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افتتح املعرض السنوي لطلبة العمارة مبشاركة 200 مشروع

ضاري الفهد: الكويت متلك جيالً رائعاً من املهندسني

»االتصاالت واملالحة« كّرم الطلبة املتفوقني:
بذل املزيد من اجلهود والعطاء خلدمة الوطن

والبت����رول واملكانة التي وصل 
إليها الطلبة والطالبات لم تأت من 
فراغ وإمنا من خالل جهد ومثابرة 
وعمل مشترك فيما بني األساتذة 

األفاضل وأبنائهم الطلبة.
وأش����ار الى ان فك����رة إقامة 
املعرض في املجمعات التجارية 
فكرة طيبة وممتازة ألنها تعتبر 
دعوة جلميع ش����رائح وفئات 
املجتمع ملشاركة هؤالء الشباب 
املبدعني وتثقيفا في الهندس����ة 

املعمارية لكل رواد املجمع.
سعود المطيري  ٭

وذلك للدور الذي يقدمه هذا العلم 
للدول من خالل إقامة املشاريع 
الرائعة والتي تلبي االحتياجات 
البشرية سواء كانت املساكن او 

املجمعات التجارية.
وبني الفهد ان جامعة الكويت 
تعتبر املصدر األساس����ي الذي 
تعتمد عليه البالد في سوق العمل 
والتخصصات العلمية لها أهمية 
قصوى في رفع ورقي الكويت، 
ومش����اهدة مثل هذه املعارض 
واإلبداعات اعتدنا على رؤيتها 
بشكل سنوي في كلية الهندسة 

حتت رعاية وحضور رئيس 
نادي الصيد والفروسية الشيخ 
ضاري الفهد، أقامت كلية الهندسة 
والبترول ف����ي جامعة الكويت 
املعرض السنوي لطلبة وطالبات 
� قسم العمارة في مجمع األڤنيوز 
وال����ذي مت من خالل����ه عرض 
اكثر من 200 مش����روع للطلبة 
اخلريجني واملستثمرين. وقال 
الفهد خالل جتوله في املعرض 
ان االنطباع األول الذي يتكون 
لدينا برؤية هذه املشاريع الرائعة 
هو اجلانب اإلبداعي الذي يتمتع 
به الطالب والطالبة الكويتية من 
خالل تصميم مشاريع معاصرة 

تبهر من يراها.
وأكد الفهد ان جميع املشاريع 
التي مت عرضها يوجد بها جانب 
كبير من الفن في التصميم وربط 
هذا اإلبداع بحاجة البلد ملثل هذه 
النوعية من املش����اريع، خاصة 
»اننا مقبلون على مرحلة مهمة 
ومفصلية في بلدنا وهي التنمية 
والتطور من خالل إقامة املشاريع 
الكويت  التي ستعكس صورة 
احلقيقي����ة وتعي����د بريقها بني 
دول اخللي����ج واملنطقة، مؤكدا 
»ان الكوي����ت متلك جيال رائعا 
من املهندس����ني والذي بال شك 
س����يكون له دور فعال ومؤثر 

خالل السنوات املقبلة.
وأوضح ان دراسة الهندسة 
املعمارية تعتبر من أهم العلوم 
التي تهتم بها ال����دول املتقدمة 

العام  من اجن���ازات ط���وال 
التدريبي سواء على مستوى 
العملية أو على مستوى جهات 
سوق العمل أو على مستوى 
املشاركات على مستوى الهيئة، 
مشيرا الى ان هذه اإلجنازات 
حتقق���ت بفضل روح الفريق 
الواحد الت���ي عمل بها جميع 

أعضاء القسم.

من جهود وأعمال متميزة تبني 
مدى حرص القسم على اظهار 
الصورة املشرفة امام األقسام 
األخرى، متمنيا ان يكون هذا 
احلفل دافعا للمتدربني من اجل 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء. 
ومن جانبه، أشار رئيس قسم 
املالحة الكابنت منذر الكندري 
خالل كلمته ما حققه القس���م 

نظم قسم املالحة باملعهد 
العالي لالتص���االت واملالحة 
احلفل السنوي األول لتكرمي 
املتفوق���ني واملتميزي���ن من 
متدربي القس���م مم���ن مثلوا 
القسم في املشاركات اخلارجية. 
وألق���ى مدير املعه���د عباس 
الس���ماك كلمة عبر فيها عن 
شكره ملا يقدمه قسم املالحة 

)سعود سالم( الشيخ ضاري الفهد خالل افتتاح املعرض 
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بتزكية اجم���ع عليها طالب 
وطالبات الهيئة العامة للتعليم 
الطالب  التطبيقي متت تسمية 
عبداهلل زيد الس���هلي رئيس���ا 
ال���ذي مت  الطالب���ي  للتجم���ع 
استحداثه في الكورس الدراسي 
احلالي للع���ام 2010 � 2011 بناء 
على رغبات الطلبة الدارسني في 
التطبيقي، واعرب رئيس التجمع 
الطالبي عبداهلل السهلي عن بالغ 
سعادته بهذه التزكية والثقة التي 
اواله اياها اخوان���ه الطلبة في 
»التطبيق���ي« متمنيا ان يكون 
على قدر املسؤولية شاكرا لهم 
هذه التزكية والثقة العظيمة من 
اخوانه، وقال السهلي: سأسعى 
جاه���دا انا وزمالئي في التجمع 
العقبات  الطالبي لتذليل جميع 
التي تواجه الطلبة في التعليم 
التطبيقي ونسعى الى ايجاد حلول 

مرضية لزمالئي وزميالتي.

عبداهلل السهلي 
رئيسًا للتجمع 

الطالبي بالتزكية

اكد امني س���ر االحتاد العام 
لطلب���ة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
اللجنة املش���تركة  وامني س���ر 
لالحتادات الطالبية لزيادة مكافأة 
الطلبة خالد املطيري انه قد حان 
وقت اقرار ال� 200 للطلبة، مناشدا 
اعضاء مجلس االمة االستمرار 
في عطائهم بدعم مشروع زيادة 
املكافأة ملا له من اهمية، وقال ان 
اقرار قانون زي���ادة املكافأة من 
شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية 
وحتفيز الطلب���ة على مواصلة 
مشوارهم االكادميي، فضال عن 
الزي���ادة توفر للطالب  ان تلك 
االستقرار املالي والنفسي ليتمكن 
من حتصيل دروسه، الفتا الى ان 
القوى الطالبية لن تنسى للنواب 
االفاضل وقفتهم وجهودهم في 

اقرار هذا القانون.

اكد مدير معهد التدريب االنشائي 
م.علي اخلميس ان املعهد قدم العديد 
من الدورات والندوات واحملاضرات 
وذلك حتقيقا لع����دة اهداف منها 
رفع املس����توى املهن����ي والعلمي 
والعملي لعض����و هيئة التدريب 
وايضا لتبادل اخلبرات بني املدربني 
وكل ذل����ك يصب في صالح اثراء 
العملية التدريبية باملعهد.واضاف 
م.اخلميس ان املعهد قدم س����بع 
التصميم  محاضرات داخلية هي 
امليكانيكي )Solid Work( وليبرانت 
والتخطيط االداري ومحاضرة عن 
 )Rivit( واخرى عن )Face Book( �ال
ومحاضرة )Net Top( ومحاضرة 
في العلم والدين، كما قدم املعهد 
عدة دورات داخلية مثل مهارات 
استخدام الزجاج واخرى خارجية 
مبركز ابن الهيثم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وهي 

.)Davinci( دورة

املطيري: حان وقت 
إقرار الـ 200

اخلميس: اختتام 
املوسم الثقافي

لـ »اإلنشائي«

خالد املطيري

أشادت باألبحاث التي قدمها الطلبة في »العلوم«

شعيب افتتحت يوم امللصق العلمي: تهيئة 
الطلبة ميدانيًا وإكسابهم اخلبرة العملية

حتت رعاية عميد كلية العلوم بجامعة الكويت 
د.نادية شعيب أقام مكتب العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بالكلية يوم امللصق العلمي الثاني عشر. 
وقالت عميدة كلية العلوم بجامعة الكويت د.نادية 
شعيب ان الهدف من اقامة هذا النشاط هو تشجيع 
الطلبة على التسجيل في مقرر »مشروع بحث« 
لتأهيل الطلبة للعمل امليداني واكتسابهم للخبرة 
م����ن خالل العمل في املختبرات، ويضم املعرض 
17 ملصقا علميا منها س����بعة ملصقات من قسم 
االحصاء وبحوث العمليات، وستة ملصقات من 
قسم علوم األرض والبيئة، وملصقان من قسم 
العلوم البيولوجية وملصقان من قسم الفيزياء، 
وهذا العمل يأهل الطلبة ملواصلة دراس����تهم في 

املاجستير والدكتوراه.
وأضافت ش����عيب: هناك مسابقة ستقام على 
هامش يوم امللصق العلمي الختيار أفضل ملصق 
علمي، وهناك جلنة حتكيم مشكلة من د.مختار 
قنصوة من قس����م اإلحصاء وبحوث العمليات 
ود.حسني العوضي من قسم العلوم البيولوجية، 
وكان����ت امللصقات العلمية الت����ي قدمها الطلبة 

متميزة.
من جهته قال العميد املساعد للشؤون الطالبية 

في كلية العلوم بجامعة الكويت د.طالل اخلميس 
ان الكلية تقيم هذا النشاط بشكل دوري في نهاية 
كل عام جامعي يقدم فيه الطلبة ملصقاتهم العلمية 
لألبحاث التي أشرفوا عليها خالل العام، وعادة 
تشارك جميع أقسام الكلية بهذا النشاط العلمي 
ويقدم فيه الطالب النتائج العلمية ومقدمة عن 
البحث الذي قام فيه ويتم عرضها بواسطة ملصق 
يقدمه خالل هذا اليوم، ومن األقسام العلمية التي 
شاركت في هذا النشاط: اجليولوجيا، اإلحصاء 
وبح����وث العملي����ات، الفيزياء، وقس����م العلوم 
البيولوجية، والنشاط يعتبر من أهم األنشطة 
التي تقدمها الكلية ألنه يضم جانب عملية كثيرة 
فالطالب يخرج ميدانيا جلميع البيانات واملعلومات 
وتطبيق النواحي النظرية التي درسوها، فهناك 
مواقع حقلية في الصحراء وعلى شواطئ البحر 
يزورها طلبة اجليولوجي����ا، وهناك مواقع في 
مؤسسات الدولة يقوم بزيارتها طلبة اإلحصاء 
وبحوث العمليات، وقس����م العلوم البيولوجية 
تولي أبحاث متعلقة بالش����اي األخضر واألسود 
وتأثيرها على أنواع معينة من السرطانات، وهذه 
األبح����اث يقدمها الطلبة لتمث����ل الناحية الفنية 

للنواحي العلمية التي درسوها بالكلية.

د.نادية شعيب خالل جولة في املعرض

والسياس����ي للدول، موضحا 
ان قضايا املرأة واالسرة متثل 
املهمة للممارسة  احد املجاالت 
املجتمعية مل����ا متثله املرأة من 

قيمة كبيرة في املجتمع.
وقال القشعان امللتقى يشارك 
فيه نخبة من اجلهات والرموز 
واالع����الم االكادميية والعلمية 
املميزة والناشطني في حقوق 
املرأة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية، اضافة 
الى مجموعة من االكادمييني من 
الكويت الجل دراسة ومناقشة 
ظاه����رة العن����ف ض����د املرأة 
وترسيم األطر العلمية لتحديد 
االستراتيجية املالئمة ملواجهة 

تلك الظاهرة.
وبدوره����ا ذك����رت رئيس 
وحدة دراس����ات امل����رأة بكلية 
العل����وم االجتماعي����ة د.لبنى 
القاض����ي ان اقامة هذه احللقة 
النقاشية تأتي ضمن االنشطة 
التي تقوم بها وحدة دراس����ات 
املرأة بكلية العلوم االجتماعية 

»االجتماعية« نظمت »إستراتيجية ملواجهة العنف ضد املرأة«

القشعان: حان الوقت ألن نعّلم الشباب 
كيف يزرع السالم في البيت واملجتمع

وهي الوحدة التي مت انشاؤها 
بالكلية وتعد مبثابة األولى من 
نوعها على مس����توى جامعة 
التي تعنى بش����ؤون  الكويت 

املرأة وقضاياها.
الى ان  واشارت د.القاضي 
الوحدة حرصت على ان يشارك 
في هذه االنشطة نخبة متميزة 
من املشاركات من دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي وبعض 
البلدان العربية بغية الوصول 
الى عمل توعوي عن العنف ضد 
املرأة وط����رق الوقاية منها في 
املجتمع وكذلك االستفادة ممن 
لهن جتارب سابقة في هذا املجال 
ووضع خطة مالئمة وتوطني هذه 
اخلبرات في املجتمع الكويتي.
آالء خليفة  ٭

حت����ت رعاية عمي����د كلية 
العلوم االجتماعية في جامعة 
الكويت د.عبدالرضا اس����يري 
املرأة  نظمت وحدة دراس����ات 
في الكلية حلقة نقاشية حتت 
عنوان »إستراتيجية ملواجهة 

العنف ضد املرأة«.
واع����رب عميد كلية العلوم 
االجتماعي����ة باالنابة د.حمود 
القشعان عن سعادته بافتتاح 
امللتقى الثاني للمرأة في رحاب 
الكويت والذي تنظمه  جامعة 
وحدة دراس����ات امل����رأة بكلية 
العلوم االجتماعية حتت عنوان 
»استراتيجية ملواجهة العنف ضد 
املرأة« والذي يهدف الى االطالع 
على ال����رؤى البحثية املتعلقة 
باحلقوق املدنية للمرأة وحتسني 

اوضاعها ملواجهة العنف.
العالم  وذكر د.القشعان ان 
يسوده حركات شبابية تغييرية 
بشكل سلمي وقد استخدمت تلك 
احلركات موضوع العنف حتت 
شعار »النضال والكفاح« ولم 
جند إال تناميا في سوء املعاملة، 
مضيفا انه حان الوقت الن نعّلم 
الشباب كيف يزرع السالم في 

البيت واملجتمع والعالم.
العلوم  واوضح ان كلي����ة 
االجتماعية سعت النشاء وحدة 
متخصصة لدراسات املرأة وكانت 
املبادرة بانشاء هذه الوحدة هي 
األولى على مستوى جامعات 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مبينا ان ه����ذا يدل على تقدير 
املجتمع لدور املرأة وتأثيره في 
لبنى القاضيالبناء االجتماعي واالقتصادي  د.حمود القشعان


