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املنامةـ  كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح أن القيادة السياسية في 
الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها الطلبة 

كونهم ركيزة أساسية للتنمية.
وقــــال خالل حفل تخريــــج الفوج الرابع 
واخلامــــس من اجلامعــــة اخلليجية مبملكة 
البحريــــن الذي ضم خريجــــني كويتيني من 
حملة البكالوريوس واملاجستير هنا اليوم ان 

»الكويت تضع التعليم في سلم أولوياتها ألنه 
األساس لنهضة وبناء األمم«، مشيرا الى أن 
االستثمار في التعليم واملعرفة هو االستثمار 
االستراتيجي الذي من شأنه املساهمة الفاعلة 

في خدمة الكويت في جميع املجاالت.
وأكد أن الكويت لديهــــا كفاءات وطاقات 
شــــبابية قادرة علــــى بناء مســــتقبل زاهر 

ومشرق.

الشيخ عزام الصباح متوسطا بعض اخلريجني

خالل حفل تخرج الفوج الرابع واخلامس من اجلامعة اخلليجية

عزام الصباح:  الكويت تضع 
التعليم في سلم أولوياتها

ملاذا  يلزم طلبة قسم التاريخ
بشراء كتب من مكان بعينه؟

قسم القانون كّرم عددًا من أساتذته

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان بعض 
أســـاتذة قســـم التاريخ بكلية اآلداب يلزمون 
طالبهم بشراء كتاب »حضارة وتاريخ الكويت« 
و»الكويت حتت احلماية البريطانية« من مكان 
محدد والذي ال يشتري الكتابني من هذا املكان 

ال يحصل على درجات اضافية.
وأضافت املصادر ان األساتذة يدرسون كتابا 
واحدا، وليس الكتابـــني ولكنهم يطلبون من 

الطالب شراءهما.
وأوضحت املصادر ان هؤالء األساتذة يبلغون 
الطلبة بانهم سيتعرضون للرسوب في املقرر 
اذا ما حاولوا ابـــالغ اجلهات املعنية، مضيفة 
ان ســـبب ترهيب األساتذة للطلبة يرجع الى 
اخلوف من املساءلة القانونية من قبل اجلهات 

املختصة.
آالء خليفة  ٭

مبناسبة انتهاء العام الدراسي 2011/2010 
نظم رئيس قســــم القانون اخلــــاص د.خالد 
الهندياني لقاء ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، 
وذلك لتكرمي مجموعة من الدكاترة واملوظفني 

بالقسم.
ومت تكرمي د.ياسر الصيرفي ملغادرته البالد، 
كما مت تكرمي د.مشـــاعل الهاجري مبناســـبة 
حصولها على جائزة الشـــيخ خليفة بن زايد 

التربوية ألساتذة اجلامعة املتميزة في التدريس 
وأيضا مت خالل احلفـــل تكرمي د.أنس فيصل 
الثورة، وذلك مبناســـبة انضمامه الى القسم، 
فضال عن تكرمي بعـــض موظفي الكلية منهم 
هيفاء الياقوت وسعد العنزي وهيثم ماهر، وقد 
حضر هذا اللقاء أعضاء قسم القانون اخلاص 
والبعض من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

آالء خليفة  ٭

وأضاف العتيبي أنه من هذا 
املنطلق وحرصا على تكرمي 
رموزنا على سنوات عطائهم 
الكبير والذين لم يبخلوا خالل 
مشوارهم فيه باجلهد والعرق 
إلعالء شأنه وخدمة ابنائه، فلن 
يكون اطالق اسم احدهم على 
احد املباني اجلامعية إال اقل 
القليل تقديرا لهم على ما بذلوه 
الوطن  وقدموه خلدمـــة هذا 
الغالي، علما ان الفهيد هو اول 
من بادر بتكرمي املدراء السابقني 
وتسمية مباني اجلامعة تكرميا 
للدور الذي قدموه فاألولى اآلن 

ان يكرم بهذا الدور.
واضـــاف العتيبـــي انـــه 
التكرمي  يتمنى ان يكون هذا 
باطالق اســـم مدير اجلامعة 
السابق على احد مباني كلية 
الهندسة والبترول باخلالدية 
مبنى 14 وحتويله الى مسمى 
الفهيد علما  مبنى د.عبداهلل 
بأنه قد قدم طلبا بذلك االمر 
لدراسته وحتويله الى اللجنة 

احتاد الطلبة إلطالق اسم الفهيد
 على أحد مباني »الهندسة« تقديرًا جلهوده

تقديراً لعطائه البارز خالل إدارته للجامعة

مبناسبة انتهاء العـام الدراسي 2011/2010

تهديد بالرسوب في حال عدم االستجابة

املختصـــة للنظر فـــي مدى 
إمكانيـــة العمل على تطبيقه 

بإذن اهلل تعالى.
آالء خليفة  ٭

طالب رئيس الهيئة اإلدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعة محمد العتيبي 
بإطالق اسم د.عبداهلل الفهيد 
املبانـــي اجلامعية  على احد 
بكليـــة الهندســـة والبترول 

باخلالدية.
العتيبي ان هذه  وأوضح 
املطالبة تأتي تقديرا للجهود 
البارز ملدير  والعطاء والدور 
الســـابق د.عبداهلل  اجلامعة 
الفهيد، خالل سنوات توليه 
زمـــام االمـــور باجلامعة من 
خالل تطوير العمل االكادميي 
والعمل على تذليل كل الصعاب 
مما ســـاهم وبقـــدر كبير في 
االرتقاء بهذا الصرح األكادميي 
الكبير والعمل على التواصل 
والتعـــاون الالمحدود مع كل 
اجلموع الطالبية وتلبية كل 
مقترحاتهـــم ومطالبهم مبا 
يصـــب ويخـــدم مصلحتهم 
الدراســـية خالل مســـيرتهم 

محمد العتيبياالكادميية باجلامعة.

مشاركة طالبية

على الرغم من حاجة اإلنسان امللحة للماء 
وارتباط بقائه ببقاء املاء ونقائه، اال انه لم 

يحسن التعامل مع املاء نتيجة ازدياد األنشطة 
السكانية والزراعية والصناعية بالقرب من 

مصدر هذه املياه مما قلل من خواصها 
الطبيعية والكيميائية نتيجة ازدياد تركيز 

العديد من امللوثات في هذه املياه، وكنتيجة 
الزدياد هذه األنشطة فقدت هذه املياه قدرتها 
على التخلص من امللوثات وبدأت أعراض تلك 

امللوثات في طرق ناقوس اخلطر، حيث تدهور 

محصول البحار واحمليطات واألنهار وماتت 
الكائنات احلية وانقرض بعضها وأصبحت 

املياه في العديد من املناطق غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي.

وهناك العديد من مصادر التلوث التي تصيب 
البيئة املائية )التلوث الفيزيائي، التلوث 

الكيميائي، التلوث البيولوجي، وأخيرا التلوث 
االشعاعي(.

أمل العازمي  ٭
مقرر تربية بيئة

تلوث املياه

نظمــــت اجلامعــــة األميركية 
في الكويــــت حفال لتكرمي الطلبة 
املتميزيــــن أكادمييا ممن حصلوا 
على شرف التميز لرئيس اجلامعة 
العميد. وكــــّرم رئيس  وقائمــــة 
اجلامعة ونفرد تومبسون 60 طالبا 
وطالبة من احلائزين على مرتبة 
الشرف على قائمة رئيس اجلامعة 
التــــي تتطلب ان يكــــون الطالب 
محافظا على معدل تراكمي 4/4. 
بينما كــــّرم نائب رئيس اجلامعة 
للشؤون األكادميية وعميد كلية 
العلوم واآلداب د.نزار حمزة 255 
طالبا وطالبة من احلائزين على 

الثالث في املســــابقة  على املركز 
اخلطابية التي نظمتها املجموعة 

االماراتية للبيئة في دبي.
الفريق احلاصــــل على املركز  ٭ 
الثالث في مسابقة الكويت اجلامعية 

األولى للبرمجة.
٭ الفريق احلائز على املرتبة الثانية 
في مسابقة الكويت االلكترونية عن 

فئة التسلية.
٭ الفائزون مبسابقة مركز الكتابة 
في اجلامعة عن مســــابقة الشعر 

والنثر.
٭ الطلبة املشاركون في مشروع 

الكويت 50/20.

العلوم االجتماعية. كما مت تكرمي 
الطلبة ذوي املشــــاركات املتميزة 
في األنشطة الطالبية ذات الطابع 

األكادميي وهم:
٭ طلبــــة اجلمعيــــة االجنليزية 
الشرفية سيجما تاو دلتا لكونهم 
اول مجموعة عاملية حتصل على 

جائزة العام.
٭ الطلبة الفائزون باملركز الثاني 
في مسابقة مايكروسوفت لكأس 

التخيل.
٭ نادي التمويل.
٭ النادي الدولي.

٭ الطالبة نور العريس حلصولها 

مرتبة الشرف على قائمة العميد 
وتتطلب تلــــك املرتبة ان يحافظ 
الطالب على معدل تراكمي 4/3.5 
من سلم الدرجات. فضال عن ذلك 
كّرم عددا مــــن الطلبة حلصولهم 
علــــى جائزة االجنــــاز األكادميي 
املتميز في األقسام األكادميية التي 
يدرسون بها وهم التالية أسماؤهم: 
الطالبة فاطمة علي ابراهيم حجي 
ـ قسم الفنون والعلوم اإلنسانية، 
الطالب علي تقي ـ قســــم العلوم 
والهندسة، الطالبة رشا العبدالهادي 
ـ قســــم إدارة األعمال واالقتصاد، 
الطالبة مرمي النصراهلل ـ قســــم 

النادي الدولي في اجلامعة مع املستشار األكادميي للنادي شارون لورنس د.محسن بجنيد يكرم الطالبة رشا العبدالهادي

تكرمي أحد املتفوقني

القبول  أعلنت مديرة شـــؤون 
والتســـجيل في الكلية االسترالية 
في الكويت كريستني بيكوني عن 
فتح باب التسجيل للعام الدراسي 
2012/2011 لاللتحاق ضمن تخصصات 
الهندسة أو االدارة وقالت انه يتعني 
على جميع املتقدمني ألي من برامج 
األعمال في الكلية االســـترالية في 
الكويت أن يكونوا قد اســـتكملوا 
بنجـــاح درجة معادلـــة للثانوية 
العامة الكويتية واخلضوع لتقييم 
مســـتواهم في اللغـــة اإلجنليزية 
الكافي  لضمان متتعهم باملستوى 
لتمكينهم من الدراسة في مستوى 
الى ان حصول  الدبلوم، مشـــيرة 
الطالب على معـــدل 71 في اختبار 
»TOFEL IBT« أو 5.5 فـــي اختبار 
IELTS )في كل املراحل( مبثابة دليل 
على متكنه من املستوى املطلوب في 
اللغة اإلجنليزية الالزم لبدء الدراسة 

في دبلوم إدارة األعمال.

)ســـنتان( أو اســـتكمال الدراسة 
للحصول على درجة البكالوريوس 
)4 سنوات(. كما تقدم الكلية تدريبا 
منافســـا وبرامـــج أكادميية تلبي 
االحتياجات الوظيفية لسوق العمل 
احمللي والدولي، فيما يحظى الطالب 
الكويتيـــون املتقدمون للدراســـة 
بالكلية االسترالية بفرصة احلصول 
على الدبلوم أو درجة البكالوريوس 
من أحد أفضل املؤسسات التعليم 
العالي في الكويت إما من خالل الدعم 
املالي الذاتي أو عبر التقدم إلى إحدى 
التي يقدمها  البعثات احلكوميـــة 
مجلس اجلامعات اخلاصة. ويتعني 
على الطلبة الكويتيني الراغبني في 
التقدم إلى املنحة احلكومية الداخلية 
للدبلوم احلصول على معدل عام ال 
يقل عـــن 2.0، في حني يتعني على 
الطالب الراغبني في التقدم لبرنامج 
الطيران احلصول على معدل عام 

ال يقل عن 2.5.

اخلاصـــة الرائدة فـــي الكويت في 
املهنية االسترالية،  التربية  مجال 
فمنذ إنشائها في عام 2004 احتضنت 
الكلية طالبها ضمن بيئة داعمة تتيح 
لهم دراسة املناهج املهنية على أيدي 
نخبة من األســـاتذة االســـتراليني 
والدوليني، وقد استقى هذا الصرح 
التعليمي املتميز مفهومه في األصل 
من مجلس أمناء الكلية، واملتمثلة 
الفرد للوصول  في »متكني قدرات 
الى أقصى طاقاته ضمن بيئة راعية.  
واضافت بيكوني موضحة ان الكلية 
االسترالية في الكويت تعتبر كذلك 
أول كلية بل الكلية الوحيدة التي 
تقدم طيفا واسعا من برامج الهندسة 
التكنولوجية لطالبها، مبا في ذلك 
تخصص هندسة صيانة الطائرات، 
باإلضافة إلى ما تقدمه من تخصصات 
اإلدارة والتسويق واملوارد البشرية، 
حيث الفرصة متاحة أمام الطالب 
لالختيار بني احلصول على دبلوم 

انه بالنسبة  وأضافت بيكوني 
لبرامج الهندسة في الكلية االسترالية 
أن  املتقدمني  فينبغي على الطالب 
يكونوا قد استكملوا بنجاح شهادة 
الكويتية  العامة  معادلة للثانوية 
)علمي( بينما ينبغي على خريجي 
البريطانية أن يستكملوا  املدارس 
ســـت وحـــدات IGCSE تتضمـــن 
الرياضيـــات والفيزياء والكيمياء 
بتقدير »د« أو أعلى، باإلضافة إلى 
اللغة  اخلضوع لتقييم مســـتوى 
اإلجنليزية ضمن تخصصات الكلية. 
حيث يعتبر حصول الطالب على 
 »TOFEL IBT« معدل 71 في اختبار
أو 5.5 في اختبـــار IELTS في كل 
املراحل مبثابة دليـــل على متكنه 
من املســـتوى املطلـــوب في اللغة 
الدراســـة  الالزم لبدء  اإلجنليزية 

بتخصصات الهندسة.
وقالـــت بيكونـــي ان الكليـــة 
الكليات  األســـترالية تعتبر مـــن 

كريستني بيكوني

أكدت أن خريجي الكلية ميثلون قيمة كبيرة للقطاعات احلكومية واخلاصة

دعت وسائل اإلعالم إلى التأني في نشر اخلالفات الشخصية

ممن حصلوا على شرف التميز لرئيس اجلامعة وقائمة العميد

بيكوني: »األسترالية« تفتح باب التسجيل للعام 2012/2011

رابطة تدريس »التطبيقي« تنتقد تباطؤ اإلدارة في حل قضايا األساتذة

»األميركية« كّرمت طلبتها املتميزين أكادمييًا

اصدرت رابطـــة اعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا 
لها أكدت فيه ان وســـائل االعالم 
تتناقل بـــني احلني واآلخر قضايا 
القطاعات  ومشاكل تخص جميع 
بالدولـــة ومنها قطاع  التعليمية 
التعليم التطبيقي املتمثل في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
منها خالفات ومشاكل بني اعضاء 
هيئة التدريس انفســـهم وأخرى 
تتعلق باتهامات أخالقية وشخصية 
ومهنية يتم نشرها بوسائل اإلعالم 
املختلفة. ودعت الرابطة في بيانها 
وسائل اإلعالم املختلفة الى التأني 
والتريث في نشر مثل تلك االخبار. 
وطالبت كذلك اعضاء هيئة التدريس 
الهيئة بالترفع عن  والعاملني في 
اللجوء  مثل تلك االتهامات وعدم 
الى الصحف والتشهير باآلخرين، 
الن ذلك يسيء الى الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل 
عام كمؤسسة أكادميية لها مكانتها 
العلمية بني املؤسسات املناظرة، مع 

ضرورة جتنب اخلالفات الشخصية 
وعدم اقحامها في مثل تلك االمور. 
كما ناشـــدت الرابطة ادارة الهيئة 
فـــي قضايا اعضـــاء هيئة  البت 
التدريس بأقصى سرعة ممكنة حتى 
تعيد ثقة اعضاء هيئة التدريس في 
االدارة والثبـــات ان الهيئة مهتمة 

بقضاياهم.
محمد المجر  ٭

شعار الرابطة

احتاد التطبيقي: ال موعد 
ثابتًا لصرف املكافأة

استنكر رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي تأخر مكافأة الطلبة رغم كل 

املطالبات التي نادى بها االحتاد من قبل بشأن تلك القضية، وقال ان 
االحتاد أوضح ملسؤولي الهيئة مدى حاجة الطلبة لصرف املكافأة في 

مواعيدها احملددة نظرا حلاجاتهم اليها، مشيرا الى ان عدة لقاءات متت 
بني االحتاد واملعنيني بالهيئة ومت خاللها شرح ظروف الطلبة وتلقينا 

تعهدات منهم بالعمل على عدم تأخرها عن املواعيد احملددة، وعلى الرغم 
من ذلك لم تصرف للطلبة حتى تاريخه. واشار العتيبي الى ان االحتاد 

يرفض وبشدة هذا التخبط وعدم االلتزام من قبل مسؤولي مكافأة 
الطلبة بتعهداتهم السابقة وتأكيدهم على أن املكافأة ستكون بحسابات 
الطلبة في املواعيد املقررة لها، الفتا الى ان هذا األمر ينذر بصدام حاد 
بني االحتاد املمثل الشرعي للطلبة وبني املعنيني مبكافأة الطلبة بالهيئة، 
مطالبا مدير عام الهيئة بالتدخل شخصيا حملاسبة املقصرين جتاه عدم 

انتظام صرف املكافأة قبل حدوث هذا الصدام مع الطلبة.
آالء خليفة  ٭

رئيس اجلامعة د.تومبسون يكرم احدى املتفوقات


