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 Âالء خليفة

  اعلن حس���ني كامل ممثل جامعة 
 MSA اكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب
بدول مجل���س التعاون اخلليجي أن 
مواعيد تسجيل املواد للفصل الدراسي 
الثاني للعام الدراسي احلالي 2011/2010 
تبدأ يوم الس���بت املوافق 1٩ فبراير 

ملدة أسبوع.
الفعلية فستبدأ يوم  الدراسة    أما 
االحد املوافق 2٧ فبراير، ويجب على 
جميع الطالب سداد الرسوم الدراسية 
للفصل الدراس���ي الثاني كل حسب 
تخصصه حتى يتمكنوا من تسجيل 

املواد. 

 الدراسة تبدÃ 2٧ الجارí في MSA بمصر

عت Ãوá عقد تنفيذí في مدينة صباÍ السالم إلنشاء كلية الهندسة øالجامعة وق 

 Âالء خليفة
  وقعت جامعة الكويت صباح 
امس اول عقد تنفيذي النش���اء 
اول كلي���ة ف���ي مدين���ة صباح 
الس���الم اجلامعية وه���ي كلية 
الهندس���ة والبترول مع ش���ركة 
ميتالورجي���كال كوربوريش���ن 
الصينية بالتضامن مع ش���ركة 
خالد عل���ي اخلراف���ي واخوانه 
للمقاوالت االنش���ائية، بحضور 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود ومدير 
جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر 
والوكيل املس���اعد مبكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ احمد مشعل 
الصباح واالم���ني العام جلامعة 
الكويت د.أن���ور اليتامى ومدير 
جامعة الكويت السابق د.عبداهللا 

الفهيد.
  وقالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
«ان مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية يس���جل للبالد خطوة 
مهمة من ناحية اخلطة التنموية 
الطموحة ويسجل اجنازا مميزا 
طاملا انتظرناه جميعا» واضافت 
«بدأنا في تنفيذ هذا املشروع احللم 
بتوقيع اول عقد تنفيذي الول كلية 
ستنشأ في احلرم اجلامعي اجلديد 
وهي كلية الهندسة والبترول».

  وبين���ت احلم���ود ان احلرم 
اجلامع���ي اجلدي���د يضفي على 
العالي ج���ودة ومناخا  التعليم 
وحرم���ا وج���ودة يضاهي اكثر 
اجلامع���ات العاملي���ة املتطورة، 

مؤكدة انه مشروع ضخم مببانيه 
ومنشآته ويشكل اجنازا يحسب 
للكويت وجميع اطياف املجتمع 
تنتظر اجن���ازه، وقالت ان كلية 
الهندس���ة والبترول في احلرم 
اجلديد تس���توعب 5500 طالب 
وطالبة و1500 من الهيئة االدارية 
والتدريسية وبطاقة توسعية تقدر 

ب� 30٪ من هذا العدد مستقبال.
  وثمن���ت د.احلم���ود اجلهود 
املبذولة والتي تس���عى جاهدة 
الجناز املش���روع احللم للكويت 
م���ن قبل مدير جامع���ة الكويت 
السابق د.عبداهللا الفهيد ونائب 
مدير اجلامعة لشؤون التخطيط 
السابق فيصل اجلويهل ودينامو 
املشروع مدير البرنامج االنشائي 

د.رنا الفارس.
  وقالت ان توقيع العقد يتزامن 
مع اول يوم عمل ملدير اجلامعة 
اجلديد «الق���دمي» د.عبداللطيف 
البدر الذي نأمل من اهللا له العون 
والتوفيق وان يشهد عهده استكمال 
مشاريع اجلامعة ومبانيها، كما 
تقدمت بالشكر والتقدير وعميق 
االمتنان الى قائد مسيرتنا وداعم 
جامعتنا ومس���يرتنا التعليمية 
دائم���ا صاح���ب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد. وهنأته 
الكويت املجيدة ضارعة  بأعياد 
الى املولى عز وجل ان يلبس���ه 
ثوب الصح���ة والعافية ليعيش 
معنا فرحة حتقق احللم باكتمال 
املشروع وان يسدد خطى سمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء لدعمهم لن���ا وجلميع 

مآال لهما وهذا م���ا ال نتمناه ان 
يحدث لنا.

  وقال البدر: كلي حرص على 
التعاون والعمل اجلاد لنكون عند 
حسن الظن وعند اآلمال املعقودة 

علينا.
  مضيفا: وكما ذكرت د.موضي 
احلمود انني اجلديد القدمي، فانا 
جديد على منصب مدير اجلامعة 
ولكنني أحد أفراد األسرة اجلامعية 

بجامعة الكويت.
  وقال: أنتهز هذه املناسبة لشكر 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
على ثقتهم وإلى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي وإلى كل 

من قال لي انني أهل للمنصب.
  متابعا: فجامعة الكويت عزيزة 
وقريبة ال���ى قلبي ولم يكن من 
الس���هل علي ان أتركها والذهاب 
الى معهد الكويت لالختصاصات 
الطبي���ة ولكن مع إحلاح د.هالل 

االجتماعية للطلب���ة ورأيها في 
املقترح قالت د.احلمود: نستقبل 
جميع املقترحات ونقوم بدراستها 
وس���يكون لنا رأي بها ونأمل ان 

تصلنا قريبا لنقوم بدراستها.
  وحول التحديات التي تواجه 
جامعة الكويت فيما يخص رفع 
القبول ذكرت د.احلمود  نس���ب 
التحديات ال تواجه اجلامعة  ان 
فحسب وامنا هناك طلب كبير على 
التعليم العالي ليس في الكويت 
فقط وامنا في جميع الدول وهي 
ظاهرة صحية والبد ان نتهيأ لها 
الطلبة  ونعمل الستقبال هؤالء 
فهذا حقهم في التعليم ويجب ان 
نعم���ل جاهدين على توفير تلك 
الفرصة التعليمية سواء بجامعة 
الكويت او التطبيقي وأيضا في 
اجلامعات اخلاصة وكذلك ضمن 
برنامج البعثات اخلارجية بحيث 
يكون لكل طالب ما يفي برغبته في 

استكمال دراسته اجلامعية.
  وردا على س���ؤال Âخر حول 
التعليمي���ة  اللجن���ة  مقت���رح 
بانش���اء جامع���ات حكومية في 
منطق���ة األحم���دي واجله���راء، 
أوضحت د.احلمود ان اجلامعات 
احلكومي���ة مطلوبة في الكويت 
ولي���س بالضرورة ف���ي مناطق 
انه ليس فقط  معينة، موضحة 
مقترحا وامنا انتهينا بوضع اطار 
النشاء جامعات حكومية أخرى 
وهي جزء من خطة التنمية التي 
اتفقنا وتوافقنا على املضي بها 
ونحن قريبا جدا سنباشر العمل 
بعد ان انتهت الدراسة من جامعة 

اجلهود والتنس���يق بني اجلميع 
للنه���وض واخل���روج بالوضع 
احلالي الى األفضل دائما، مؤكدا 
ان مدينة صباح السالم اجلامعية 
ستثري من مكانة جامعة الكويت 
ولكنها تبق���ى مباني واألهم هو 
الفك���ر فاجلامعة هي مكان ابداع 
ومكان تخريج املبدعني ووصيتي 
للجميع من البداية بأن نتعاون 
جميعا، فيحز في نفسي ما يجري 
في الكويت لدرجة انني عزفت عن 
قراءة الصحف وسماع األخبار، 
مؤكدا على اهمية التعاون والعمل 
بروح الفري���ق الواحد، وان كان 
هناك تنافس فالبد ان يكون تنافسا 
مع الذات، وكلنا اخوان وال يوجد 
فرق بيننا ودعونا نتعاون حتى 
املركز  الكويت في  نضع جامعة 

الذي نأمله.
  وم���ن ناحيتها، أكدت مدير 
البرنامج االنش���ائي بجامعة 
الكوي���ت د.رن���ا الف���ارس ان 

الزمالء ال���وزراء وادارات الدولة 
التي تدعمنا دائما.

  وعلى هامش االحتفال أعربت 
د.موضي احلمود في تصريحات 
للصحافيني عن سعادتها لتوقيع 
اول عق���د تنفي���ذي ف���ي مدينة 
الس���الم اجلامعية وهي  صباح 
التي نتطلع  املدينة اجلامعي���ة 

الى اكتمالها.
  وقالت ان توقيع العقد بالتعاون 
مع احدى الشركات العاملية وهي 
الشركة الصينية ونأمل ان ترى 
كلية الهندس���ة والبترول النور 
وف���ق اخلطة الزمني���ة احملددة، 
وحتققت اخلطوة األولى ونأمل 
ان يتم اجنازها في الوقت احملدد 
حتى ينعم طلبتنا ببيئة وحرم 
جامعي مناسب ومتكامل اخلدمات 
واألنشطة، وأضافت: قمت بزيارة 
ملبان���ي الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بالعارضية 
التجارية  الدراسات  ومنها كلية 
وكلية التربية األساسية امس األول 
واليوم نزور جامعة الكويت وهذا 
االجناز يسجل للكويت اهتمامها 
ودفعها باملشاريع احليوية ومنها 
مشاريع املؤسس���ات األكادميية 

املختلفة.
  وش���كرت د.احلمود الشيخ 
أحمد الفهد لدعمه املستمر كوزير 
للتنمية بتذلي���ل العقبات حتى 
يتم التوقيع على العقد في هذه 
املناسبة اجلميلة مواكبة لألعياد 

الوطنية بالكويت.
  وردا على سؤال حول ما أقرته 
اللجنة التعليمية من زيادة االعانة 

الساير وحبي لنجاحه في مهمته 
انتقلت الى املعهد وخالل وجودي 
بدأنا أمرا مهما للكويت أمتنى ان 
يستمر ويكتمل ألن التدريب بعد 
التخرج في كلية الطب مهم جدا 
وهو العم���ود الفقري للخدمات 
الصحية في البلد وبدأنا خطوة 
طويلة خالل العام املاضي ويحز 
على نفسي ان أقطعها وكان هذا 
هو سبب ترددي في املوافقة على 

منصب مدير جامعة الكويت.
  متابعا: وأتذكر منذ عدة سنوات 
مت تش���كيل أول جلن���ة الختيار 
مدي���ر جامعة الكوي���ت واختير 
في ذل���ك الوقت د.عبداحملس���ن 
العبدالرزاق وكنت أقول حينها 
ان شكل اجلامعة البد ان يتغير 
خاصة انني كنت قادما حينها من 
الواليات املتحدة األميركية وبفضل 
اهللا تغير حاليا لألفضل خاصة 
ان الكوي���ت تضم نخبة متميزة 
في عدة مجاالت والبد من تضافر 

الكويت للنظر في انشاء اجلامعات 
احلكومية األخرى.

  ومن جانبه، أعرب مدير جامعة 
البدر  الكوي���ت د.عبداللطي���ف 
عن أمله ف���ي حتقيق االجنازات 
والتطورات في جانب املشاريع 
التعليمية واجلامعية على مستوى 
البالد الس���يما مش���روع مدينة 
صباح السالم اجلامعية، معتبرا 
ان جامعة الكويت مكان للمبدعني 

واملتميزين.
  وأك���د البدر ان���ه ال ميكن ان 
نعمل إذا كان ج���و التناحر هو 
املس���يطر علينا فيجب ان نعمل 
كاخوة وأس���رة واح���دة وفريق 
عمل متعاون ومتحاب لتحقيق 
اآلمال والتطلعات ورسم األماني 

والطموحات على ارض الواقع.
  وضرب البدر مثاال على ضرورة 
التعاون لتحقيق االصالح قائال: 
لو ان هناك عصفورين وتشاجرا 
وهما يطيران فسيكون السقوط 
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توقيع عقد تنفيذ كلية الهندسة 
والبترول هو باكورة انطالق تنفيذ 
السالم  مش���روع مدينة صباح 
اجلامعية مع شركة ميتالورجيكال 
كوربوريش���ن الصينية وشركة 
خالد علي اخلرافي واخوانه، كما 
سيتم توقيع في القريب العاجل 
عقد تنفيذ مشروع كليتي اآلداب 
والتربية، ثم يليه مجموعة من 
احلزم املكونة للبنية التحتية ثم 
كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة 
التدريس وكلية العلوم اإلدارية 
وكلي���ة البنات وهكذا، مش���يرة 
الى ان مدة تنفيذ كلية الهندسة 

والبترول هي 43 شهرا.
وأعربت الفارس عن سعادتها 
للبدء في تنفيذ مشروع اجلامعة 
اجلديد بعد احلصول على املطالب 
والش���روط للبدء ف���ي مرحلة 
التنفي���ذ، مش���يدة بدعم وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود ملشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية، األمر الذي 
أسهم في دفع املشروع نحو االمام 
وساهم في حتقيقه واجنازه، كما 
شكرت نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد لدعمه 
املباشر واملتواصل لهذا املشروع 
احليوي ونحن ندين له بالوالء 
والعرفان نظرا ملا كانت لتوجيهاته 
احلكيمة من األثر البالغ على تقدم 

وحسن سير العمل.
كما تقدمت بالش���كر اجلزيل 
لنائب رئي���س احلرس الوطني 

الشركة ستنجز بكل تأكيد مشروع 
جامعة الكويت في موعده احملدد 

وبجودة عالية.
وتابع قائال: وبهذه املناسبة أود 
ان أؤكد ان احلكومة الصينية تدعم 
وتش���جع بكل القوة املؤسسات 
القادرة وذات السمعة  الصينية 
الطيب���ة على تنفيذ املش���اريع 
في اخلارج، وأعتقد ان مراس���م 
التوقيع هي البداية فقط للتعاون 
بني اجلانبني امال ان تكون هناك 
مش���اركة للمزيد من املؤسسات 
الصينية في تنفيذ مشاريع البناء 
االقتصادي الكويتي ملا فيه مصلحة 

الشعب الكويتي.
وأضاف قائال: وأود ان أنتهز 
الفرصة لتهنئة الكويت حكومة 
وشعبا مبناسبة الذكرى اخلمسني 
الستقالل الكويت ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، متمنيا للكويت الصديقة 

املزيد من االزدهار والتقدم.
ومن جانبه، ق���ال مدير عام 
شركة خالد علي اخلرافي واخوانه 
حسني اخلرافي: نحن نعمل بكل 
جهد من أجل ان نرتقي في البلد، 
التنموية  السيما في املش���اريع 
اننا نحرص  والتعليمية، كم���ا 
على التعاون مع الش���يخ أحمد 
الفهد لالنتهاء من جميع املشاريع 
التنموية دون أي عراقيل نتيجة 
لألحداث السياسية كما قال الفهد 

والتي يعيشها البلد.
وأع����رب ان اختيار الش����ركة 

الشيخ مشعل األحمد على دعمه 
املتواصل لهذا املش���روع، فضال 
عن الدعم الذي نحصل عليه من 
الوكي���ل املس���اعد مبكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ احمد املشعل 
والذي كان ل���ه االثر الطيب في 
التغلب عل���ى املعوقات التي من 
ش���أنها التأثير على سير العمل 
باملش���روع، وتابعت: كما يطيب 
لي ان أتقدم بالش���كر إلى اإلدارة 
اجلامعي���ة الس���ابقة وبالتهنئة 
الى االستاذ د.عبداللطيف البدر، 
املدير احلال���ي جلامعة الكويت، 
متمنية تضاف���ر جهود اجلميع 
مل���ا في مصلحة املش���روع ومبا 
يحقق الهدف األسمى من اجنازه 
عند االنتهاء من تنفيذه ودخوله 
التعليمي���ة في وطننا  العملية 
احلبيب حتت قيادة صاحب السمو 

األمير وولي عهده األمني.
م���ن جانبه، أعرب الس���فير 
الصيني لدى البالد هوانغ جيمني 
عن س���عادته بحضور مراس���م 
العقد لتنفي���ذ وصيانة  توقيع 
كلية الهندسة والبترول جلامعة 
الكويت، متقدما بأخلص التهاني 
الى الش���ركة الصينية املعدنية 

وجلامعة الكويت.
وق���ال ان الش���ركة الصينية 
للصناعة املعدنية هي املؤسسة 
الوطنية املش���هورة في الصني، 
وقاولت ونفذت كثيرا من املشاريع 
الكبيرة داخل الصني وخارجها مبا 
فيها مبنى االوملبياد في الكويت، 
وانني على ثق���ة تامة بأن هذه 

الصيني����ة لتنفيذ املش����روع كان 
اختيارا جي����دا ألنها من أفضل 8 
شركات في العالم، مشيرا الى ان 
الكويت دخلت في مجاالت متعددة 

للتطوير والتحديث.
وأكدت نائب رئيس مجلس ادارة 
شركة ميتالورجيكال كوربوريشن 
الصينية خوان دان ان الش����ركة 
الصيني����ة للمع����ادن املس����اهمة 
احمل����دودة للعلوم والصناعة هي 
مجموعة مؤسسات كبرى متعددة 
االختصاصات، الفتة الى ان الشركة 
تعد من شركات املقاوالت الهندسية 
الكبرى في العالم، مؤكدة ان للشركة 
الثق����ة والقدرة على ضمان جناح 
الهندس����ة والبترول  تنفيذ كلية 

مبدينة صباح السالم اجلامعية.
وأضاف����ت: اننا حريصون كل 
احلرص على االنتهاء من املشروع 
في املدة احملددة وهي 43 ش����هرا 
وبأعلى جودة على ان يكون هذا 
املش����روع انطالقا ملشاريع قادمة 
نعمل من خاللها على بناء الكويت 

وتطويرها وحتقيق نهضتها.
وختاما قدم املسؤول اإلعالمي 
مبدينة صباح الس����الم اجلامعية 
يحيى دشتي شرحا تفصيال من 
خالل عرض ڤيديو ملراحل تطور 
العمل في مدينة صباح الس����الم 
اجلامعية، موضحا ان كلية الهندسة 
والبترول مبدينة صباح الس����الم 
اجلامعية ستستوعب 5150 طالبا 
موزعني على مساحة تقدر ب� 230 
ألف متر مربع وبقيمة اجمالية تبلغ 
142 مليون دينار ومدة تنفيذ متتد 

الى 43 شهرا.

مبنى كلية العلوممبنى كلية الهندسة

)محمد ماهر(د.موضي احلمود ود.عبداللطيف البدر وحسني اخلرافي وممثل الشركة الصينية خالل توقيع العقد

مبنى كلية البنات
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