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•  ...ويستمعان إلى شرح عن املشروع

• حامد العازمي وجنان بوشهري خالل اجلولة

وزير التربية والتعليم العالي ووزيرة األشغال يتفقدان المشروع

«الجامعة» :جاهزية  6كليات الستقبال الطلبة بالحرم الجديد
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكدت جامعة الكويت جاهزية مباين
�ست كليات يف احل���رم اجلامعي
اجلديد ال�ستقبال الطلبة مع بداية
الف�صل ال��درا���س��ي يف الثامن من
�سبتمرب املقبل.
ج��اء ذل��ك يف ع��ر���ض م��رئ��ي قدمه
مدير الربنامج االن�شائي بجامعة
الكويت الدكتور قتيبة رزوقي خالل
جولة وزير الرتبية وزير التعليم
العايل د .حامد العازمي ووزيرة
الأ���ش��غ��ال العامة وزي���رة الدولة
ل�ش�ؤون الإ�سكان د .جنان بو�شهري
مب�رشوع احلرم اجلامعي اجلديد يف
«ال�شدادية».
وبني رزوقي خالل العر�ض املرئي
خطة الت�شغيل اجلامعية وجاهزية
مباين الكليات والبنية التحتية
واخلدمات املوقعية للكليات.
وت�أتي هذه اجلولة يف �إطار تكثيف
اجلهود احلكومية من قبل وزارة
الأ�شغال العامة والهيئة العامة
للطرق والنقل الربي فيما يتعلق
بتجهيز الطرق امل�ؤدية للجامعة
ومداخلها وخمارجها وذلك بالتن�سيق
مع بلدية الكويت والإدارة العامة
للمرور ل�ضمان ان�سيابية انتقال

وو�صول مرتادي احلرم �إلى مواقع
اجلامعة اجلديدة بال�شدادية.
وت�ضمنت اجلولة زي��ارة ميدانية
مل��ب��اين ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ت التي
ت�سلمتها اجل��ام��ع��ة وه��ي كليات
«الآداب»و«ال�ت�رب���ي���ة» و«العلوم
الإداري���ة»و«ال���ع���ل���وم احلياتية»
و«الهند�سة والبرتول» و«العلوم»
التي �سيتم انتقالها وفق ما �أقره
املجل�س الأع��ل��ى للجامعة خالل
اجتماعاته الأخرية.
يذكر �أن خطة االنتقال والت�شغيل
ت�شمل انتقال �أربع كليات انتقا ًال كليا
وهي كليات «العلوم الإدارية»و«الآدا
ب»و«الرتبية»و«العلوم احلياتية».
ويف املقابل �سيتم انتقال جزئي
لكليتي «ال��ع��ل��وم» و«الهند�سة
وال��ب�ترول» م��ع توفري خدمة نقل
الطلبة من املواقف املخ�ص�صة لهم
�إل��ى الكليتني بالإ�ضافة �إل��ى نقل
الطلبة بني الكليات داخ��ل وخارج
احلرم اجلامعي يف حرمي «اخلالدية»
و»ال�شويخ» اجلامعيني �إل��ى موقع
اجلامعة اجلديد يف «ال�شدادية» �إلى
جانب توفري بوابات خا�صة خمتلفة
عن بوابات دخول الأعمال الإن�شائية
لت�سهيل دخول �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة وخروجهم.

• العازمي وبوشهري مع احلضور في صورة جماعية

«التطبيقي» :تشكيل لجنة خاصة

للتأكد من شهادات األساتذة المنتدبين
كتب �سالمة ال�سليماين :

كتب �سالمة ال�سليماين:

�أك��دت م�صادر �أكادميية لـ«ال�شاهد» �إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ب�صدد ت�شكيل جلنة خا�صة الختيار الأ�ساتذة املنتدبني يف كليات
ومعاهد الهيئة للت�أكد من اعتماد �شهاداتهم العلمية وذلك تطبيق ًا لقانون حظر
ال�شهادات العلمية غري املعادلة من وزارة التعليم العايل .
وقالت �إن بع�ض الأ�ساتذة �شهاداتهم العلمية غري معتمدة لكن بع�ض امل�س�ؤولني
يف الكليات واملعاهد ي�ستعينون بهم للتدري�س دون التدقيق �أو التمحي�ص يف
م�ؤهالتهم العلمية ويتم �إ�ستثنا�ؤهم من �أي �رشوط .
و�أكدت �إن بع�ض كليات ومعاهد التطبيقي �رشعت �أبوابها لكل من هب ودب
لي�صبح حما�رض ًا دون �إجراء مقابالت �أو التحقق من �سالمة م�ؤهله العلمي .
و�أو�ضحت �أن هناك ن�رشة �سوف تعمم على عمداء الكليات ومدراء املعاهد
لعدم �إنتداب �أي حما�رض �شهادته العلمية غري معادلة من وزارة التعليم
العايل  ،لأنه وفق ًا لقانون حظر ال�شهادات العلمية غري املعادلة ف�إنه لأي
�شخ�ص حق رفع دعوى ق�ضائية �ضد من ميار�س عمله ب�شهادة غري معادلة ومن
�سهل له العمل بها .
ودعت مدير التطبيقي د.علي امل�ضف الإ�رساع لعقد اجتماع مع كل القياديني
للحيلولة دون اال�ستعانة ب�أي ع�ضو هيئة تدري�س �أو تدريب منتدب يحمل
�شهادة غري معادلة من التعليم العايل لأن القانون وا�ضح و�رصيح بهذا ال�ش�أن
 ،والذي يفرت�ض �إغالق هذا الباب نهائي ًا حتى ال تكون الهيئة حتت الر�صد
الق�ضائي والنيابي٫

�أع��ل��ن جمل�س اجل��ام��ع��ات اخلا�صة ب��دء فرتة
الت�سجيل يف خطة البعثات الداخلية للحا�صلني
على الثانوية االنكليزية الكرتوني ًا يف 24
�أغ�سط�س احلايل على �أن تنتهي يوم  28من ال�شهر
نف�سه.
و�أك��د الأم�ين العام بالأمانة العامة ملجل�س
اجلامعات اخلا�صة د.حبيب �أب��ل يف ت�رصيح
�صحايف �أن��ه على الطلبة الراغبني بالت�سجيل

• علي املضف

• محمد العتيبي

العمل اخلريي والإن�ساين الكويتي
�إلى كل حمتاج يف العامل ،وهذا ما
جعل �سموه ي�ستحق عن جدارة لقب
قائد العمل الإن�ساين من قبل الأمم
املتحدة و�أن تُ ً�سمى الكويت مركزا
للعمل الإن�ساين».
و�أو�ضح العتيبي« :بيت الزكاة منذ
ن�ش�أته ع�ضو ن�شط وم�ساهم فاعل
يف كثري من الهيئات وامل�ؤ�س�سات

السالم :إنجاز  %84من مشروع الدائري األول
كتب �أحمد يون�س:

فعال
العتيبي :بيت الزكاة مساهم ّ
في كثير من األعمال اإلنسانية
قال املدير العام لبيت الزكاة حممد
العتيبي«  انه ي�أتي هذا اليوم من
كل عام ليخلد ذكرى من ق�ضوا �أثناء
ت�أديتهم لواجبهم يف �إغاثة �إخوانهم
يف الإن�سانية ،وليكون دعوة لالحتفاء
ب�أبطال الإغاثة املجهولني الذين
يعملون يف ظروف قا�سية و�صعبة،
وحث ًا للجهات الفاعلة يف مناطق
النزاعات لت�ضمن جلميع العاملني يف
املجال الإن�ساين احلماية املكفولة
لهم مبوجب القانون الدويل»
و�أ�ضاف العتيبي �أن بيت الزكاة
الكويتي ك��رائ��د م��ن رواد العمل
الإن�ساين يف املنطقة ك��ان دائم ًا
وم����ازال ح��ا��ضر ًا وف��اع� ً
لا حيثما
وجدت معاناة �إن�سانية و�أينما � َّأن
حمتاج �أو ا�شتكى الج��ئ �أو توجع
م�صاب ج��راء ح��رب �أو ك��ارث��ة �أو
ا�ضطهاد ،ترجمة للر�ؤية ال�سامية
وللتوجيهات الإن�سانية ل�صاحب
ال�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد ق��ائ��د العمل
الإن�ساين ال�شيخ �صباح الأحمد الذي
يحر�ص كل احلر�ص على �أن ي�صل

يف البعثات تقدمي اختبار القبول يف املن�ش�أة
التعليمية التي يودون الت�سجيل فيها كرغبة �أولى
واحل�صول على ورقة القبول وحتميل املعلومات
املطلوبة على نظام الت�سجيل الإلكرتوين اخلا�ص
بالبعثات الداخلية.
و�أو�ضح �أبل �أن �أولوية القبول للطلبة احلا�صلني
على �أعلى املعدالت ويف حدود ما هو متاح من
مقاعد ،م�شدد ًا على �رضورة اتباع ار�شادات الت�سجيل
املو�ضحة على موقع الأم��ان��ة العامة ملجل�س
اجلامعات اخلا�صة «.»www.puc.edu.kw

و�أ�ضاف �أن ميكن للطالب التعرف على برامج
الكليات واجل��ام��ع��ات و�أدن���ى ن�سبة مئوية
مطلوبة للتقدمي يف ك��ل تخ�ص�ص بزيارة
املوقع الإلكرتوين ،متمني ًا التوفيق للطلبة
املتقدمني.
يذكر �أن جمل�س اجلامعات اخلا�صة اعتمد قبول
 3294طالبا وطالبة بتاريخ  24يونيو املا�ضي
يف البعثات الداخلية لربامج البكالوريو�س
والدبلوم للف�صل الدرا�سي الأول «»2020 / 2019
للحا�صلني على الثانوية العامة �أو ما يعادلها.

افتتاح نفق هو األول من نوعه بالكويت عند تقاطع شارع خالد بن الوليد

من أوائل المشاركين بالحمالت اإلغاثية

كتب فار�س عبدالرحمن:

«الجامعات الخاصة» :التسجيل بخطة البعثات
الداخلية للثانوية اإلنكليزية  24الحالي

الإغاثية حول العامل فهو على �سبيل
امل��ث��ال ع�ضو املجل�س الإ�سالمي
العاملي للدعوة والإغاثة» منذ عام
1988م ،كما �أن له عالقات وطيدة
و��شراك��ات فعالة م��ع املنظمات
العاملية ومنها املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
ال��ت��ي ت��ق��دم الإغ���اث���ات العاجلة
والطارئة لالجئني وتعنى بتح�سني
�أو�ضاعهم الإن�سانية واملعي�شية».
وختم العتيبي .بيت الزكاة دوم ًا
من �أوائ��ل امل�شاركني يف احلمالت
الإغاثية العاجلة بالتعاون مع
هيئات خريية حملية وخارجية،
كما يدعم بع�ض اجلهات احلكومية
واجلمعيات اخل�يري��ة يف الدولة
لإي�����ص��ال امل�����س��اع��دات الطارئة
واال�ستجابة العاجلة للمحتاجني
وامل�ست�ضعفني وامل�رشدين يف كثري
من البلدان املنكوبة وله حمالت
�إغ��اث��ي��ة م�ستمرة م��ث��ل احلمالت
الإغاثية لفل�سطني و�سورية واليمن
وال�صومال وبورما وغريهم» بناء
على رغبة �صادقة وم�شاركة �إن�سانية
من �شعب الكويت املعطاء.

قالت كبري اخت�صا�صيني ومدير م�رشوع تطوير
الدائري الأول «املرحلة الثانية» التابع لوزارة
الأ�شغال العامة ،م.خالدة ال�سامل� ،إن م�رشوع
الدائري الأول يتكون من  3تقاطعات رئي�سية و3
�أن��ف��اق ،و 5ج�سور �سيارات وج�رسين للم�شاة،
الفت ًا �إلى �أن امل�رشوع يت�ضمن  3مراحل للدائري مت
االنتهاء من املرحلة الأولى عند دوار �شرياتون يف
.2013
و�أكدت �أن هذا العام �سي�شهد افتتاحات عدة للم�رشوع
منها نفق عند تقاطع �شارع خالد بن الوليد وذلك

بعد االنتهاء من فر�ش اخللطة الأ�سفلتية اجلديدة،
م�ؤكد ًا« :تعدينا الـ  %84من ن�سبة �إجناز م�رشوع
الدائري الأول ،و�سيكون النفق هو الأول من نوعه
بالكويت».
و�أو�ضحت �أن النفق �سيكون مغلق ًا بطول  2كيلو مرت
تقريب ًا يربط بني املرحلتني ،م�شرية �إلى �أنه خالل
عام �سيتم االنتهاء من املرحلة الثانية ،وننتظر
حالي ًا اعتماد املرحلة الثالثة.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ت��وا���ص��ل �إدارة �صيانة الطرق
ال�رسيعة التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل
الربي� ،أعمال فر�ش اال�سفلت على طريق الدائري
ال�ساد�س.

• جانب من صيانة الطرق

• خالدة السالم

