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  اســـتنكر رئيس اللجنة االعالمية فـــي االحتاد الوطني لطلبة الكويـــت ـ فرع اجلامعة 
عبدالكرمي العنزي تأخر فتح شعب املواد وباألخص شعبة مقرر االحصاء في كلية العلوم، 
حيـــث يعتبر هذا املقرر من ضمن صحائف التخرج ملعظـــم طلبة اجلامعة مبا فيها كليات 
العلوم االنســـانية. واســـتغرب العنزي من عدم مقدرة عمادة القبول والتسجيل على فتح 
شعبة اخرى لهذا املقرر، علما ان هناك ما يتجاوز الـ ١٥ طالبا على وشك التخرج وفي حال 

عدم تسجيلهم سيتم تأخر تخرج هذه الفئة الى وقت غير معلوم. 

 العنزي يستنكر تأخر فتح الشعب في «العلوم»

 د.موضي احلمود تستمع لشرح عن املبنى من م.عبدالرحمن املطوع

 د.علي النامي مكرما أحد املتفوقني

 ماكيت كلية الهندسة 

 شهادة تقدير ملتفوق

 د.موضي احلمود ود.عبدالرزاق النفيسي خالل اجلولة 

 د.البدر خالل حديثه مع د.عواد الظفيري ود.عواد الغريبه

 الحمود: مشاريع «التطبيقي» تسهم في تحقيق خطط التنمية

 النامي: تشجيع الطلبة على التفوق في الدراسة

 ١٤٢ مليون دينار تكلفة «الهندسة» في مدينة صباح السالم
 آالء خليفة

   أعلنــــت مديــــر البرنامــــج 
اإلنشائي بجامعة الكويت د.رنا 
الفارس أن اجلامعة ستوقع عقد 
إنشاء واجناز وصيانة مشروع 
كلية الهندسة والبترول مبدينة 
صباح السالم اجلامعية مع شركة 
«ميتالورجيكال كوربوريشن» 
الصينية بالتضامن مع شركة 
خالــــد علي اخلرافــــي وإخوانه 
للمقــــاوالت اإلنشــــائية مببلغ 
إجمالي مقداره ١٤٢ مليون دينار 
وخــــالل مدة زمنيــــة تصل إلى 
١٣٤٠ يوما بحضور كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصاديــــة ووزيــــر الدولــــة 
الدولة  التنمية ووزير  لشؤون 
لشؤون اإلســــكان الشيخ أحمد 
التربية ووزيرة  الفهد ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
والوكيل املساعد بوزارة التنمية 
الشــــيخ أحمد مشــــعل األحمد 
وبحضور مدير جامعة الكويت 
د.عبد اللطيف البدر وأمني عام 
اجلامعة د.أنور اليتامى ونائب 
مدير اجلامعة للتخطيط د.عادل 

مشــــروع مدينة صباح السالم 
اجلامعيــــة ـ جامعــــة الكويت ـ 
الكويت تضاهي  فخرا ألبنــــاء 
في مواصفاتها مــــا يقابلها من 
مواصفــــات خاصــــة بجامعات 
عاملية أخــــرى في معظم الدول 
املتقدمة بل وتزيد عنها في العديد 
من اجلوانب وهو ما تطمح إليه 
جامعة الكويت منذ زمن بعيد، 
األمر الذي يعتبر مبوجبه تنفيذ 
هذه الكلية مبثابة اللبنة األولى 
في املواقع املختلفة واملتعددة التي 
يتكون منها مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعيةـ  جامعة الكويت 
ـ والذي سيمثل عند اكتماله، إن 
شــــاء اهللا، معلما حضاريا من 

معالم الكويت.
   كما أشــــارت د.رنا الفارس 
الى أن التنفيذ الفعلي في أعمال 
املشروع سيتم في القريب العاجل 
وعندها سنرى خلية كبيرة من 
البشر واملعدات التي ستقوم على 
التنفيذ متواجدة مبوقع  أعمال 
املشــــروع لتبدأ عجلــــة أعمال 
التنفيــــذ الفعلي للجانب األكبر 

من املشروع. 

مدينة صباح السالم اجلامعية 
ومت اتخاذ اإلجــــراءات املتعلقة 
بذلك على مســــتندات التصميم 
والتي روعي فيها تصميم هذه 
الكلية مبواصفات عاملية تتماشى 
مع أحدث ما توصل إليه العلم 
احلديث من تكنولوجيا في مجال 
التعليم لتكون وباقي مكونات 

اجلامعية والتي كان من املقرر 
تنفيذهــــا مبوقــــع اجلامعة في 
إال  احلرم اجلامعي بالشــــويخ 
أنه وعند صــــدور القانون رقم 
٣٠ لسنة ٢٠٠٤ املتعلق مبدينة 
صباح السالم اجلامعية فقد رأت 
اإلدارة اجلامعية في حينه نقل 
تنفيذ هذه الكلية ضمن مكونات 

مال اهللا، وذلــــك اليوم الثالثاء 
في متام الســــاعة ٩:٣٠ صباحا 
مبقر مبنى البرنامج اإلنشائي في 
مدينة صباح السالم اجلامعيةـ  

جامعة الكويت. 
   وأشــــارت د.الفارس إلى أن 
هذا العقد يتعلــــق بتنفيذ أول 
كليــــة مبدينة صباح الســــالم 

 محمد هالل الخالدي
  أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان الدولة تولي اهتماما وحرصا لتهيئة القاعات 
الدراسية وتنظيم األنشطة الطالبية والرياضية وتوفير 
املكتبات مما يساهم في بناء مجتمع متقدم وتخريج كوادر 
وطنية عاملة في مجاالت التنمية املتعددة، وأوضحت 
د.احلمـــود خالل اجلولة التفقدية التـــي قامت بها في 
املجمع التجاري التربوي بالعارضية التابع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة جزء ال يتجزأ من 
القطاعات املساهمة في التنمية والتطوير وما تساهم 
به من خالل قياداتها ويتمثل في تنمية قطاع املشاريع 

الهندســـية حيث يقدم مشاريع مت تصميمها وتنفيذها 
بطريقة تنمي وتزيد من التحصيل الدراسي والعلمي 
للطالـــب، واعربت د.احلمود عـــن اعجابها في املباني 
اجلديدة لكليتي التربية االساســـية وكلية الدراسات 
التجارية ومتنت ان يتم االنتهاء من التجهيزات الالزمة 
مع بداية العام الدراسي القادم سبتمبر املقبل ٢٠١١ حتى 
يتمكن الطلبة من االلتزام بالدراسة في املباني اجلديدة، 
يذكر انه رافقهـــا اثناء اجلولة مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيســـي 
ونائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل 
املشعان وعميد كلية التربية األساسية د.عبداهللا املهنا 

وعميد كلية الدراسات التجارية د.مشعل متلع ومساعد 
املدير العام لالنشاءات الهندسية م.عبدالرحمن املطوع 
ومدير مكتب العالقات العامة واالعالم سهام العنزي، 
وفي نهاية جولتها هنأت د.احلمود ادارة الهيئة ممثلة 
في املدير العام د.عبدالرزاق النفيســـي والقائمني على 
قطاع االنشاءات الهندسية برئاسة مساعد املدير العام 
لإلنشـــاءات الهندســـية م.عبدالرحمن املطوع على ما 
يقدم من خدمات تساهم في تطوير العملية التعليمية 
كما توجهت بالشـــكر اجلزيل ملدير عام الهيئة السابق 
د.يعقوب الرفاعي على اجلهود التي بذلها لبدء عملية 

تنفيذ املشاريع خالل فترة توليه ادارة الهيئة. 

 آالء خليفة
  نظمت ادارة االسكان الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين 
بعمادة شــــؤون الطلبة جامعة الكويت حفل تكرمي الطلبة 
املتفوقني واخلريجني للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ والذي بلغ 
عددهــــم ٧٢ طالبا وذلك صباح امس األول في مبنى االدارة 
بحضور راعي احلفل العميد املســــاعد للشــــؤون الطالبية 

د.على النامي.
   وهنأ مســــاعد العميد لشؤون الطلبة بجامعة الكويت 
د.علي النامي الطلبة املتفوقني الوافدين مبناسبة تخرجهم، 
مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة من اهم مهامها توفير جميع 

اخلدمات واالنشطة للطلبة الكويتيني والوافدين. 
  واضــــاف د.النامي أن هذا احلفل يقــــام كل عام للطلبة 
الوافدين لتشــــجيعهم على التفوق في الدراسة، الفتا إلى 
أن هــــذا التكرمي هو تقدير لهم على ما أجنزوه في حياتهم 

الدراسية.

   من جانبه، قال مدير ادارة االســــكان وشؤون الوافدين 
جمال الزيدان ان ارتباط عمادة شــــؤون الطلبة متمثلة في 
ادارة االســــكان الطالبي وشــــؤون الطلبة الوافدين بطلبة 
اجلامعة والطلبة الوافدين منهم له ارتباط وثيق، السيما ان 
الطلبة ميثلون محور االرتكاز في عملية التعليم، موضحا 
من هذا املنطلق حرصت ادارة االسكان الطالبي على تركيز 
االهتمام بهذا القطاع من الطلبة الوافدين ومت توفير اوجه 

الرعاية السكنية واالجتماعية لهم.
   واضاف الزيدان «أن االدارة دأبت على تقدمي افضل اخلدمات 
املتنوعــــة لهم وتهيئة األجواء لهــــم لتخطي العقبات التي 
تواجههم خالل مسيرتهم الدراسية وحتقيق رغباتهم باالضافة 

إلى اتاحة الفرص العديدة لهم ملمارسة هواياتهم.
   ونيابة عن الطلبة اخلريجني القى الطالب برهان يحيي 
كلمة قال فيه «انه ملن دواعي الفرحة والسرور أن نرى اليوم 
هذه الوجوه النيرة التي اتت لتشــــهد تخريجنا وتشاركنا 

فرحتنا مثل ما كانت معنا ليل نهار في فرحنا وترحنا طيلة 
حياتنا اجلامعية». 

  واضاف «ايام معدودة ونعود إلى اوطاننا ليضع كل منا 
بصمته في بناء املستقبل الزاهر بإذن اهللا، مسلمني الراية 
ملن اليزال في درب العلم صابرا ومثابرا ومكافحا في خط 
الوطنية الصادقة احلريصة على ســــمعة وطننا، السمعة 
الطيبة التي تلقيناها ال مجرد طالب يتخرج وآخر يواصل 

الدرب، وامنا ورثناها جيال فجيل. 
  وقال ان املقام ال يســــع لشكر كل من وقف معنا ودعمنا 
وساندنا، فالشكر موصول لكل يد طيبة مدت الينا، وايضا 
شكرا وعرفانا وتقبيال للبلد الذي احتضننا فالبد أن نرفع 
الصوت عاليا بالشكر لك يا كويت، شكرا لك حكومة وشعبا، 
شكرا لكم يا اساتذتنا واصدقاءنا وزمالءنا، شكرا لكل شجرة 
ظللتنا وكل غيمة امطرت خيرا علينا، شــــكرا لكل حصى 

فوق ثراك يا كويت». 

 خالل جولتها التفقدية في المجمع التجاري التربوي بالعارضية

 عمادة شؤون الطلبة كّرمت ٧٢ طالبًا متفوقًا

 البدر في أول يوم عمل له مديرًا للجامعة: 
العمل كفريق واحد للوصول إلى أعلى المراتب

الكويت   أعرب مديـــر جامعة 
البـــدر عن عظيم  د.عبداللطيف 
شكره وامتنانه لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد للثقة 
الكبيرة التـــي حظي بها من قبل 
سموه بتوليه منصب مدير جامعة 
الكويت، كما تقدم بعظيم االمتنان 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالـــي الرئيس األعلى للجامعة 
د.موضي احلمود على هذه الثقة، 
متمنيا ان يكون عند حســـن ظن 
اجلميع، وان يقدم ما يخدم العملية 
األكادميية في اطار خطط التنمية 
التي تهدف لها القيادة الرشيدة.

  وأكد د.البدر في اول يوم عمل 
بعد توليه منصبه اجلديد وتسلمه 
زمام عمله في ادارة جامعة الكويت 
النظرة املســـتقبلية  على أهمية 
والســـعي قدما لتطوير اجلامعة 
في جميع النواحي وعلى األخص 
النواحي األكادميية والعمل كفريق 
واحد للوصـــول للمراتب العليا، 
معربا عن ســـعادته بالعودة من 
الكويت من خالل  جديد جلامعة 
موقعـــه احلالـــي بعـــد ابتعاده 

 د.عبداللطيف البدر مستقبال مبارك اخلرينج

عنها وشغله منصب مدير معهد 
االختصاصات الطبية. من جانب 
آخر، استقبل مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيف البدر صباح امس في 
مكتبه باخلالدية جمعا من املهنئني 
مبناسبة توليه منصبه اجلديد على 
رأسهم أمني عام اجلامعة د.أنور 
اليتامى واألمناء املساعدون وعمداء 
الكليـــات والعمداء املســـاعدون 

ومديـــرو االدارات ومراكز العمل 
املختلفة وعدد من الشـــخصيات 
األكادميية وأعضاء هيئة التدريس 
واحتاد طلبة اجلامعة والشخصيات 
األخـــرى الذيـــن باركـــوا له هذا 
التوفيق  املنصب، متمنني له كل 
في مهام عمله اجلديد وان حتقق 
جامعة الكويت كل ما تصبو اليه 

من تقدم وازدهار. 

 األنصاري: دعوة طلبتنا لاللتحاق بالدراسة 
في مصر مرهونة بإعالن من المكتب الثقافي

 الكليب: «البنات» حريصة على المشاركة 
  في جميع المناسبات الوطنية والدينية

 أعلنت املدير اإلداري في كلية البنات اجلامعية 
سعاد الكليب عن استعداد الكلية لالحتفال باليوبيل 
الذهبي الستقالل الكويت والذكرى العشرين للتحرير 
ومرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، مبينة ان التجهيز وتزيني الكلية لهذه 
املناسبة قد بدأ منذ منتصف يناير املاضي ويستمر 

حتى يوم االحتفال املقرر له ٢٣ اجلاري.
  وأوضحت الكليب ان اإلدارة طرحت مســـابقة 
«أفضل زينة للكويت» حيث قام كل قسم على حدة 
بالتزيني والتجهيز لهـــذه االحتفاالت وذلك بهدف 
كسر روتني العمل اليومي وتعزيز روح التنافس، 

مما شـــجع املوظفني على االبداع واالبتكار إلظهار 
فرحتهم.

  وأكدت الكليب حـــرص كلية البنات اجلامعية 
على االحتفال واملشـــاركة في جميع املناســـبات 
الوطنية والدينية وذلك بتشجيع جميع موظفيها 
على املساهمة في ترتيبات هذه االحتفاالت إميانا 
منها بأهمية ان يكونوا على رأس أولويات اهتمام 
إدارة الكلية التي تستمد أنشطتها من معني العمل 
التعاوني الذي تفخر به الكويت، والذي ثبت دوره 
الفاعل في توثيق الصلة بني مكونات املجتمع، ما 

سينعكس إيجابا على مصلحة اجلميع. 

 د.عيسى األنصاري 

 القاهرةـ  كونا: قال املستشار 
الثقافي بسفارتنا لدى القاهرة 
د.عيســـى األنصاري أمس ان 
دعوة جميع الطلبة الكويتيني 
املدارس  الدارسني في مختلف 
واجلامعات واملعاهد املصرية 
لاللتحاق بالدارســـة مرهون 

بإعالن املكتب الثقافي.
  وأكد د.األنصاري في تصريح 
لـ «كونا»: «ان املكتب الثقافي لن 
يدعو الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مصر لالنتظام في الدراسة 
اال في حال التأكد من سالمة بدء 
العملية الدراسية وعودة احلياة 

األكادميية الى سابق عهدها».
  ولفت الى ان املكتب الثقافي 
ســـيقوم بعدد مـــن الزيارات 

اجلامعات املصرية لالطمئنان 
العملية  انتظـــام ســـير  على 

الدراسية.
  وناشد د.األنصاري جميع 
الطلبـــة الكويتيني الدارســـني 
في مصر الى عدم القدوم اليها 
حتى إشعار آخر يحدده املكتب 
بالتنســـيق مع وزارة التعليم 

العالي.
  وكان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي واملكلف بوزارة 
التربية والتعليم د.هاني هالل 
اعلن متديد اجازة نصف السنة 
ملدة اسبوع على ان تبدأ الدراسة 
في جميع املدارس واجلامعات 
واملعاهـــد املصرية فـــي الـ ١٩ 

فبراير اجلاري. 

امليدانية لعـــدد من اجلامعات 
واملعاهد املصريـــة فضال عن 
االتصـــال املباشـــر برؤســـاء 

 د.أنور اليتامي مهنئا د.عبداللطيف البدر 


