 
من أكتوبر باجليزة على مساحة 
متتد الــــى ٢ مليون متــــر مربع، 
واملدينــــة االعالمية متثل واحدة 
من كبرى املؤسســــات االعالمية 
االنتاجية على مســــتوى الشرق 
االوسط بشهادة اخلبراء مبا متلكه 
من جتهيزات فنية وامكانات معملية 
متطورة وكوادر فنية متميزة في 
مختلف التخصصات محققة بذلك 

 محمد هالل الخالدي
الدولية    تعتبــــر االكادمييــــة 
للهندسة وعلوم االعالم في املدينة 
االعالمية مبدينة ٦ اكتوبر، صرحا 
علميا متكامال يعنى بعلوم االعالم 
في الوطن العربي، استقبلت أول 
دفعــــة من الطلبة في العام ٢٠٠٢ 
ليتخرجوا في يوليو ٢٠٠٦ كأول 
دفعة تتخرج من هذه االكادميية 
متسلحني بالعلم، ومتنح االكادميية 
البكالوريــــوس في علوم  درجة 
االعالم في التخصصات العلمية 
االساســــية وهي االنتاج االذاعي 
والتلفزيوني، االنتاج السينمائي، 
االنتــــاج االعالني، والوســــائط 
املتعددة واالنترنت، ثم أضيفت 
اليها الحقا مجموعة من تخصصات 
الهندســــة وهي هندسة الصوت 
واملونتاج الرقمي اضافة الى دورات 
خاصة في الصحافــــة املطبوعة 
الســــيناريو والتصوير  وكتابة 
الفوتوغرافي لتتكامل فيما بينها في 
وحدة أكادميية متخصصة بعلوم 
االعالم، وتســــتند االكادميية في 
نظامها الى تقدمي جميع خدماتها 
الدراســــية  التعليمية وبرامجها 
سواء للطلبة املصريني أو العرب 
وأبنــــاء اخلليــــج دون متييز أو 
تفرقة، وقد رفعت االكادميية منذ 
تأسيسها شعر «اعالم بال حدود» 
ســــعيا لتحقيق أعلى مستويات 
اجلودة التعليمية والتربوية في 
برامجها وأنشطتها لتحصل على 
االعتــــراف االقليمي والعاملي مبا 
تقدمه من برامج وشهادات علمية 

رغم حداثتها.

 آالء خليفة
  في اطـــار حرصها على التطوير البشـــري وتطوير 
الكفاءات العلمية في كل قطاعات املجتمع شاركت كلية 
كويت ماسترخت في معرض اجلامعات اخلاصة ملاجستير 
ادارة لالعمال والذي نظمته شـــركة نفـــط الكويت في 
مقرها باالحمدي الشهر املاضي. وشارك في املعرض كل 
من د.هرنان ريكلمي ـ عميد الشؤون االكادميية ورئيس 
وحدة القبول عبداهللا العنزي ورئيس وحدة املعلومات 

بالكلية حمد احلجي وقدموا جميعا شرحا وافيا ملوظفي 
الشركة عن متطلبات القبول في برنامج ماجستير الدارة 
االعمال واملنهج الدراسي ودوره في استثمار ورفع كفاءة 
االداء املهني للطالب، وشهد املعرض اقباال واهتماما كبيرا 
من موظفي شـــركة النفط. وقد اســـتقطبت كلية كويت 
ماسترخت هذا العام في برنامج ماجستير ادارة االعمال 
عـــددا كبيرا من مدراء وموظفي القطاع املالي واملصرفي 
في الكويت والعديد من مختلف القطاعات االخرى، ممن 

ميتلكون خبرات مميزة في سوق العمل الكويتي الى جانب 
تنمية وتطوير مهاراتهم االدارية واالستراتيجية. واعلن 
رئيس وحدة القبول عبداهللا العنزي ان باب القبول مفتوح 
الســـتقبال طلبات االلتحاق بالبرنامج للدفعة اخلامسة 

عشر وسوف تبدأ الدراسة في ٢٠ مارس املقبل.
  يذكر ان كلية كويت ماسترخت تقدم ماجستير ادارة 
االعمال منذ اكثر من ٧ سنوات وبلغ عدد خريجيها حتى اآلن 

حوالي ٦٠٠ طالب من مختلف التخصصات العلمية. 

 هنــــاك العديد من املشــــاكل البيئية 
املنتشرة في الكويت منها مشاكل الهواء 
وامليــــاه والتربة وغيرها من املشــــاكل 
التــــي ال يحق لنــــا ان نغفل عنها ومن 
اهم االسباب الرئيســــية لهذه املشاكل 
اخلطيرة واملؤثرة على صحة االنسان 
الغزو العراقي الغاشــــــم وما خلفه من 
تأثيرات عديدة خاصة بعد ان تعرضت 
البيئة الكويتية ملشكلــــــة التلوث الناجم 
عن كارثة احتراق اآلبار وتصاعد االبخرة 
واالدخنة الضارة منهـــــا، فهذه االبخرة 
اهم ســــبب لظهور العديد من االمراض 
املوجودة حاليا منها الربو واحلساسية 
واالمراض السرطانية املنتشرة بني كبار 

السن وكذلك الصغار منهم، وهذه املشكلة 
البيئية خلفت العديد من النتائج التي 
مازالت حتى يومنا هذا يعجز االنسان 

على أن يجد حال لها.
  ومما ال شــــك فيه اننا جميعا نريد 
االفضــــل لدولتنا الكويــــت احلبيبــــة 
فالبد من تدريب الكوادر وعمل فريـــــق 
متخصص يحافظ على البيئة بالطريقة 
املواطنني  السليمة وترشــــيد وتوعية 
بأهميــــة احملافظة علــــى نظافة البيئة 
واســــتغالل البيئة الكويتية استغالال 

صحيحا.
  ساره داود الراشد
  تربية بيئية - كلية العلوم - جامعة الكويت 

 إن التلوث من أخطــــــر املشكـــــالت التي 
نواجهها اليوم في العصر احلديث، بــــــل 
وفي القــــدمي إال انها كانت قليلة، والصحة 
هي من أجّل نعم اهللا عز وجل على اإلنسان، 
لكـــــن التلوث يأتي ويدمرها بأكملها، بل 
أصبح التلوث يهددنا جميعا حتى وصل األمر 
الى األطفال، بل واجلنني في بطــــــن أمه، 
فأصبحنا نستنشق هواء ملوثــــا أثر على 
اجلهازين التنفسي والعصبي، بل ودخل الى 
املخ فأصبح التلوث يؤثر بطريق مباشــــر 
وطريــــق غير مباشر فأصبحت األطعمة 
ملوثــــة وأصبحت املبيدات احلشرية التــــي 
استخدمـــــت في الزراعـــــة تدمر اجلسد، 
وأصبــــــح احليـــــوان ملوثا ملا يدخل في 

طعامه من مبيـــــدات.
   وأصبحت الفاكهة ملوثة فكل ما يتناوله 
اإلنســــان مـــــن طعام وماء وغذاء أصبح 
ملوثا، حتى الهواء الذي يتنفسه اإلنسان 
ال يستطيع ان يتنفســـــه من كثرة تلوثه 
فيؤدي ذلك الى انهيــــار املجتمع ويصبح 
مريضا وعاجزا عن االبتكـــــار واالختراع 
فتتخلف الشعوب واملجتمعات، بل ان التلوث 
يؤدي الى تدمير االقتصاد ملا ينفق من أموال 
في العالج من األمراض التي سببها التلوث، 
فالتلوث يعد من أخطر املشاكل التي يواجهها 

املجتمع والفرد في هذا العصر.
  حترير مبارك الرشيدي
  جامعة الكويت ـ كلية التربية 

 المشاكل البيئية في الكويت التلوث

 أول مؤسسة علمية متخصصة بعلوم اإلعالم شارك في تأسيسها نخبة من رجال األعمال العرب

 مرمي الفيلكاوي

 مشعل املعري

 فالح البوص

 د.محمد جواد بهبهاني خالل لقائه أحمد العلي

 ممثل الشركة يكرم الكلية

 الشيخ فيصل املالك في احد احتفاالت األكادميية

 جناح الكلية في املعرض

 «كويت ماسترخت» شاركت في معرض «نفط الكويت»

 رابطة الطب لصرف الحقيبة الطبية
  لكل طالب من ميزانية الجامعة

 الهاجري: أمين عام الجامعة يخالف القوانين 
ويخصم مرتبات الموظفين دون إنذار

 استنكر رئيس نقابة جامعة 
الهاجري اإلجراء  الكويت هيثم 
التعســـفي الذي اتخذته األمانة 
الكويت بخصم  العامة جلامعة 
رواتب املوظفني فـــي قرار يعد 
األغرب من نوعه بتاريخ جامعة 
الكويت والذي خالف كل اللوائح 
والنظم املعمول بها في الدولة.

  وبني الهاجري ان مخالفة األمني 
العام واألمانة العامة للوائح أمر ال 
نستغربه ألن هذه اإلدارة اعتادت 
على ما يبـــدو مخالفة القوانني 
منذ أن تواجـــدت ولكن األغرب 
أن تقوم األمانة العامة بانتهاك 
اللوائح والنظم واملساس برواتب 

املوظفني فهذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما 
أوتينا من قوة، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل اإلضراب 

الذي مت تعليقه لنفس السبب.
  وأوضح الهاجـــري ان االمني العام اصدر قرارا 
ومن دون أي مقدمات للخصم من رواتب املوظفني 
نظير التأخير باحلضور واالنصراف مخالفا بذلك 
كل القوانني واللوائح املعمول بها وكان من املفترض 
باالمانة العامة ان تفي مبا تعهدت به للنقابة بااللتزام 
بأحكام القانون وهو أمـــر كنا ومازلنا نطالب به 
بالنقابة ولكن أن يكون اخلصم بالطرق امللتوية 
من مايـــو ٢٠٠٩ حتى يناير ٢٠١١ فهذا غير مقبول 
خصوصا ان ادارة الشؤون املالية خاطبت الشؤون 
اإلدارية بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٤ أن تعيد إليها الكشوف 
لوجود اخطاء بها خالل الفترة من ٢٠٠٩/١٠/١ إلى 

٢٠١٠/٣/٣١ وحتى اآلن لم يردها أي 
رد وهذا دليل على التخبط الفادح 
والتسيب في تلك اإلدارات املشرف 
عليها، ضاربـــا بعرض احلائط 
حقوق وواجبات املوظف، ونسأله 
اين أنت من ميثاق العمل اجلامعي 

الذي تطالب بتطبيقه؟
  وتســـاءل الهاجري بأي حق 
يتم خصـــم راتب موظف نظير 
التأخير في احلضور واالنصراف 
أو إحالته  إبالغ املوظـــف  دون 
للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله 
لبيان أسباب االنقطاع أو التأخير 
حسب ما نص عليه نظام اخلدمة 
املدنية، هذا االعوجاج في تطبيق 
القانون أمر تعارفنا عليه في ظل القيادة احلالية 
لالمانة العامة التي مازالـــت تتعدى على حقوق 

املوظفني وكأن لديها خصومة معهم.
  وزاد الهاجري ان اخلصم الذي اصاب املوظفني 
جاء في غير محله السليم وان قانون اخلدمة املدنية 
أعطى احلق للجهات احلكومية بخصم نصف الراتب 
ان كان هناك اســـتحقاقات واجبة التنفيذ على أن 
يكون اخلصم على الراتب  واملقصود هنا (الراتب 
األساسي والعالوة االجتماعية) ال أن يكون اخلصم 
على مجمـــل الراتب الذي يتضمـــن الكادر وغالء 
املعيشة والبدالت التي ال متلك اجلامعة وال حتى 
اجلهات احلكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر 
أكد عليه ديوان اخلدمة إال أن األمانة العامة تتعمد 

مخالفة النصوص واللوائح القانونية. 

 المعري يدعو الدارسين في القاهرة من البدون 
لمراجعة المكتب الصحي الستخراج الكرنيه

 دعا نائب الرئيس للعالقات العامة في الهيئة االدارية باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية مشعل املعري 
الطلبة البدون الى مراجعة املكتب الصحي بسفارتنا لدى القاهرة 

الستخراج الكرنيه الصحي املخصص لهم.
  واوضح املعري انه سيتم استخراج الكرنية الصحي للطلبة 
الكويتيـــني البدون ابتداء من اليـــوم االحد ٢٣ اجلاري من خالل 
املكتب الصحي، ويشـــمل الكرنيه الصحي نفس االمتيازات التي 

يتمتع بها الطالب الكويتي في التأمني الصحي.
  وتوجه املعري بالشـــكر نيابة عن جميع الطلبة الدارســـني 
بجمهورية مصر العربية الى املســـؤولني باملكتب الصحي والى 
م.بدر العنزي نائب رئيس شـــركة التأمني الكويتية املســـؤولة 
عـــن عالج الطلبة البدون على ما قاموا به من جهود لوضع آلية 

استخراج الكرنيه الصحي للطلبة البدون. 

 آالء خليفة
  أعلن رئيس رابطة طلبة الطب 
أحمد العلي أن وفد الرابطة التقى 
القائم بأعمال مدير اجلامعة د.محمد 
جواد بهبهاني وذلك ملناقشة جملة 
من القضايا املهمة والتي تأتي على 
سلم أولويات الرابطة لهذا العام، 
وعــــن أبرز ما دار فــــي االجتماع، 
قال العلي ناقشــــنا مع د.بهبهاني 
إقرار صرف احلقيبة الطبية وهي 
مجموعــــة من املســــتلزمات التي 
يحتاجها طالــــب الطب ابتداء من 
السنة الثانية خالل فترة التدريب 
االكلينيكية، حيث اعتادت رابطة 
الطــــب توفير هــــذه احلقيبة وما 
تشملها من مســــتلزمات للطبلة 
جميعا باملجان خالل الســــنوات 
السابقة وتشمل احلقيبة الطبية 
الســــماعة ومصباح فحص العني 
ومطرقة الفحص وبعض املستلزمات 
الثانويــــة األخرى، هــــذا وقدمت 
الرابطة مقترحــــا ملدير اجلامعة 
يقضي بتوزيع هذه احلقيبة من 
ميزانية اجلامعة خاصة انها تعد 
من األمور الضرورية ألي تدريب 
اكلينيكي. هــــذا وقد القى املقترح 

استحسان مدير اجلامعة وستقوم 
الرابطة مبخاطبة عميد كلية الطب 
د.فؤاد العلي ملساندة املقترح ايضا 
وهو الذي أبــــدى موافقته لتأييد 
مقترح الرابطة بهذا الصدد متهيدا 
ملتابعة الرابطة له حلني إقراره في 
القريب العاجــــل، كما ناقش وفد 
الرابطة جملة من القضايا األخرى 
منها جتديد القاعات الدراسية وحل 
مشــــكلة التسجيل وخفض معدل 
التكرمي األميري وتوسعة املصلى 

واإلســــراع في افتتاح فرع مكتبة 
الطب في مبنى مركز العلوم الطبية 
في اجلابرية وهو املقترح السابق 
للرابطة الذي متت املوافقة عليه 
في وقت سابق، كما متت مناقشة 
جتديد لوبي كلية الطب وهو ايضا 
مقترح سابق للرابطة متت املوافقة 
عليه وترسية مناقصة تنفيذه اال 
ان تأجيل املشــــروع جاء بسبب 
مخالفة الشــــركة لبنود العقد في 

الصيف املاضي 

 وفدها التقى مدير الجامعة

 هيثم الهاجري

 التسجيل لعمرة اتحاد التطبيقي يبدأ اليوم
 أعلن مسؤول عمرة جلان الطلبة في االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئــــة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فالح البوص، عن فتح باب التسجيل لعمرة 
االحتاد «لبيك ربي ٦» التي ينظمها لطالب وطالبات 
الهيئة الى األراضي املقدســــة خالل الفترة من ٢ الى 
٢٠١١/٣/٥، موضحا ان التسجيل سيبدأ مبقر االحتاد 
مبنطقة الفيحاء ق ٨ جادة ٨٠ بجوار مكتبة الطالب 
من اليوم األحد ٢٣ اجلاري الى اخلميس ٢٨ اجلاري 
من الســــاعة ٥ الى ٨ مساء. وقال البوص انه يجب 
على من يرغب في التسجيل إحضار صورة عن جواز 

السفر، وصورة عن البطاقة املدنية، وصورة عن هوية 
الطالب بالهيئة او ما يفيد قيده في إحدى الكليات او 
املعاهد. من جهتها، قالت مسؤولة العمرة عن جلان 
الطالبات مرمي الفيلكاوي ان االحتاد يقدم تلك الرحلة 
املباركة للطالب والطالبات بأسعار مميزة، حيث تبلغ 
تكلفة الرحلة للطالب او الطالبة املسجلني بالهيئة ١٤٠ 
دينارا، شاملة الذهاب والعودة طيران، واملواصالت 
الداخلية، ووجبة اإلفطار، والسكن في فندق زمزم 
املعروف بقربه من احلرم املكي، مشيرة الى ان تكلفة 

تذكرة احملرم او املرافق تبلغ ١٨٠ دينارا. 


