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السبت 3 نوفمبر 2012

الكويت تستضيف مؤمتر البيئة اإلقليمي للغبار والعواصفمحليات
أ.ش.أ: تستضيف الكويت املؤمتر اإلقليمي للغبار والعواصف الترابية خالل الفترة من 20 الى 22 
نوفمبر اجلاري، والذي تتضمن محاوره مصادر العواصف الترابية واإلقليمية واحمللية، والتنبؤ واإلنذار 
املبكر لها، وطرق تفاعلها مع التغيرات املناخية واألثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي للغبار وكيفية 
اإلدارة والتكيف مع الغبار. كما ستتضمن احملاور مناقشة الفوائد البيئية للغبار واألساليب املتقدمة 
لرصد وتقييم الغبار، مبا في ذلك نظم املعلومات اجلغرافية وايضا مناقشة تركيب الغبار وطبيعة املواد 
املصاحبة له مثل حبوب اللقاح واملواد امليكروبولوجية واملواد املشعة وغيرها.

مت ترميم سكن 
الطالبات منذ أكتوبر 

املاضي وأبوابي 
مفتوحة جلميع 

الطلبة لبحث 
مشكالتهم

املستشار الثقافي بالقاهرة أكد أنه بحث مسألة سحب االعتراف من عدد من اجلامعات

فريح العنزي لـ»األنباء«: استثناء الطلبة الكويتيني
من نسبة الـ10% في اجلامعات املصرية

أش����اد مستش����ارنا الثقافي 
بالقاه����رة د.فري����ح العن����زي 
ال����ذي تبديه وزارة  بالتعاون 
التعليم العالي املصرية وعلى 
رأسها الوزير د.مصطفى مسعد، 
وقال العنزي ان����ه قام بزيارة 
لوزير التعليم العالي حيث بحث 
العديد من القضايا اخلاصة بقبول 
الطالب في اجلامعات املصرية 
وحتديدا قبول الطالب والطالبات 
الكويتيني وأبدى الوزير ترحيبه 
وتفهمه حلل كل القضايا، واشار 
العنزي الى انه مت طرح استثناء 
قبول ال�10% من الطالب الوافدين 
باجلامعات املصرية، مش����يرا 
ال����ى ان عدد الطالب الكويتيني 
املتقدمني ه����ذا العام لاللتحاق 
باجلامعات املصرية بلغ 6 آالف 
طالب وطالبة ومجموع الطلبة 
الدارسني باجلامعات  الوافدين 
واملعاهد املصري����ة احلكومية 
بل����غ 13 ألف طالب  واخلاصة 
وطالبة م����ا يعني ان نس����بة 
الطالب من الكويت بلغت %45 
الوافدين، واضاف  من الطالب 
طلبنا من وزير التعليم العالي 
الكويتيني من  الطلبة  استثناء 
نسبة ال�10% احملددة للجامعات 
هذا العام، ووعدنا الوزير بكل 

اخلير.
وأضاف انه مت خالل اللقاء 
اس����تعراض عدد من املشكالت 
حيث بحث معه سحب االعتراف 
من بع����ض اجلامعات اخلاصة 
العالي  التعليم  من قبل وزارة 
بالكويت ما اض����ر بعدد كبير 
من الطالب، ووعد الوزير بأنه 
سيبحث االمر مع املجلس األعلى 

للجامعات.

وفيما يتعلق بسكن الطالبات، 
قال: مت ترميم السكن وعادت 
الطالب���ات من���ذ أول أكتوبر، 
مش���يرا الى ان عدد الطالبات 
في الس���كن حوالي 60 طالبة، 
وهناك تواصل مستمر معهن 
لتلقي جميع الشكاوى اخلاصة 
بالطالبات. وقال: أحرص على 
متابعة الطلبة وأحضر مناقشة 
رسائل املاجستير والدكتوراه 
بغرض تشجيعهم ومؤازرتهم 
في موقف املناقشة، فضال عن 
إسداء النصح واإلرشاد لطلبة 
البكالوريوس وهناك تعاون بني 
املكتب الثقافي واحتاد الطلبة، 
ونسعى دائما الى إضفاء مناخ 
من اجلو األس���ري بني أبنائنا 
الطلبة والطالبات في اجلامعات 

املصرية.
وحول وجود تنس���يق بني 
مخرجات التعليم واحتياجات 
السوق، قال: قد ال يكون هناك 
تنس���يق ب���ني س���وق العمل 
ومخرجات التعليم، وذلك ألن 
الطالب له احلرية املطلقة في 
اختي���ار الكلي���ة التي يدرس 
بها لذلك جند هذا العام إقباال 
كبيرا على كليات احلقوق من 
املس���تجدين وصل الى 2500 
طالبة وهذا يفوق احتياجات 
س���وق العمل، لذا سيتواصل 
املكت���ب الثقاف���ي م���ع وزارة 
التعليم العالي واملجلس األعلى 
للتخطي���ط ووزارة التخطيط 
للتعرف على احتياجات سوق 
العمل لضبط مخرجات التعليم 

مع سوق العمل.

القاهرة - هناء السيد  ٭

هذا العام ملرحلة البكالوريوس 
حوال����ي 6 آالف طالب، كما مت 
الدفعات  اإلعالن ع����ن قب����ول 
اجلديدة من الطالب اجلدد، حيث 
مت اإلعالن عن 3500 طالب وطالبة 
مت قبولهم باجلامعات املصرية 
وسيعلن عن بقية أسماء الطلبة 
في األيام املقبلة، مشيرا الى انه 
مت قبوله����م في كليات احلقوق 
والطب البشري واألسنان وتبقى 
كليات التجارة والهندسة واآلداب 
والطب الطبيعي واملنتظر اإلعالن 

عنها خالل الفترة املقبلة.
وبالنسبة لألكادميية البحرية 
باالس����كندرية فق����د مت إيقاف 
االعت����راف بها ملدة 4 س����نوات 
تنتهي املدة الع������ام املق����بل، 
وحس����بما ذكر م����ن معلومات 
س����يت����م تقيي����م وإع��������ادة 
النظر ف����ي مخرجات اجلامعة 
وتخصصاتها وما يتناس��ب منها 
مع سوق العمل وهذه بالطبع 

نقطة جوهرية.
وكذل���ك بقي���ة اجلامعات 
اخلاصة اذا توافرت فيها املعايير 
والشروط األكادميية الصحيحة 
تتم إعادة النظر العتمادها بعد 
ان تقوم اللجنة القادمة من وزارة 
التعليم العالي واملكتب الثقافي 
بالقاهرة لوضع معايير واضحة 
املعالم لتحديد االعتراف او عدم 
االعتراف ولدينا باملكتب الثقافي 
جلنة أكادميي���ة تبحث جميع 
الطلبات املقدمة من اجلامعات 
اخلاصة وتقدم دراستها للجنة 
القادمة من وزارة التعليم العالي 
»جلنة االعتماد األكادميي« التي 
لها احلق في االعتراف باجلامعة 

او رفضها.

ان املكتب  وأكد د.العن����زي 
الثقافي يعم����ل من اجل خدمة 
الطلبة وتذليل ما يواجهونه من 
صعوبات، مش����يرا الى ان باب 
مكتبه دائم����ا مف����توح امامهم 
سواء عن طريق االتصال املباشر 
او عن طريق وس�����ائل التواصل 
االجتماعي عبر االنترنت وأعلن 
العنزي عن قي������امه بعمل خطة 
عمل تش��������تمل على زي����ارة 
جميع اجلامعات املصرية، وأخذ 
مواعيد زمنية ملقابلة رؤس����اء 
اجلامعات بغرض توثيق أواصر 
التعاون وحل أي معوقات تواجه 
الطلب����ة ف����ي جمهورية مصر 

العربية.
وعن أعداد الطلبة في مرحلة 
الدراس����ات العليا قال الهندي: 
لدينا بالدراسات العليا اكثر من 
3 آالف طالب وطالبة مسجلني 
في املاجستير والدكتوراه وتقدم 

)ناصر عبدالسيد( د.فريح العنزي متحدثا للزميلة هناء السيد 

العجيري قدم نصائح لطلبة الهندسة
أقامت اجلمعية األميركية للمهندسني املدنيني 
ASCE ندوة للعالم الفلكي القدير د.صالح العجيري 
بعنوان »سيرته الذاتية وحياته العلمية« حتت 
رعاية بيت التموي����ل الكويتي حضرها عدد من 
أعضاء هيئة التدريس وط����الب وطالبات كلية 

الهندسة والبترول في جامعة الكويت.
بدأ د.العجي����ري الندوة بأس����لوبه الفكاهي 
املميز، حيث أضفى روح املرح على احلاضرين، 
ثم تناول جزءا من حياته كطالب، فذكر أنه تلقى 
تعليمه في الكتاتيب وانتقل بعدها إلى املدرسة 
املباركية عام 1937، ثم بدأ مسيرته في علم الفلك 
منذ سن الثانية عشرة من عمره كهواية وتلتها 
رحلة االختصاص عام 1946 للبحث عن أس����رار 

الطبيعة والكون.
كما وجه د.العجيري نصائح للطلبة تنير لهم 
طريقهم في دروب احلياة ومتكنهم من االستمرار 

في مسيرة النجاح والتميز.
وذكر عثم����ان الهالل � عض����و اجلمعية � أن 
اجلمعية حرصت على استضافة هذه الشخصية 
املتميزة حتى يستفيد اجليل احلالي من مناقشة 

أمور التعليم واملقارنة بني املاضي واحلاضر.
وشكر الهالل جميع احلضور من أعضاء هيئة 
التدريس وطالب وطالبات على مشاركتهم وتفاعلهم 
في الندوة ودعاهم للمشاركة في جميع أنشطة 
اجلمعية القادمة، كما وجه الشكر لبيت التمويل 

الكويتي على رعايته ألنشطة اجلمعية.

انتخابات اجلامعة املفتوحة 15 اجلاري

مستقلة »التطبيقي«: القعيط منسقًا عامًا 
واجلربا ألمانة السر والعازمي للصندوق

أعلنت اللجنة املؤقتة لالنتخابات في اجلامعة 
العربية املفتوحة � فرع الكويت أنه قد حتدد موعد 
إجراء انتخابات املجلس الطالبي في التخصصات 
التي تطرحها اجلامعة وهي »إدارة أعمال � األدب 
االجنليزي � تقنية املعلومات واحلوسبة« يوم 
اخلميس 15 اجلاري وفقا لالئحة املجلس الطالبي 
التي مت اعتمادها من قبل مجلس أمناء اجلامعة 

لتطبق في جميع افرع اجلامعة.
ودعا رئيس اللجنة املؤقتة لالنتخابات د.مرزوق 
العتيبي جميع الطلبة املرشحني لعضوية املجلس 
الطالبي إلى مراجعة قسم شؤون الطلبة غدا االحد 

4 اجلاري لتسلم كتاب طلب الصحيفة اجلنائية 
حيث سيتم اعطاء املرشحني مهلة 10 أيام تنتهي 
بتاريخ 2012/11/13 إلحضار تلك الشهادة، مشيرا 
إلى ان اعتماد جميع القوائم بشكل نهائي سيتم 
بعد التأكد من الشروط حسب املادة )5( واملادة 
)30( من الئحة املجل����س الطالبي والتي تنص 
على أن يكون الطالب مسجال ومنتظما )مسددا 
للرسوم الدراسية( باإلضافة الى عدم وجود اي 
عقوب����ة تأديبية صدرت ضد املرش����ح، كذلك لم 

تصدر بحقه احكام جزائية.
آالء خليفة  ٭

عقدت القائمة املستقلة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب جمعيته���ا العمومية العادية 
للعام النقاب���ي 2013/2012 بحضور جموع غفيرة 
من منتسبي القائمة، ومت خاللها مناقشة التقريرين 
االداري واملالي وفتح باب ما يستجد من أعمال، ثم مت 
التصويت على طرح الثقة مبكتب التنسيق السابق، 
وبعدها تقدم املنس���ق العام علي الشطي باستقالة 

مكتب التنسيق والدعوة لتشكيل مكتب التنسيق 
اجلديد لقيادة القائمة خالل املرحلة املقبلة. وجاء 
التش���كيل اجلديد ملكتب التنسيق بتزكية ضاري 
أحمد القعيط منسقا عاما للقائمة، عبدالعزيز اجلربا 
الشمري أمينا للسر، أحمد ناصر القويضي العازمي 

أمينا للصندوق.
محمد المجر  ٭


