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تتقدم 
بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة الزامل الكرام
لوفـاة فقيدهم 

المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عماد محمد مسلم الزامل
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

(قاسم باشا) الطلبة في صالة التحرير يستمعون إلى شرح من الزميل عبداحلميد اخلطيب عن آلية العمل  الزمالء حنان عبداملعبود وعبدالعزيز الفضلي وألني البيطار ووليد جمعة مع طلبة األكادميية الدولية في «األنباء»

طلبة األكادميية الدولية احلديثة اطلعوا على مراحل العمل في «األنباء»

عبدالعزيز الفضلي

قام عــدد من طلبــة األكادميية 
الدولية احلديثة يرافقهم املعلمان 
محمد حلمي ونسمة إبراهيم بزيارة 
الى مقر «األنباء» وكان في استقبالهم 

املسؤولون في العالقات العامة وليد 
جمعة والني البيطار ورضا صادق، 
ومت خالل الزيارة اطالعهم وتعريفهم 
بإدارات وأقسام اجلريدة املختلفة 
وشــرح ملراحل إصــدار اجلريدة. 
وأعرب املعلم محمد حلمي عن بالغ 

سعادته وسروره لزيارة «األنباء» 
واطالع أبنائه الطلبة على أقسامها 
وإداراتها وكيفية العمل فيها، مشيرا 
الــى أن الطلبة الذين مت اختيارهم 
للزيارة يعدون من الطلبة املتميزين 

في املدرسة.

وأضاف ان املدرسة تقيم مسابقة 
في حتدي القراءة واألنشطة الطالبية 
الهادفة والتي نسعى من خاللها إلى 
تشجيع الطلبة على القراءة وتنمية 
املهارات باللغة العربية، مشيرا الى 
ان هــذه الزيارة خصصت للطلبة 

الذين فازوا مبسابقة حتدي القراءة.
وأعرب حلمي عن بالغ شــكره 
ألســرة «األنبــاء» علــى حفــاوة 
االســتقبال واالهتمــام بالطلبــة 
وتقــدمي كل ماهــو مفيــد  لهم في 

عالم الصحافة.

الزميل عمار عجوب يطلع الطلبة على مراحل العمل في قسم الكمبيوتر 

«التربية» تراجع أصول املناهج الدراسية
عبدالعزيز الفضلي

أعلــن وكيــل وزارة 
التربية باإلنابة م.ياسني 
الياسني عن تشكيل جلنة 
علمية ملراجعة اصول كتب 
املناهج الدراسية برئاسة 
املراقــب األول للمناهــج 
الدراسية باإلنابة تهاني 
املطيري وعضوية عدد من 
موجهي املواد الدراسية. 
وحــدد الياســني فــي 
قرار تشكيل اللجنة الذي 

حصلت «األنباء» على نسخة منه املهام 
املنوطة بها، وهي االطالع على الوثائق 
الوطنية للمناهج الدراسية وبناء عليه 
يتم مراجعة كتاب املتعلم وكتاب املعلم 
(العلمية والتربوية للمناهج الدراسية 
وفق املعايير احملددة) على ان يسلم إلدارة 
تطوير املناهج تقريرا شامال يحتوي على 

املناهج الدراسية التي متت 
مراجعتها من قبل اللجنة. 
وأكد الياســني في قراره 
على ضرورة ان تنســق 
اللجنة مع رؤساء األقسام 
العلميــة لوضــع خطــة 
مراجعة الكتب املطلوبة، 
ومتابعة املناهج الدراسية 
مع األقسام العلمية ويتم 
التواصل مع رئيس قسم 
املــادة العلمية الســتالم 
كتــب املناهج الدراســية 
ملراجعتها من قبل عضو 

اللجنة املختص للمادة العلمية ذاتها.
على ان يتم تسليم رئيس قسم املادة 
العلمية كتب املناهج الدراسية التي متت 
مراجعتها من قبل عضو اللجنة املختص، 
وأن يقــوم كل عضو باللجنة بتســليم 
جــدول باألعمال التــي أجنزها لرئيس 

اللجنة.

من خالل جلنة علمية شّكلها الوكيل

م.ياسني الياسني

GUST استضافت الفائزين بجائزة الكويت لـ «التقدم العلمي»
استقبلت جامعة اخلليج 
 (GUST) للعلوم والتكنولوجيا
احلائزيــن جائــزة الكويــت 
الكويــت  التابعــة مؤسســة 
للتقدم العلمي (KFAS) والتي 
أقيمت برعاية وحضور صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد فــي شــهر نوفمبــر 
مــن العــام املاضــي. والتقى 
الفائزون اخلمســة بــاإلدارة 
العليــا للجامعــة حيث ألقوا 
محاضــرات خلصت أبحاثهم 
ألعضاء هيئة التدريس وبعض 
طلبة اجلامعة، يأتي هذا احلدث 
كجــزء مــن جهــود اجلامعة 
لتوســيع شــبكتها الدوليــة 

للبحث األكادميي.
وكان أحد الفائزين بجائزة 
أماني  البروفيسورة  الكويت 
جمال، بروفيســورة سياسة 
في جامعة برينستون ومدير 
مركز ممدوحة بوبست للسالم 
والعــدل واحلاصلــة علــى 
جائــزة العلــوم االقتصادية 
وقدمــت  واالجتماعيــة. 
محاضرتهــا نظــرة عامة عن 
مشــروع البارومتــر العربي 
الذي يعد أكبر مشروع للرأي 
العام فــي املنطقــة العربية، 
حيــث ســلطت محاضرتهــا 

بروفيسور في معهد كورانت 
لعلوم الرياضيات في جامعة 
نيويورك وأستاذ مساند في 
جامعة نيويــورك ـ أبو ظبي 
العلــوم  واحلائــز  جائــزة 
األساسية. تعمق البروفيسور 
املصمودي في موضوع التقدم 
األخير في ديناميكا السوائل 
 «Prandtl» وحتديدا على نظام

.«Zero-Viscosity Limit»و
فرحــة،  عمــر  وألقــى 
الكيميــاء فــي  بروفيســور 
جامعــة نــورث ويســتيرن 
واحلائز جائزة العلوم البيئية، 
الضوء على مبادرات التعاون 

احملتملة.
وأخيرا ناقش الروفيسور 

البروفيسور بسام  والباحث 
علم الدين، حيــث ناقش كال 
أفــكارا لتعاونات  اجلانبــني 
مستقبلية محتملة، باإلضافة 
إلــى طــرق تعزيــز وتطوير 
املبادرات البحثية والتعليمية 

لدى اجلامعة.
ويعــد اجلمــع بــني هــذه 
العظيمــة لتبــادل  العقــول 
فــي  وأفكارهــم  معارفهــم 
«محادثــات KFAS» جزءا من 
األهداف اإلستراتيجية جلامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
فــي تعزيز أبحاثهــا من أجل 
وضــع اجلامعــة كمؤسســة 
أكادميية رائدة ومركز أبحاث 
متقدم محليا وإقليميا ودوليا.

علــي أمليل، وســفير املغرب 
الســابق في لبنان واحلاصل 
على جائزة العلوم االقتصادية 
واالجتماعية، إشارات النهضة 
العربية. ومتكن الفائزون أيضا 
من املشاركة في اجتماع قيادي 
مــع اإلدارة العليــا للجامعة 
والذي شــمل رئيس اجلامعة 
البروفيســور وليد بوحمرا، 
ونائب رئيس مجلس األمناء 
واملستشار األكادميي د.جاسم 
عبد الســالم، ونائب الرئيس 
للشــؤون األكادمييــة د.فهد 
الســميط، ونائــب الرئيــس 
للتطويــر املهنــي وخدمــات 
الدرباس،  املجتمــع د.أحمــد 
ومدير مكتب الدراسات العليا 

البروفيسور وليد بوحمرا مع املشاركني في محادثات KFAS في لقطة جماعية

الضوء على نتائج املشــروع 
البارزة والتي أظهرت نشاط 
الســلوكيات املتكــررة التــي 
تخــص احليــاة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية في 
العديد من الدول في املنطقة. 
كما ناقش البروفيسور محمد 
شــاهني، أســتاذ فخــري في 
اجلامعــة األردنية واحلاصل 
على جائزة دراســات اللغات 
واألدب األجنبــي، بورتريت 
عطيــل فــي خطــاب الكاتب 
البروفيســور إدوارد ســعيد 
وموســم الهجرة إلى الشمال 

لألديب الطيب صالح.
واستضافت اجلامعة ايضا 
البروفيسور نادر املصمودي، 

احتاد «التطبيقي»: ناقشنا
مع «العلوم الصحية» سلبيات 

تعارض املقررات على الطالبات

استقبل عميد كلية العلوم الصحية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبداحلكيم الصغير وفدا 
من االحتــاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة ممثال برئيس 
االحتاد ضاري طالل العليان الشــمري، ورئيس اللجنة 
الطالبية وجلنة املستجدين خالد يوسف الوقيت الظفيري.
وناقــش الوفد خالل اللقاء ســبل االرتقاء باخلدمات 
املقدمة لطالب وطالبات الكلية، ومشكلة الشعب املغلقة، 
إضافة إلى مشكلة تعارض بعض املقررات الدراسية وما 
يترتب عليها من آثار سلبية وتأخير لتخرج الطالبات، 
إضافة إلى عدد من القضايا األخرى التي متت مناقشتها، 

ووعد د.الصغير بدراستها.

د.عبداحلكيم الصغير متوسطا ضاري الشمري وخالد الظفيري

املرزوق: موجة برد 
قارس تبدأ اإلثنني

حذر اخلبير الفلكي 
املــرزوق من  عادل 
موجة برد قارس ومن 
لبس املالبس الصيفية 
خالل األسبوع املقبل، 
متوقعــا أن تتعرض 
البــالد اعتبــارا من 
االثنني املقبل وملدة ٣ 
أبعد تقدير  أيام على 
الــى موجة من البرد 

القارس.
هذه  وأضــاف: 
املوجة شديدة البرودة 

نتيجة لتمركز مرتفع جوي في شمال اجلزيرة العربية 
تبلغ قوته ١٠٢٨ مليبارا يقابله في أقصى جنوب اجلزيرة 
العربية منخفض جوي تكون قوته ١٠٠٨ مليبارات، هذا 
الوضع سيؤدي الى هبوب الرياح الشمالية الغربية بني 
املعتدلة والنشطة وسرعتها ستكون بني ١٨ و٥٠كم/ 
س مثيرة الغبار اخلفيف والعالق ومؤدية في الوقت 
نفسه الى انخفاض ملحوظ في درجة احلرارة التي 
تشتد يوم الثالثاء ١١ اجلاري، وتوقع أن تكون احلرارة 
في حدها األقصى في ســاعات الظهيرة بني ١٠ و١٢ 
درجة مئوية وفي حدها األدنى بني صفر و٤ درجات 
مئوية في ساعات الفجر وقبيل شروق الشمس، الفتا 
الى عودة الوضع اجلوي حسب املعدل السنوي يوم 
اخلميس ١٣ اجلاري، وبسبب هبوب الرياح الغربية 

هذه ستكون السماء صافية وخالية من الغيوم.
واستطرد املرزوق: هذه الفترة هي نهاية فترة برد 
الشبط والتي كانت مدتها ٢٦ يوما وكانت تشمل نوء 
النعامي ونوء البلدة ومدة كل نوء ١٣ يوما، أي أن فترة 
برد الشبط ٢٦ يوما، حيث ندخل يوم االثنني املقبل 
في فترة برد العقارب والتي مدتها ٢٧ يوما تبدأ في 
برد (عقرب السم) ومدة هذه الفترة ٩ أيام وهي أوال 

فترة برد العقارب وأشدها برودة.
وأشار الى أن حالة البحر دخلت الى حالة تيارات 
احلمل شــديدة االندفاع وغير الصاحلة للصيد منذ 
امس اخلميس وملــدة ٨ أيام تتحول بعدها التيارات 
الى تيارات فســاد خفيفة االندفــاع، كما ان البحر 
ســيكون عالي املوج ولذا ننصح بعدم دخول البحر 

في هذه الفترة.

عادل املرزوق

متابعة من الطلبة لسير العمل في قسم املونتاج من الزميل مصطفى عبدالصادق


