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»بوكسهل« نّظمت يومًا صحيًا للطلبة

نقاش����ية قدمه����ا مجموعة من 
طالبات الكلية وناقشوا مواضيع 
عدة تخص كيفية القضاء على 
التدخني او عم����ل اماكن خالية 
من التدخني حفاظا على صحة 
افراد املجتمع وقدموا ما لديهم 
من افكار واطروحات حول ذلك 

املوضوع.
آالء خليفة  ٭

بوكس����هل للبنات ليست مكانا 
للدراسة فحس����ب امنا لتعزيز 
قدرات الطالبات ايضا. وش����هد 
اليوم الصحي عدة مس����ابقات 
تضمنت اس����ئلة عن معلومات 
عامة ح����ول الصحة ومت تقدمي 
جوائز للطالبات الفائزات عبارة 
عن كوبونات مجانية من اجلهات 
املش����اركة. كما مت تنظيم حلقة 

تزامن����ا مع الي����وم العاملي 
للتدخ����ني وحرص����ا منها على 
املش����اركة، نظم قس����م شؤون 
الطلبة بكلية بوكسهل للبنات 
يوما صحيا تضمن حملة توعية 
عن التدخني مبشاركة عدة جهات 
منها بنك الدم وايضا مت تنظيم 
معرض مصاحب لليوم الصحي 
مبشاركة عيادة امليدان لالسنان 
والت����ي قدمت فحص����ا مجانيا 
الس����نان الطالبات كما ش����ارك 
 healty مطعم املأكوالت الصحية
stop في تقدمي وجبات صحية 
لطالبات الكلية. وشاركت ادارة 
التوعية  تعزيز الصحة »قسم 
عن التدخني« بوزارة الصحة في 
اليوم الصحي بالكلية كما مت عقد 
ندوة مبس����رح الكلية لتسليط 
الضوء على مرض الربو من حيث 
اسبابه واعراضه وطرق عالجه 
وكيفية جتنب اإلصابة به قدمها 

د.مبارك العجمي.
يذكر ان قسم شؤون الطلبة 
بكلية بوكس����هل حريص على 
تنظيم االنشطة التي تعود بالنفع 
والفائدة عل����ى الطالبات والتي 
تساعدهم على صقل شخصيتهم 
وتوس����يع مداركهم ومعارفهم 
وتنمية معلوماتهم وتعريفهم 
ف����ي احلياة فكلية  بنواح عدة 

)قاسم باشا( جانب من اليوم الصحي 

متابعة إحدى احلاالت

د.مبارك الهاجري يكرم د.مها اجلاراهلل

صالح الغزالي ووليد العازمي خالل اللقاء

فحص طبي

 »إعادة الهيكلة« يدعو الطلبة إلى العمل في »اخلاص«
العمل في املؤسسات احلكومية قد 
يخلو من اإلبداع وعدم التطوير 
مقارنة بالعمل في مؤسس����ات 

القطاع اخلاص املختلفة.
وذكر ان����ه مت تعريف طلبة 
الكليات املختلفة باخلدمات التي 
يقدمها برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
القطاع اخلاص  ف����ي  للعاملني 
من ب����دالت مختلف����ة وعالوات 
اجتماعية وزيادات متعددة كما 
متت مناقش����تهم حول األفكار 
اجلديدة للعمل احلكومي والعمل 

اخلاص. 
وأشار البيان الى ان الطلبة 
ابدوا استعدادهم للعمل بالقطاع 
اخل����اص مل����ا يحقق����ه لهم من 
طموحات وإبداعات غير متوافرة 
في وزارات ومؤسسات الدولة.

أسامة دياب  ٭

يسعى إلى توعية الطلبة بأهمية 
اختيار الوظيفة التي تتوافق مع 
تخصصاتهم الدراسية لتحقيق 
أهدافهم وطموحاتهم في العمل 
بكل نش����اط وحيوية حيث ان 

قام فريق »التحدي اإلعالمي 
التوع����وي« التابع للمش����روع 
اإلعالم����ي ف����ي برنام����ج إعادة 
العاملة واجلهاز  القوى  هيكلة 
التنفيذي للدولة بإلقاء محاضرات 
تش����جيعية في بع����ض كليات 
جامعة الكويت والتطبيقي لدعوة 
وتشجيع الطلبة على العمل في 

القطاع اخلاص.
وق����ال البرنامج ف����ي بيان 
صحافي أمس ان الهدف من قيام 
البرنامج بإلقاء احملاضرات هو 
توجيه الشباب الباحثني عن عمل 
الكليات اجلامعية  من خريجي 
املختلف����ة ودعوتهم للعمل في 
مؤسس����ات وش����ركات القطاع 
اخلاص لدفع مس����يرة التنمية 
االقتصادية التي تعمل احلكومة 

على حتقيقها.
وأضاف البيان ان البرنامج 

احدى محاضرات الفريق اإلعالمي

برلني � كونا: قام سفيرنا في 
برلني د.مس����اعد الهارون بزيارة 
الى مدينة )دوسلدورف( األملانية 
حيث تدرس اول دفعة من الطلبة 
الكويتيني املبتعثني لدراسة اللغة 
األملانية بهدف بحث اوضاع الطلبة 
التي  وايج����اد حلول للمش����اكل 

يواجهونها.
واقام الس����فير الهارون حفل 
عشاء على شرف الطلبة حضره 
ممث����ل الهيئة االملاني����ة للتبادل 
االكادميي )داد( بيتر دويتشه وهي 
املؤسسة التي تشرف على الطلبة 

الكويتيني في املانيا.
وخالل اللق����اء عرض الطلبة 
الكويتيون املشاكل التي يواجهونها 
باالضافة الى املشكلة االهم املتمثلة 
في عدم وج����ود جهة تقدم الدعم 
الالزم لهم ف����ي مجال البحث عن 
س����كن واحلصول عل����ى االقامة 

للدراسة.
الى مشاكل  وبعد االس����تماع 
الهارون  الطلبة س����أل الس����فير 
املس����ؤول االملاني دويتشه ملاذا 
ال يتم ارسال الطلبة الى مدرسة 
معروف����ة ولها خبرة في تدريس 
اللغة وفي التعامل مع االجانب مثل 
معهد )غوته(؟ وتساءل عن امكانية 
تزويد الطلبة بتأشيرة دراسة منذ 
البداية تكون صاحلة ملدة طويلة 
بدال من تأشيرات )شنغن( التي ال 

تتجاوز صالحيتها ثالثة اشهر.
من جهته اعرب املسؤول االملاني 
دوتشه عن أسفه ملا واجهه الطلبة 
من صعوبات مقدما اعتذاره الشديد 

للسفير الهارون وللطلبة.
وتقدم اجلانب االملاني مبجموعة 
من احللول للمش����اكل املعروضة 
تتمث����ل ف����ي احل����اق الطلبة ب� 
)االكادميية التحضيرية اجلامعية( 
في بداية شهر يوليو املقبل عوضا 

عن االنتظار حتى شهر اكتوبر.
وفيما يتعلق مبسائل السكن 
وجوازات االقامة اكد دوتشه عزمه 
بذل كافة اجلهود من اجل ضمان 
االش����راف الفعلي واملباشر على 
الطلبة الكويتيني من املسؤولني في 
ادارته ومراقبة هذا االمر بنفسه.

أقامت كلية الهندسة والبترول 
بجامع���ة الكويت ممثلة مبكتب 
االستش���ارات والتطوير املهني 
ورشة عمل حول ابتعاثات الغازات 
من األرض وتخللت الورشة عدة 
محاور منها أسباب االبتعاثات 
وتقييم الغازات بالطرق العلمية 
املختلفة وايجاد احللول لها، كما 
تطرقت الورشة الى حاالت سابقة 
البتعاثات الغازات في بعض دول 
العال���م وكيف مت ايجاد احللول 

لها.
وقال العميد املساعد للتخطيط 
والتطوير املهني في الكلية د.آدم 
املال ان تنظيم مثل هذه الورش 
امنا ه���و حرص الكلية لالطالع 
على آخر املستجدات في الساحة 
العلمية نحو املش���اكل البيئية 
والتغلب عليها بأفضل وآخر ما 

توصلت اليه التكنولوجيا.
وأكد ان الكلية تسعى الشراك 
اجلهات املختلفة بالكويت ذات 
ابتعاثات  الصل���ة مبوض���وع 
الغازات، حيث حضر الورش���ة 
بعض اجلهات التي تهتم بالبيئة 
منها الهيئة العامة للبيئة وشركة 
العامة  الكوي���ت واإلدارة  نفط 
لإلطفاء ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة واحل���رس الوطن���ي 
ومجموع���ة إدارة الغاز ووزارة 
الكهرباء واملاء باإلضافة الى كلية 
الهندسة والبترول وكلية العلوم 

في جامعة الكويت.

الهارون اطلع
على أوضاع طلبتنا 

في أملانيا

»الهندسة« أقامت 
ورشة عمل حول 
انبعاثات الغازات

د.مساعد الهارون

د.آدم املال

اللجن����ة ملا ه����و متوافر لها 
فهو شيء ال يذكر ومع ذلك 
ما حققته د.مستورة يعتبر 
في حد ذاته إجنازا، فش����كرا 
لكم جميعا، وأشاد د.الهاجري 
بنجاح املسابقة اإللكترونية 
والزيارات امليدانية للجهات 
العلمية كزيارة جامعة نايف 
األهلية بالرياض والتنسيق 
معهم فيما يكون فيه صالح 
الكلي����ة واملجتمع واجلامعة 
بهذا الشأن، وزاد: آمل من جلنة 
املرأة التوسع وتنويع جميع 
األنش����طة الثقافية وغيرها، 
كم����ا أمتن����ى عم����ل دورات 
بالتنسيق مع وزارة األوقاف 
املرأة للمساهمة في  وجلنة 
جميع جوانب احلياة وتبليغ 
املفاهيم اإلسالمية الصحيحة 
للمرأة املسلمة بطرق ووسائل 
معاصرة مبا يكفل رفع الوعي 
الديني لدى املرأة في جوانب 

احلياة املختلفة.
من جهتها، حتدثت رئيسة 
املرأة املسلمة  جلنة شؤون 
د.مستورة املطيري رحبت 

سوء اس���تغالل في السلطة 
س���واء كان في قطاع عام أو 
خاص أو أهلي املكلف بها الفرد 
لتحقيق منفعة خاصة وتضر 
مبصالح الدولة، مش���يرا إلى 
أن الفس���اد في األمم املتحدة 
يعني إعطاء الفرد صالحيات 
تقديرية مطلقة دون أن يكون 

نزيها وشفافا.
الدولي  البنك  أن  وأوضح 
قدم دراسة عن موظفي القطاع 
العام واتضح أن 10% مخلصون 
في عمله���م و10% متجاوزون 
ويستغلون الفرص للتكسب 
الشخصي بينما 80 إلى %90 

خالل ختام أنشطة جلنة شؤون املرأة املسلمة بـ »الشريعة«

خالل ندوة حول »دور الشفافية في مكافحة الفساد«

الهاجري: نعمل على بيان وسطية اإلسالم 
ومحاربة الغلو والتطرف

الغزالي: ضعف الشفافية والنزاهة سبب
األزمات السياسية في البالد

الكلية د.مبارك  فيها بعميد 
الهاجري لرعايته لهذا احلفل 
ولتعاونه في تيس����ير أمور 
اللجن����ة وش����كرت جمي����ع 
األخ����وات املس����اهمات في 
تقدمي احملاضرات والندوات 
واملسابقات املتعلقة بتثقيف 
وتوعية املرأة س����واء داخل 

الكلية او خارجها.
امل����رأة ذات  مؤك����دة ان 
الفهم  العلمي����ة من  الدرجة 
ق����ادرة على  والوعي تكون 
مواجهة املشكالت والعقبات 
التي تعترضها  والتحديات 
في جميع شؤون حياتها، كما 
انها تستطيع ايجاد احللول 
املناسبة لها ولغيرها، خاصة 
في هذا الزمان الذي تداخلت 
فيه الثقاف����ات وتعددت فيه 

اآلراء واألفكار.
ليلى الشافعي  ٭

يعتم���د س���لوكهم على بيئة 
العمل والقوانني املنظمة.

وأشار الغزالي إلى أهمية 
الشفافية، وأوضح أنها تقيم 
األداء وترس���خ قيم التعاون 
والعمل اجلماعي وتساعد في 
الق���رارات الصحيحة  اتخاذ 
وتس���هل عملي���ات تقيي���م 

األداء.
آالء خليفة  ٭

أكد عميد كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.مبارك 
الهاجري ان الكلية تس����عى 
في بيان وس����طية اإلس����الم 
الغل����و والتطرف  ومحاربة 
وتصحيح املفاهيم اخلاطئة 
عن اإلسالم. جاء ذلك في حفل 
اختتام أنشطة جلنة شؤون 
املرأة املسلمة بكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية والذي 
مت في����ه تك����رمي 9 مكرمات، 
وقال د.الهاج����ري ان فكرة 
املرأة  إنشاء جلنة ش����ؤون 
الس����ابق  العميد  ابتكره����ا 
للكلية د.محمد الطبطبائي 
وقد أثبتت اللجنة وجودها في 
خدمة املرأة وال ننسى حديث 
النبي ژ: »النس����اء شقائق 
الرجال« وهذه اللجنة هدفها 
العام خدمة املجتمع وتعتبر 

عنصرا مهما فيه.
اللجنة  ان  ال����ى  ولف����ت 
تابعة ملكتب العميد مباشرة 
ومتن����ى ان تأخ����ذ اللجن����ة 
وضعه����ا املنش����ود بصورة 
أكبر عن طريق إقامة الدورات 
والندوات واحللقات النقاشية 
واستضافة الضيوف مبساعدة 

مكتب العميد.
الكبير  الى اجلهد  وأشار 
ال����ذي تقوم به د.مس����تورة 
املطي����ري لالرتق����اء بلجنة 
املرأة وشكرها على مساهمتها 
الكبيرة وشكر أعضاء هيئة 
التدريس والتابعات لألقسام 
العلمية واملوظفات ومكاتب 
التوجي����ه، مؤكدا ان اللجنة 
متس ش����ريحة كبيرة جدا 
الكلية وخارجها،  من داخل 
وقال: أمتنى ان يكون للجنة 
دور اكبر وان كانت ما حققته 

أكد رئي���س مجلس إدارة 
جمعية الشفافية صالح الغزالي 
أن الفساد املالي واإلداري لدينا 
في الدول اإلس���المية منتشر 
بشكل كبير، بينما في الدول 
غير االس���المية نراها األولى 

في النزاهة والشفافية.
مشددا على أن أكثر األزمات 
السياسية التي متر بها البالد 
هذه االيام بسبب عدم وجود 
شفافية ونزاهة، ومؤكدا كذلك 
انه كلما كانت األشياء واضحة 
وشفافة تقل هذه األزمات في 

الشارع السياسي.
وأوض���ح الغزال���ي خالل 
الت���ي نظمتها عمادة  الندوة 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة الكويت حتت عنوان 
»دور الش���فافية في مكافحة 
الفساد اإلداري«، صباح أمس 
في القاعة الدولية بكلية العلوم 
االجتماعية انه من له مصلحة 
مشروعة في أن يعرف معلومة 
فله احلق في ذلك، مضيفا: أيا 
كانت هذه املعلومة باستثناء 
األمور اخلاصة بالدولة، الفتا 
إلى أن النزاهة هي ما تأصل 
له الفرد م���ن قواعد الصدق 
وال يضر باآلخرين، وتطرق 
الغزالي إلى الفساد مؤكدا انه 

السند زار كلية البنات: تذليل جميع 
الصعوبات أمام البحث العلمي

قام نائب مدير جامع���ة الكويت لالبحاث 
د.حسن السند بزيارة كلية البنات اجلامعية 
يرافقه كل من مس���اعد نائ���ب مدير اجلامعة 
لالبحاث د.جنيب السماوي، ومساعد نائب مدير 
اجلامعة لالبحاث د.هيثم لبابيدي، ومس���اعد 
نائب مدير اجلامعة لالبحاث للتعاون البحثي 
اخلارجي د.عبيد العتيبي، وذلك ضمن برنامجه 
لزيارة كليات جامعة الكويت للعام االكادميي 
2011/2011 التقى خ���الل الزيارة القائم بأعمال 
عميد كلية البنات د.قاس���م صالح، واعضاء 

هيئ���ة التدريس بالكلي���ة، حيث ناقش معهم 
النشاط البحثي واستمع الراءهم ومقترحاتهم 
للرقي مبستوى البحث العلمي على املستوى 

االكادميي.
واوضح د.السند خالل االجتماع بعض امليزات 
والدعم الذي تقدم���ه جامعة الكويت العضاء 
هيئة التدريس في املجال البحثي، من جانب 
تذليل جميع الصعوبات واالشكاليات التي قد 

يواجهها في اطار البحث العلمي.
آالء خليفة  ٭

)محمد ماهر( د.حسن السند مع احلضور في اللقاء 

الكلية أقامت احلفل اخلتامي السنوي للعام 2011/2010

شعيب: »العلوم« تسعى إلى التفاعل مع املجتمع 
لدفع عجلة التطور والتقدم بالدولة

البيئي����ة وتوفي����ر  والعل����وم 
االحتياج����ات املطلوب����ة لهذه 
البرامج، ثانيا: في مجال تقييم 
برامج الكلي����ة األكادميية بدأت 
في قس����مي الفيزياء واإلحصاء 

وبحوث العمليات.
وثالثا: على مستوى الدراسات 
العليا ان الكلية قامت وبالتنسيق 
مع كلية الدراسات العليا بإجراء 
املاجستير في  تقييم برنامجي 
علم احليوان وامليكروبيولوجي 

بقسم العلوم البيولوجية.
وقالت ان الكلية تسعى الى 
التفاعل م����ع املجتمع مبختلف 
مس����توياته بغرض تس����خير 
اخلبرات املوج����ودة في الكلية 
لدف����ع عجلة التط����ور والتقدم 

والنمو في هذا البلد.
سعود المطيري  ٭

العلم����ي واملرك����ز األول حتت 
العل����وم اإللكترونية  تصنيف 
وكذلك حصول جامعة الكويت 
على اجلائزة العربية للمحتوى 
اإللكتروني 2011 عن مش����روع 
املركز لفئة العلوم اإللكترونية، 
ود.جاس����م العوضي، ود.سعد 
مخصيد مبناس����بة حصولهما 
على جائزة مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي في مجال العلوم 
الطبيعية والرياضية للعامني 

2009-2010 على التوالي.
أبرز إجنازات كلية  وعددت 
العل����وم وه����ي أوال: في مجال 
البرامج الدراس����ية حيث بدأت 
الكلية خالل هذا العام في متابعة 
توصيات اللجان املشكلة ملراجعة 
البحار وعلوم  برنامجي علوم 
القاحلة  الصحراء واألراض����ي 

حت����ت رعاية عمي����دة كلية 
العلوم بجامعة الكويت د.نادية 
ش����عيب وبحض����ور العم����داء 
املس����اعدين وعدد م����ن أعضاء 
الهيئ����ة التدريس����ية وموظفي 
الكلي����ة، أقام����ت الكلية احلفل 
اخلتامي السنوي للعام األكادميي 

.2011-2010
في البداية قالت د.ش����عيب 
انه يسعدنا تكرمي الزمالء الذين 
جرى ترشيحهم من قبل الكلية 
للحصول على اجلوائز التقديرية 
للتدري����س املتمي����ز واملوظفني 
ومساعدي املدرسني واملساعدين 
العلميني املثاليني على مستوى 
الكلية الذين أظهروا أداء متميزا 
في عملهم خالل العام اجلامعي 
املاض����ي.  كما س����تكرم بعض 
األس����اتذة الذين حققوا جناحا 
وامتيازا وتفوقا غير مسبوقني 
على املستوى العاملي وهم د.فايزة 
اخلرافي الت����ي حصلت مؤخرا 
على جائزة )لوريال � اليونسكو( 
للنس����اء عن أفريقي����ا والدول 
العربية من منظمة األمم املتحدة 
للتربي����ة والعلوم والثقافة في 
مجال العلوم لعام 2011، وكذلك 
حصولها مع د.نورية العوضي 
على لقب الكيميائيات املتميزات 
عامليا التي منحت لهن من االحتاد 
املتميزات  الدولي للكيميائيات 
عاملي����ا الت����ي منح����ت لهن من 
االحتاد الدولي للكيمياء البحتة 
والتطبيقية واجلمعية الكيميائية 
األميركية في مجال العلوم لعام 
2011. وأضافت د.شعيب: يسعدنا 
أيضا تكرمي د.عبداملجيد صفر 
مبناسبة حصول موقع املركز 
العلم����ي للنانوس����كوب على 
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم 

د.نادية شعيب مكرمة د.نورية العوضي

الكلية كّرمت 
اخلرافي والعوضي 

حلصولهما على 
لقب الكيميائيات 

املتميزات

عاملياً


