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  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالـــي د.موضي احلمود 
قرارا يقضي باعتماد ترقية د.بدر 
نادر علي بكلية التربية االساسية 
من درجة استاذ مساعد الى درجة 

استاذ مشارك.

  من جهته اصدر مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
النفيسي قرارا بندب  د.عبدالرزاق 
جناة سالم العبدالهادي رئيس قسم 
املتابعة للقيام بأعمال مدير مكتب 
املواطن وذلك  العام وخدمة  املدير 

باالضافة التى عملها االصلي. 

 ترقيات وندب بـ«التطبيقي»

 العياضي: تصميم «اإلدارية» و«البنات» في مدينة صباح السالم الجامعية
  يتيح للطالب أجواء دراسية هادئة ويطبق النظم التكنولوجية الحديثة 

 الفارس قدمت نبذة حول مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة الكليتين 

(سعود سالم)  مبنى كلية العلوم اإلدارية   د.رنا الفارس متحدثة في اللقاء  مبنى كلية البنات 

 آالء خليفة بروجكت: الجامعة اختارت التشـكيالت المعمارية الممتازة مما يضمن مساحات تساعد على أجواء دراسية مريحة 
  أقامت جامعة الكويت ممثلة 
بالبرنامج اإلنشـــائي اجتماعا 
متهيديا ملناقشة مناقصة تنفيذ 
أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة 
اإلدارية وكلية  العلـــوم  كلية 
السالم  البنات مبدينة صباح 
اجلامعيـــة ـ جامعـــة الكويت 
بحضـــور شـــركات املقاوالت 
العاملية املتضامنة مع شركات 
املقـــاوالت احملليـــة املؤهلـــة 
واملدعوة للمشـــاركة في هذه 

التفاصيل التي يجب على املقاولني 
االلتزام بها، مبينا انها أمور مهمة 
في املشروع ويجب أخذها بعني 
االعتبار، ومؤكـــدا أن اجلامعة 
اختارت التشـــكيالت املعمارية 
املمتازة بأشكال مميزة وقد اعتمد 
التصميم على نظم تقنية وأخرى 
مفتوحة في االستراحات وقاعات 
التدريس وكذلك الكافتيريا مما 
أماكن واســـعة وذات  يضمـــن 
مســـاحات تســـاعد على أجواء 

دراسية مريحة. 

من املناقصني سيكون قبل موعد 
إقفال املناقصة بـ ١٤ يوما، متمنية 

للشركات املشاركة التوفيق.
  وفي السياق ذاته شرح مدير 
املشروع ومصممه تيرنر بروجكت 
نبذة عن املشروع وأهم التوصيات 
والنقاط التي يجب أن يعمل بها 
املقاول األمر الذي يســـهل خطة 
العمل علـــى الطرفني وذكر أهم 

تتسم بالهدوء.
  وبينـــت م.العياضي جميع 
اجلوانب الفنية املتعلقة به حتى 
يتسنى للشركات املشاركة في 
املنافسة على التعاقد مع اجلامعة 
لتنفيذ املشروع وتقدمي عطاءاتهم، 
مؤكدة أن موعد إقفال املناقصة 
سيكون بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٠ وان 
آخر موعد لتسلم االستفسارات 

يسبق تطبيقها في كليات اجلامعة 
في الكويت مســـبقا األمر الذي 
يؤهل طالب كلية العلوم اإلدارية 
لسوق العمل بعد التخرج ويعطيه 
خبرة كافية عن طرق التعامل مع 
أسواق البورصة بطريقة حية، 
كما يوفر املشروع غرفا خاصة 
للدراســـة وذلك تسهيال لطلبة 
اجلامعة فـــي املذاكرة في أجواء 

يتيح التصميـــم للطالب أجواء 
دراسية هادئة في ظل احلوائط 
الزجاجية للمبنـــى التي متتاز 
مبنع دخول احلرارة إلى املبنى 
مما يضمن دخـــول كميات من 
املناسبة ليتيح أجواء  اإلضاءة 
دراسية ممتازة، باإلضافة إلى انه 
روعي في التصميم تطبيق النظم 
التكنولوجية احلديثة والتي لم 

مبساحة املشروع واعداد الطلبة، 
إضافة إلـــى املرافـــق املتوافرة 
ومكاتب أعضاء هيئة التدريس 
وكذلك املوظفني العاملني في كلتا 

الكليتني.
  بدورها أكدت مديرة مشروع 
كلية العلـــوم اإلدارية والبنات 
العياضـــي أن تصميم  م.أمـــل 
الكليتني ميتاز بطابع خاص حيث 

املناقصة ليتم تأهيلها. 
البرنامج    بداية رحبت مدير 
اإلنشائي د.رنا الفارس باحلضور 
ومن ثم قدمت نبذة عن املشروع 
وتصميمه والشـــروط الواجب 
االلتـــزام بها من قبـــل املقاولني 
باإلضافة إلى اجلـــدول الزمني 
احملدد للكليتـــني، كما تطرقت 
ملجموعة من التفاصيل اخلاصة 

 رابطة «Gust» : بدء تطبيق
  قانون إنذار المعدل الجديد 

 ينص على إلغاء اإلنذار عند بلوغ الطالب نقطتين 

عنهم العبء الدراسي والنفسي 
ويطور مستواهم األكادميي.

  من جهة اخرى هنأت رابطة 
طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا الطلبة الذين مت 
منحهم فرصة بعدما مت اتخاذ 
قرار فصلهم ألســـباب تتعلق 
مبعدالتهـــم آملني من اهللا عز 
وجل ان يوفقهم في مسيرتهم 

الدراسية وحياتهم العملية.
الرابطة اإلدارة    وشـــكرت 
اجلامعيـــة لتفهمهـــا ظروف 
الطلبة والســـعي الى دعمهم 
بجميع السبل، وخصت الرابطة 
شكرها لكل من مساعد عميد 
شؤون الطلبة د.علي الكندري 
العامة  العالقـــات  ورئيـــس 
لدى اجلامعة د.مسعود أسد 
ومستشار شؤون الطلبة انوار 
الصباح، وعلى رأسهم نائب 
مدير اجلامعة للشؤون املالية 

واإلدارية د.فهد الزميع. 

مضيفا انه جرت الدراسات على 
اساس تطوير املنشأة األكادميية 
واالرتقاء باملستوى األكادميي 

للطلبة.
القانون اجلديد قال    وحول 
اإلبراهيم ان أهم مـــا جاء فيه 
هو إزالة إنـــذار املعدل تلقائيا 
للطلبة املنذريـــن بعد بلوغهم 
النقطتني، األمر الذي يعد دعما 
للطلبة املنذرين بحيث يخفف 

 محمد المجر
  أعلن رئيس اللجنة األكادميية 
في رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا عبداحملسن 
اإلبراهيم انه متت موافقة اإلدارة 
اجلامعيـــة على االقتراح املقدم 
مـــن الرابطة مبا يخص تعديل 
قانون إنذار املعدل والذي طال 
بـــدأ تقدمي هذا  انتظاره حيث 
االقتراح من رابطة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ 
وتوالـــت املطالبـــة عليه حتى 
النقابية احلالية والتي  الدورة 
متت املوافقة عليه فيها، معربا 
عن عميق شكره وامتنانه لإلدارة 
املقترح  اجلامعية لتفهمها هذا 

واملوافقة عليه.
  وأكد اإلبراهيم ان هذا االقتراح 
خضع لدراسة مستفيضة قبل 
تقدميه بشكل رسمي وكذلك متت 
دراســـته ايضا من قبل اإلدارة 
اجلامعية دراسة وافية من جميع 
النواحـــي بعد تقـــدمي الطلب، 

 عبداحملسن اإلبراهيم

 العوضي: استحداث مقرر ٠٩٨Q دون مقابل مادي
 محمد المجر

  بعد تفاقم مشـــكلة طلبة التمهيدي في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا والتي 
افضت الى رســـوب معظمهم مبقرر اللغة 
االجنليزية التمهيدية ٠٩٧i والتي حالت دون 
جناحهم الى مقرر ٠٩٧ وبعده الى ٠٩٨ مما 
تسببت في احتجاج واعتراض اغلب الطلبة 
والتي مت حلها بتقليص نسبة النجاح دون 
املرور مبقرر ٠٩٧ مما نقلهم الى مقرر ٠٩٨، 

.٠٩٨Q باالضافة الى استحداث مقرر
  وأوضح رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا عمر العوضي ونقال 
عما ورده مـــن االدارة اجلامعية بأن مقرر 
٠٩٨Q هو مقرر مكثف عبارة عن ســـاعات 
اضافية علما بأنها دون مقابل مادي ودون 
شرط جديد مضاف، مشددا على أنه لم يتم 
طرح ٠٩٨Q تعويضا ملقرر ٠٩٧i كما يزعم 
البعض، مؤكدا أنه مت طرحه وتطبيقه مسبقا 

على مقرر ٠٩٨ العادي، مبينا أن كال املقررين 
يشملهما اختبار عاملي نسبة جناحه +٩٥ 
من ١٢٠، مما اثـــار اعتراض الطلبة اعتقادا 
منهم بأن نسبة النجاح عالية جدا، الفتا الى 
ان النســـبة ليست عالية نظرا الى سالسة 
االمتحان ومحتواه والنه لم يتم اضافة اي 
شـــرط آخر للطلبة حيث ان نسبة النجاح 
فيـــه هي ذاتها في مقرر ٠٩٨ العادي والتي 
متثل نسبة جناحهم للفصل الدراسي املاضي 

لهذا االختبار وهي ما يفوق الـ ٨٠٪.
  واعلن العوضي عن نية الرابطة القامة 
لقاء تنويري للطلبة املستجدين وذلك بغرض 
تعريفهم تعريفا شامال باجلامعة والنظام 
اجلديد مع نائب رئيس اجلامعة للشؤون 
املالية واالدارية د.فهد الزميع، داعيا جميع 
او املستمرون  الطلبة سواء املســـتجدون 
للحضور، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في 

مسيرتهم الدراسية. 

 الدويسان للدارسين في بريطانيا: أنتم النواة 
الحقيقية لتحقيق التنمية في مختلف المجاالت

 االء خليفة
العام    طالب رئيس االحتاد 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 
التطبيقــــي فيصل  للتعليــــم 
العتيبــــي ادارة الهيئة متمثلة 
العام د.عبدالرزاق  في مديرها 
النفيســــي بتوفيــــر خدمــــة 
الوايرلــــس فــــي اماكن جتمع 

الكليات  الطلبة والطالبات في 
واملعاهــــد مثل االســــتراحات 
والكافيتريــــات ليتمكنــــوا من 
االســــتفادة باخلدمات املتعددة 
التي توفرها تلك التكنولوجيا 
احلديثة فــــي البحث واالطالع 
التي تتطلبها  البحوث  واعداد 

مسيرتها الدراسية.

  واشار العتيبي الى ان الطالب 
والطالبات في كليات ومعاهد 
الى تلك  الهيئة بأمس احلاجة 
اخلدمة ملا لها من اهمية بالغة 
تخدم مسيرتهم الدراسية، فضال 
عن كونها نقلة نوعية في املجال 
التكنولوجي سعت العديد من 
اجلامعات العاملية الى توفيرها 

للدارسني بها، وكون الهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقي والتدريب 
تعد الصرح التعليمي االول في 
الكويت فالبد من توفير خدمة 
االنترنت للطــــالب والطالبات 
الدارسني بها متاشيا مع مكانة 
الهيئة التعليمية بني املؤسسات 

املناظرة لها اقليميا وعامليا. 

توليه منصبه.
  وقال انه منــــذ صدور قرار 
مجلس الــــوزراء باملوافقة على 
اململكة  الطلبة في  التأمني على 
املتحدة أسوة بزمالئهم في أميركا 
وعدد من الدول مت البدء بالتنسيق 
مع مدير املكتب الثقافي بوضع 
آلية مناسبة ليتم تطبيقها في 
أسرع وقت ممكن، الفتا الى ان 
التأمني سيقضي على املواعيد 
الطويلــــة التي تواجــــه الطلبة 
خالل مراجعتهم للمستوصفات 
احلكومية في بريطانيا، حيث 
بإمكانهم التوجه الى املستشفيات 

اخلاصة.
  وأضاف انه بالتنســــيق مع 
د.الهاجري مت االجتماع مع أكثر 
من شركة تأمني ألخذ العروض 
العروض  املناسبة، ومت إرسال 
الى املسؤولني في وزارة الصحة 
العتماد أحدهــــا، وليتم اعتماد 
امليزانيــــة املطلوبة متوقعا بدء 
استفادة الطلبة من التأمني خالل 

الشهرين املقبلني.
  لكنه بني ان التأمني لن يغطي 
عالج العقم والتجميل والوالدة 
الرتفاع تكاليــــف تغطية هذه 
األمراض، الفتــــا الى ان الطلبة 
والطالبات بإمكانهم التوجه الى 
املستشفيات احلكومية لعالج 

هذه األمراض.  

جديدة.
الدويسان    واستمع السفير 
ملداخالت عدد من الطلبة وأجاب 
عن استفساراتهم، اضافة الى مدير 
املكتب الثقافي د.محمد الهاجري 
ومدير املكتب الصحي د.يعقوب 
التمار ورئيس املكتب الصحي 
العســــكري د.صــــالح النومس 
القنصلية  الشــــؤون  ومسؤول 

فهد الالفي.
  ودار خالل اللقاء نقاش حول 
عدد مــــن املوضوعات من بينها 
تأشــــيرات الدراســــة واألسس 
التي يتم بنــــاء عليها تصنيف 
اجلامعات وأسباب قرار وزارة 
التعليــــم العالــــي بتحديد عدد 
الطلبة الدارسني بـ ٥٠ طالبا في 
كل كليــــة، إضافة الى املوضوع 
الذي اخذ حيزا كبيرا من النقاش 
وهو سبب تأخر عدم استفادتهم 
من التأمني الصحي على الرغم 
من إقرار مجلس الوزراء العام 

املاضي.
  وأكد مديــــر املكتب الصحي 
د.يعقوب التمار بهذا الصدد في 
تصريح لـ «كونــــا» ان التأمني 
الصحــــي على جميــــع الطلبة 
الدارســــني في اململكة املتحدة، 
ســــواء املبتعثون على حساب 
الدولة أو على حسابهم اخلاص 
كان ميثل أولوية كبرى له منذ 

الى أن يدركوا  الطلبة    ودعا 
حجــــم املســــؤولية امللقاة على 
عاتقهم وان يكونوا نواة حقيقية 
للتنمية مبختلف مجاالتها بعد 

عودتهم الى الكويت.
  وأعرب عن االعتزاز بسمعة 
الطالـــب الكويتـــي، حيـــث لم 
يتعرض أي منهم ألي مشكالت 
خالل فترة توليه منصبه كسفير 
للكويت في بريطانيا، مؤكدا أنهم 
جميعا كانوا ســـفراء مشرفني 

لبلدهم.
  وأشاد باهتمام ومتابعة مدير 
املكتب الثقافي د.محمد الهاجري 
الطلبة، داعيا اجلميع  لشؤون 
الى التواصل مع املكتب الثقافي 
إدارية  والتواصل مع كل هيئة 

وأنشــــأت العديد مــــن املدارس 
وضاعفت عددهــــا في مختلف 
مناطق الكويت عالوة على فتحها 
املجال لعدد من اجلامعات واملعاهد 

احلكومية او اخلاصة.
  وذكر ان احلكومة وفرت كل 
االمكانيات من أجل أبنائها الطلبة 
سواء الدارسون في الكويت أو 
املبتعثون في اخلارج مبينا ان 
عدد الطلبة الكويتيني الدارسني 
في بريطانيا يفوق الـ ٢٠٠٠ طالب 

في مختلف التخصصات.
  وأكد الدويسان ان مكانة األمم 
لم تعد تقاس بعدد سكانها أو مبا 
متلك من ثروات وموارد طبيعية 
وإمنا برأسمالها البشري املعزز 

بالعلم واملعرفة.

 أكد عميد السلك الديبلوماسي 
سفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد 
الدويسان عمق العالقات الكويتية 
ـ البريطانية، مشيرا الى املوقف 
املشرف لبريطانيا خالل فترة 

االحتالل الغاشم عام ١٩٩٠.
  وقــــال الدويســــان في كلمة 
له على هامــــش رعايته افتتاح 
الديوانيــــة الشــــهرية الحتــــاد 
الليلة  اململكة املتحدة وايرلندا 
قبــــل املاضية «إننا نســــتذكر 
خالل هذه االيــــام التي حتتفل 
فيها الكويت بأعيادها الوطنية 
املوقف البريطاني املشرف خالل 
فترة االحتالل، إذ لم يكن االول 
بل كان لبريطانيا على مدى العقد 
املاضي مواقف كثيرة أثبتت من 
خاللها عمق عالقات الصداقة بني 

البلدين».
  وأضاف ان الكويت حصلت 
على اســــتقاللها عام ١٩٦١ وقد 
حققت منذ ذلك التاريخ إجنازات 
كبرى حتى أطلق عليها «لؤلؤة 
اخلليــــج» بســــبب االجنازات 
والقفزات التنموية الكبيرة التي 
حققتهــــا في زمن قصير بفضل 

سواعد أبنائها.
  وأوضح انه كان لدى احلكومة 
أولوية منذ االستقالل هي بناء 
االنسان الكويتي، فقد دأبت على 
تشجيع التعليم في كل مراحله 
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