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 أعلنـــت الهيئة العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب عن 
تأجيل البروڤة الثالثة واألخيرة حلفل تكرمي املتفوقني الذي 
سيقام حتت رعاية وحضور صاحب السمو األمير، وقد من 
املزمـــع إقامتها يوم األربعاء ٢٣ اجلـــاري لتقام اخلميس ٢٤ 
اجلاري في متام الســـاعة الرابعة عصرا على مســـرح كلية 
التربية األساسيةـ  بنات بالشامية ملحق رقم ١ وذلك النشغال 

املسرح بحفل اليونسكو. 

 تأجيل البروڤة األخيرة لحفل خريجي متفوقي «التطبيقي»

 «األميركية» تنّظم «مهرجان الكوت» ١٥ الجاري

 التمار: تطبيق التأمين الصحي على الطلبة
  المبتعثين لبريطانيا وإيرلندا قريبًا 

التربية   حتت رعاية وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمــــود يقيم مشــــروع التراث 
العربي في اجلامعــــة األميركية 
فــــي الكويت «مهرجــــان الكوت» 
الســــنوي الثالث، وذلــــك في ١٥ 
و١٦ اجلاري من الساعة ١٢ ظهرا 
حتى ٩ مســــاء في حرم اجلامعة 
الكويت بالساملية. األميركية في 

ويهدف «مهرجان الكوت» السنوي 
الثالث الــــى احياء وتعزيز تراث 
الكويت والدول املجاورة من خالل 
العروض التراثية التي يشارك بها 
العديد من أصحاب احلرف التراثية 
والفنون الشعبية على مدى سبع 
ســــاعات من العرض يوميا، وقد 
شارك في املهرجان هذا العام عدد 
من املؤسسات املرموقة من جميع 
أنحاء الكويت، منها: متحف الكويت 
الوطني، دار اآلثار االسالمية، قرية 
يوم البحار، بيت السدو، وأصحاب 
احلرف الرائــــدة في الكويت، كما 
ستقوم األقسام واألندية الطالبية 

املختلفــــة باجلامعــــة بتقــــدمي 
معروضات ومعلومات عن أنشطتها 
وبرامجها األكادميية، وسيتضمن 
املهرجان عروضا للفرق  برنامج 
الشهيرة مثل  الكويتية  البحرية 
فرقة بن حسني للفنون البحرية 
الشعبية وفرقة معيوف املجلي 
الشعبية باالضافة الى فرقة عدنية 
وموسيقيني من الهند، وسيشارك 
عدد من الطلبة في عزف وتقدمي 
مقطوعات موسيقية وشعرية.كما 
سيكون للطلبة واألندية الطالبية 
التدريسية في اجلامعة  والهيئة 
دور أساســــي في املهرجان لهذه 
السنة وسيتم تســــليط الضوء 
على الفائزين مبســــابقة مشروع 
تراث اجلزيرة العربية للتصميم 
اجلرافيكي.ويقدم املهرجان حتت 
شعار «حيث يلتقي ماضي الكويت 
مبستقبلها» صورة مصغرة عن 
الكويت القدمية حيث يتمكن الزوار 
من التعرف عن قرب على مشاهد من 
حياة املاضي، فيتمكنون من ركوب 

اجلمال، وتــــذوق اخلبز الكويتي 
املخبوز على النار، ومشاهدة صانع 
البوم وهو يصنع جزءا من البوم، 
واالســــتماع الى األشعار القدمية 

وأغاني البحر التراثية.
  كمــــا يقدم املهرجــــان صورة 
عن مســــتقبل الكويت من خالل 
االنتــــاج الطالبــــي للجامعة في 
مجال التصميم اجلرافيكي والشعر 
واألداء االبداعي، كما صرحت د.ليزا 
اركيفيتش مديرة مشروع التراث 
العربي ان «مهرجان الكوت» هذه 
السنة سيكون رائعا ويجب عدم 
تفويت عروض الفنون الشعبية 
املشــــاركة في املهرجان واملتحف 
الوطنــــي املشــــارك، لقــــد حضر 
الطالب والشعراء واملوسيقيون 
واحملترفون بال كلل او ملل هذه 
الســــنة لتكون الذكرى السنوية 
اخلمسون لعيد استقالل الكويت 
مميزة، وســــيختتم املهرجان في 
١٦ اجلاري بحفلة حتييها الفنانة 

فطومة. 

  محمد المجر
  التقى وفد من االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا (nuks.com) ممثال في رئيس 
الهيئة االدارية حمد الشمري ورئيس جلنة الدراسات 
العليا علي الكندري ورئيس مجموعة مستجد طالل 
العوضــــي بامللحق الصحي ورئيس املكتب في لندن 
د.يعقوب التمار ملناقشة آخر تطورات التأمني الصحي 
لطلبتنــــا في اململكة املتحدة.واعــــرب رئيس الهيئة 
االدارية حمد الشــــمري عن شــــكره العميق للملحق 
الصحي ورئيس املكتب في لنــــدن د.يعقوب التمار 
حلســــن اســــتقباله لوفد االحتاد، وثمن دور امللحق 
الصحي واســــتعداده للتعاون مــــع االحتاد لتطبيق 
التأمني الصحي للطالب والطالبات الدارسني في اململكة 
املتحدة والذي يعــــد من أبرز القضايا الطالبية التي 
سعت الهيئات االدارية السابقة القرارها.وأكد د.التمار 
لالحتاد ان آلية تطبيق التأمني الصحي على الطلبة 
الدارسني في اململكة املتحدة سواء كانوا املبتعثني على 
حساب الدولة او على حسابهم اخلاص متثل أولوية 
كبرى له منذ توليه منصبه حيث قال انه منذ صدور 
قرار مجلــــس الوزراء باملوافقة على التأمني الصحي 
للطلبة في اململكة املتحدة أسوة بزمالئهم في أميركا 

وعدد من الدول مت البدء بالتنسيق مع رئيس املكتب 
الثقافي في لندن د.محمد الهاجري بوضع آلية مناسبة 
ليتم تطبيقها في اســــرع وقت ممكن، مشيرا الى ان 
التأمني سيقضي على املواعيد الطويلة التي تواجه 
الطلبة خالل مراجعتهم للمستوصفات احلكومية في 
بريطانيا حيث بامكانهم التوجه الى املستشــــفيات 
اخلاصة.واضاف د.التمار انه مت التنسيق بينه وبني 
د.الهاجــــري حيث مت االجتماع مع اكثر من شــــركة 
تأمني الخذ العروض املناســــبة ومت ارسال العروض 
الى املسؤولني في وزارة الصحة العتماد احدها وليتم 
اعتماد امليزانية املطلوبة، متوقعا بدء استفادة الطلبة 
من التأمني خالل الشــــهرين املقبلني، مشــــيرا الى ان 
التأمــــني على الطلبة لن يغطي عالج العقم والوالدة 
الرتفاع تكاليف تغطية هذه االمراض، مشيرا الى ان 
الطالب والطالبات بامكانهم التوجه الى املستشفيات 
احلكومية لعالج هذه األمراض حيث ان تأمينهم الصحي 
الذي مت اقراره يغطــــي عالجهم من كل االمراض في 
املستشفيات احلكومية.وناشد الشمري وزير الصحة 
د.هالل الساير الى سرعة اعتماد احد العروض املقدمة 
من قبل امللحق الصحي في لندن ليتم تطبيق التأمني 

الصحي لطلبتنا في اململكة املتحدة.

 أقيم برعايتها وحضره عدد من األكاديميين والسياسيين

 العنجري: أسبوع نادي التمويل في «اإلدارية»
  يستهدف صقل مواهب الطلبة وتوسيع خبراتهم

 آالء خليفة
  افتتحت الناشطة السياسية 
نبيلة العنجري أسبوع التمويل 
في كليـــة العلوم اإلدارية الذي 
أقيم على مدار األسبوع املاضي 
برعايتها وحضور عميد الكلية 

د.راشد العجمي.
  وقالت العنجري على هامش 
حفل االفتتـــاح إن رعايتها لهذا 
األسبوع تأتي انطالقا من األهداف 
املميزة التي يسعى إلى حتقيقها 
والتي تتوافق مع توجه الدولة 
التنمية  التركيز علـــى  نحـــو 
البشـــرية، باعتبارها األساس 
املتني الستشراف آفاق املستقبل 
وحتقيـــق أي تقدم في مختلف 
املجاالت، الفتة إلى أنها ملســـت 
جهود طلبـــة الكلية وحرصهم 
على تطوير أنفسهم واالستفادة 
من كل ما هو جديد وحديث في 
مجال تخصصهم، وهذا في حد 
ذاته أمر يستحق منا جميعا أن 
أمامهم  نشجعهم عليه ونيسر 
الصعـــاب ألنهم أمـــل الكويت 

وسالحها احلقيقي في حتقيق 
التحول إلى مركز مالي وجتاري 
عاملي وفق رؤية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وأثنت العنجري على جهود 
عميد الكلية د.راشـــد العجمي 

الكلية حلرصهم على  وأساتذة 
توفير ســـبل التعلـــم احلديث 
إقامة  أمام طالبهم، وتشـــجيع 
األنشطة الهادفة التي تسهم في 
تنمية الفكـــر اإلبداعي للطالب 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

واخلاصة. 
أكد رئيس نادي    من جهته، 
التمويل في كلية العلوم اإلدارية 
حامد الغريب في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان أسبوع التمويل 
تضمن عدة أنشـــطة تهدف إلى 

تعزيز مفاهيم التخصص لدى 
طلبـــة الكلية، وصقل مواهبهم 
وخبراتهم وتوسيع معارفهم، 
من خالل تقدمي بعض الدورات 
املتعلقة بالتخصص والندوات 
والرحالت، باإلضافة إلى مشاركة 
العديد مـــن اجلهات احلكومية 
التي  القطاع اخلاص  وشركات 
ســـاهمت بتواجدهـــا فـــي هذا 

األسبوع.
  وأضاف أنه مت تنظيم ندوة 
حتت عنوان «خطـــة التنمية.. 
طموح وحتركات» والتي حاضر 
فيها النائب صالح املال وعضو 
هيئة التدريـــس بكلية العلوم 
الشـــريعان،  اإلداريـــة د.أنور 
وكان لهـــا فوائـــد كثيـــرة من 
خالل النقاشات بني احملاضرين 
والطالب. وتوجه الغريب بالشكر 
والتقدير للجهات الراعية ألسبوع 
التمويل وإلى عميد الكلية د.راشد 
العجمي لدعمه املتواصل ألنشطة 
النادي كما شكر كل من ساهم في 

جناح األسبوع. 

 درع تكرميية لراعية أسبوع التمويل نبيلة العنجري   (سعود سالم) 

 وفد االحتاد خالل لقائه امللحق الصحي د.يعقوب التمار 

 جولة في املعرض املصاحب

 نبيلة العنجري ود.راشد العجمي يفتتحان أسبوع التمويل

 اعتصام للدارسين في الفلبين اليوم

 المؤمن حصلت على الزمالة
   من أكاديمية العلوم للدول النامية

 طالب امني سر طلبة الفلبني فيصل الكنكوني اعضاء اللجنة 
التعليمية البرملانية بسرعة البت في امر خريجي الفلبني خالل 

شهر حسب تكليف مجلس االمة.
  وقال إن وزارة التعليم العالي ال تعرف اال التسويف واملماطلة 
وان قرارهـــا رقم ٥٧٤ الصادر بتاريخ ١ ديســـمبر ٢٠١٠ بتوفير 
برنامج خاص عالجي للطلبة الذين لديهم اعتماد قبول فقط ما 
هو اال ذر للرماد في العيون وال اســـاس له في دولة املؤسسات 
والقانون، اذا ال يعقل ان يـــدرس الطالب مرتني كما ان الوزارة 
تناســـت شـــرط اعتماد القبول عند تصديقها شهادات خريجي 
بريطانيا ومصر والتشيك وتذكرته في ملف الفلبني ما يؤكد أن 

الوزارة تكيل مبكيالني.
  وقال إن الوزيرة اشـــارت في اجتماعهـــا االخير مع اللجنة 
التعليمية الى أن طلبة الفلبني قد خسروا قضاياهم ضد التعليم 
العالي وهذا غير صحيح متاما واحلكم واضح بأن قرار االيقاف 
ال يشـــمل الطلبة الذين التحقوا قبل القرار وبالتالي فهم ليسوا 
متضررين اصال طبقا للحكم.وقال الكنكوني ان وزارة التعليم 
العالي اصدرت ثالثة قرارات مختلفة لاليقاف ما يعتبر تخبطا 
واضحا وتنصال من املســـؤولية، وقال الكنكوني ان مدة سنتني 
كافيـــة التخاذ قرار حاســـم فمصير الطلبة ومســـتقبلهم ليس 
لعبة بيد املسؤولني وخالفاتهم بالوزارة وان االمور تتجه نحو 
التصعيد، فالطلبة ليسوا طرفا في صراع القيادات ولن يكونوا 
كبش فداء ألحد.واهاب الكنكوني بجميع اخلريجني الى االعتصام 
عند مكتب الوزيرة في مبنى رقم ١ بوزارة التربية بالشويخ في 

الساعة العاشرة من صباح اليوم االحد ١٣ اجلاري. 

الباحثة مبعهد   حصلــــت 
الكويــــت لالبحــــاث العلمية 
د.صباح حســــن املؤمن على 
الزمالة مــــن اكادميية العلوم 
ايطاليا،  فــــي  النامية  للدول 
وقد مت ذلك من خالل االجتماع 
الدوري العام لالكادميية والذي 
عقد في الهند فــــي ٩ اكتوبر 
٢٠١٠، حيث مت انتخاب ٥٨ من 
العلماء املتميزين من ٢١ دولة 

بينهم ١١ امرأة.
الزمالة مبنزلة    وتعتبــــر 
تقدير رفيع املستوى توهب 

للمساهمة املتميزة في تطوير وتعزيز العلوم في الدول النامية.
  ود.صباح املؤمن باحثة علمية في دائرة التكنولوجيا احليوية 
مبعهــــد الكويت لالبحاث العلمية واول امــــرأة في املنطقة حتصل 
على الدكتوراه في مجال الهندسة الوراثية، وقد ساهمت في انشاء 
وتطوير علوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية وتطبيقاتها 
في الكويت من خالل عدة ابحاث متميزة في مجال تطوير تشخيص 
االمراض بتقنيات احلمض النووي وتطبيقات التقنيات اجلزيئية 
في عدة مجاالت مثل الثروة السمكية والتنوع االحيائي، كما انها اول 
من ادخلت تقنية نقل االجنة والتوأم واالستنســــاخ لتنمية الثروة 
احليوانية واالغنام في منطقة الشرق االوسط ولها نشاط رائد في 

تأسيس وتشجيع مجال االمن والسالمة احليوية. 

 الخميس: «اإلنشائي» حريص على  متابعة 
كل ما هو جديد من برامج هندسية

 الهندسة تكرم الدفعة األولى من مهندسي مشروع «رؤى شابة ألزمة شابت» االثنين 

 المال: ٣ طرق رئيسية لمعالجة التربة
  تستخدم عالميًا وفقًا لدرجة التلوث

 اتحاد التطبيقي يدعو العتصام طالبي
  بديوان عام الهيئة اليوم 

  محمد هالل الخالدي
  قام قسم الهندسة املدنية مبعهد 
التدريب اإلنشائي بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، وبالتعاون مع 
الشركة الوطنية خلدمات الكمبيوتر 
بعرض تقدميي وتثقيفي لبرنامج 
اوتوديسك ريفيت، وذلك في مسرح 
معهد التدريب اإلنشــــائي، حيث 
متت دعوة أكثر من سبعني مكتبا 
لالستشارات الهندسية والعديد من 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
ذات الطابع الهندسي، باإلضافة الى 
الهيئة واملعهد  مهندسي ومدربي 

الى العرض التقدميي.
  وصرح مديــــر معهد التدريب 
اإلنشائي م.علي اخلميس بأن أسرة 
معهد التدريب اإلنشائي حرصت 
كل احلرص علــــى توفير جميع 
سبل التواصل ألعضائها مع أحدث 
التطورات التــــي تطرأ على عالم 
اإلنشــــاء املتجدد عن طريق إقامة 

الهيئة   حتت رعاية مدير عام 
العامة للبيئة د.صالح املضحي يقيم 
العميد املساعد للتخطيط  مكتب 
الهندسة  والتطوير املهني بكلية 
والبتــــرول في جامعــــة الكويت 
حفل تخريج الدفعــــة األولى من 
مشروع «رؤى شابة.. ألزمة شابت» 
البحيرات النفطية، وذلك في متام 
الساعة ١٢:٣٠ ظهر غد االثنني في 
قاعة املؤمترات مببنى مدير اجلامعة 

قاعة ١١٩ اخلالدية.
  وأكد مدير مكتب االستشارات 
والتطويــــر املهنــــي د.آدم املال أن 
جرمية حرق آبار النفط الكويتية 
من قبل اجليش العراقي ١٩٩١ خلفت 
أكبر كارثة بيئية في التاريخ، حيث 
تكونت مــــا يزيد على ١١٤كم٢ من 
البحيــــرات النفطية على أراضي 
الكويت، تاركة آثارا بيئية خطيرة 
على حياة الكائنات احلية البرية، 
وآثارا خطيرة على صحة اإلنسان 
على املدى الطويل، مشيرا إلى أن 
جلنة التعويضات في هيئة األمم 
املتحدة اقترحــــت أن يتم «ردم» 
النفايــــات النفطيــــة املخلفة من 

االحتالل العراقي الغاشم.
  وبني املال أن فريقا من املهندسني 
النسيم، دانة  الشباب وهم أحمد 
الدويســــان، نور اجبــــارة، دالل 
الزيــــادي، بدور املطيــــري ومها 

  آالء خليفة
  أعلـــن رئيس االحتـــاد العام 
لطلبة ومتدربـــي الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
فيصل العتيبي أن االحتاد سينظم 
اعتصاما الساعة الـ ١٠ صباح اليوم 
بديوان عام الهيئة بالعديلية الواقع 
الثالث احتجاجا  الدائـــري  على 
على السياســـة التـــي ينتهجها 
القبول والتسجيل وفشل  عميد 
العمادة في القيام بالدور املنوط 
بها جتاه الطلبة مما تســـبب في 
إعاقة مسيرتهم الدراسية، مشيرا 
إلى أن هذا االعتصام لم يأت بني 

ليلة وضحاها ولكنه جاء بعد أن طرق االحتاد جميع 
األبواب بحثا عن حل ودي مبا يخدم مصالح جموع 
الطلبة، حيث تقدمنا بعدد ٢ شكوى إلدارة الهيئة 
ضد عمادة القبول والتسجيل بغية إصالح اخللل 
بها ولكن من دون جدوى، كما تقدمنا بكتاب رسمي 
لعميد التســـجيل والقبول لتمديد فترة التسجيل 
وتعويض أيام العطل الرسمية التي تخللت شهر 

فبراير ليتمكن الطلبة من تسجيل موادهم.

  وقال العتيبـــي انه ليس من 
الطالب  أن  املعقـــول  أو  املقبول 
أقل من  املستجد واملستمر لديه 
١٤ وحدة دراسية ألن ذلك مخالف 
لالئحة، كما أن هنـــاك عددا من 
الطالب املســـتجدين لم يتمكنوا 
من تسجيل أي وحدة دراسية في 
ظل غياب دور املرشد العلمي حيث 
هناك الكثير من الطلبة يتخرجون 
في الهيئة من دون التعرف على 
املرشد العلمي أو معرفة مهامه، 
في الوقت الـــذي جند فيه عميد 
القبول يعيش منعزال عن الواقع 
احمليط به وغير مبال مبشـــاكل 
الطلبة، حيث يقبع فـــي صومعته ويقوم موظفو 
مكتبه مبنع أي من الطلبة من الدخول إليه مبا في 
ذلك االحتاد املمثل الشرعي للطلبة، وقد حاولنا مرارا 
وتكرارا االجتماع مع عميد القبول والتسجيل لننقل 
له هموم ومشـــاكل الطلبة ولكن لم يتسن لنا ذلك 
ألنه دوما غيـــر متواجد في مكتبه وإذا تواجد فإن 
سكرتاريته متنع وصول أي من كان إليه بتعليمات 

مباشرة منه بحجة أن لديه اجتماعا. 

ندوات تخصصية في هذا املجال، 
مؤكدا ان إدارة املعهد تؤمن إميانا 
التواصل مع سوق  كامال بأهمية 
العمل ومتابعة كل ما هو جديد من 
برامج هندسية من شأنها ان ترفع 
مستوى مخرجات املعهد اإلنشائي 
بصفة خاصة والهيئة بصفة عامة. 

الديحانــــي قاموا بعمل دراســــة 
خلصائص التربة امللوثة، لتصميم 
طرق معاجلة للتربة قابلة للتطبيق 
في الكويــــت، وذلك للتخلص من 
مشكلة أهملت لعقدين من الزمن 
ال لتغطيتهــــا، وذكر املال أن طرق 
معاجلة التربة املتوافرة واملستخدمة 
عامليا والتي تقسم إلى ٣ أنواع طبقا 
للتقنية املستخدمة، وهي: الطرق 
البيولوجية،  الطــــرق  احلرارية، 
والطرق الفيزيائية/ الكيميائية. 

  وتابع املال «انه متت دراســــة 
طرق املعاجلة املتاحة ومدى إمكانية 
تطبيقها، وما يناسب مناخ الكويت، 
وما يترتب عليها من أعمال صيانة 

مضيفا انه في بداية العرض حتدثت 
م.هالة حماد عن الشركة الوطنية 
خلدمات الكمبيوتر وعن البرامج 
الهندسية التخصصية املتوافرة 
بالسوق العاملي بصفة عامة، وعن 
برنامج اوتوديسك ريفيت بصفة 
خاصة، بعدها حتدث االستشاري 
االسترالي والفني للبرنامج مبكتب 
 Yam اوتوديسك الشرق األوسط
Boivin حيث مت اســــتعراض أهم 
املميــــزات بالبرنامــــج وتطــــرق 
الى توجه العديد من الشــــركات 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
الى استخدام البرنامج، مؤكدا أهمية 
متابعة كل ما هو جديد بالســــوق 
العاملــــي، وبعد ذلك مت عرض أهم 
التحديثات والتطويرات التي شملها 
البرنامج ثم أجاب احملاضر على 
تســــاؤالت ونقاشــــات احلضور 
التقنيــــات احلديثة  حول هــــذه 

بالبرنامج. 

وتكلفة ومعدات. ومت التوصل أخيرا 
إلى تركيبة من طريقتني، األولى: 
هي الطريقــــة البيولوجية والتي 
تعتمــــد على التحلــــل العضوي، 
حيث يتم حقن أكسجني في التربة 
لتحفيز البكتيريا على حتليل املواد 
امللوثة تدريجيا حتى  العضوية 
يتــــم التخفيف من تركيز التلوث 
وذلك ملدة ٦ أشهر. تليها الطريقة 
احلرارية والتي تعتمد على إنزال 
أعمدة كهربائية في التربة إلى عمق 
التلوث، مع تغطية سطح التربة 
لتجنب انتقال التلوث إلى الهواء، 
وإمرار تيار كهربائي يعمل على رفع 
درجة حرارة التربة إلى فوق الـ ١٠٠ 
سيليزية، وبذلك نصل إلى درجة 
غليان امللوثات، فتنسلخ عن سطح 
التربــــة وتتطاير ويتم  حبيبات 
سحبها عن طريق آبار السحب ويتم 
املواد املسحوبة  تنقية ومعاجلة 
وتكثيفهــــا. ومت تطبيق املعاجلة 
احلرارية ملدة من ٤ إلى ٦ أشــــهر 

للحصول على أفضل النتائج.
  وأوضح أن عملية ردم امللوثات 
ما هي إال طريقة نقل التلوث من 
مكان ملوث إلى آخر صحي، وليست 
طريقــــة معاجلة. وال يوجد مردم 
نفايات إال والتسرب فيه وارد، فضال 
عن قلة خبرة الكويت في إنشــــاء 

املرادم احلديثة. 

 م.علي اخلميس 

 د.آدم املال

 فيصل العتيبي

 د.صباح املؤمن 


