
العدد 1139 / االثنني 17 يناير 2011م / 13 صفر 1432هـ

ةديرجلا•
www.aljarida.comأكاديميا 10

أحمد الشمري وحسن المهنا

أكـــــــد عــــضــــو هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس 
واألستاذ المحاضر بوزارة التعليم 
الــعــالــي لــمــادة التصميم الــداخــلــي 
قسم الديكور د. نايف الصفران أن 
المسابقة الوطنية المتخصصة في 
التصميم للفتيات الــتــي تنظمها 
مجموعة »غــلــوريــا جينز كوفيز« 
بالتعاون مــع لجان الطالبات في 
االتـــحـــاد الــوطــنــي لــطــلــبــة الــكــويــت 
ولجان الطالبات في االتحاد العام 
لطلبة ومــتــدربــي الهيئة، بعنوان 
»غلوريا ديزاين« للعام الثالث على 

التوالي، في تطور مستمر.
وصــــرح الــصــفــران الــــذي يشغل 
منصب رئيس لجنة التحكيم في 
المسابقة التي تنظم برعاية رئيسة 
جــمــعــيــة شــبــاب الــكــويــت الــوطــنــيــة 
الشيخة أمــل الــحــمــود الــصــبــاح أن 
ما يميز هــذه المسابقة هــذا العام 
أنها تتزامن مع احتفاالت الكويت 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر، لــمــا 
يميز هذا الشهر من المهرجانات 
والفعاليات الوطنية حيث تعيش 

الكويت أجواء خاصة.
وبـــيـــن الـــصـــفـــران أن الــمــســابــقــة 
تـــشـــجـــع الـــطـــالـــبـــات عـــلـــى االبـــــــداع 
واالبتكار والفوز بالمراكز المتقدمة 
وستخلق جوا جميال من المنافسة 
بــيــن الــطــالــبــات ليتركن بصمتهن 
ألجل الكويت، وهي تدعو الفتيات 
إلــــى تــصــمــيــم مـــواقـــع مـــن الــكــافــيــه 
)بــــعــــض الـــــــطـــــــاوالت والـــــكـــــراســـــي( 
ووضع لمساتهن من خالل تعبئة 
اســـــتـــــمـــــارة الـــتـــســـجـــيـــل ومـــعـــرفـــة 
www. الــتــفــاصــيــل عــلــى الـــمـــوقـــع
nashiri.net/gloria، مؤكدا أن من 
شـــــروط الــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــة 
حـــضـــور ورشـــــة الــعــمــل أو الـــــدورة 

التدريبية التي ستقدم للمشاركات 
مجانا، وهــي فــي مجال التصميم 
الداخلي لتوضيح الشروط ومواد 
االســتــخــدام، كما على المسجالت 
الـــقـــيـــام بــــزيــــارة لـــمـــواقـــع الــكــافــيــه 
الموجودة في سوق شرق ومجمع 
الــبــيــرق والــمــنــشــر، لـــدراســـة الــجــو 
الــعــام ومــعــرفــة األلـــــوان المناسبة 
للتصميم، ويجب عليهن االلتزام 
بــــألــــوان غـــلـــوريـــا الــمــعــتــمــدة وهــي 
البني والعنابي والبيج والبرتقالي 
ودرجــــات هـــذه األلـــــوان، بــاإلضــافــة 
إلى ألوان علم الكويت لنخلق الجو 

الوطني.
ودعا الطالبات إلى زيارة الموقع 
www.naifdec.com للتعرف أكثر 
عن عالم التصميم الداخلي، مشيرا 
إلى أنه ال مانع من مشاركة شخص 
واحـــــــــد أو شـــخـــصـــيـــن لــتــصــمــيــم 
ركــــن واحــــــد، ويـــجـــب أن تــســتــخــدم 
مـــواد الــزيــنــة ذات الــجــودة العالية 
والـــمـــتـــقـــنـــة األداء، لـــتـــكـــون ســهــلــة 
الــتــركــيــب والــتــنــقــل والــتــغــيــيــر مع 
مراعاة عدم إضرار المكان كما على 
الــمــشــاركــة عــمــل تصميم اسكتش 
مـــبـــســـط يــــوضــــح الــــفــــكــــرة ومـــــــواد 

االستخدام للمكان.
وأخـــتـــتـــم الــــصــــفــــران تــصــريــحــه 
بـــاإلشـــارة إلـــى أن فــتــرة التسجيل 
بــالــمــســابــقــة تــنــتــهــي 22 الـــجـــاري 
علما بأن فترة المسابقة تستغرق 
شــــهــــرا كــــامــــال مــــن بــــدايــــة فـــبـــرايـــر 
حتى آخـــره، وسيتم التقييم بناء 
عــلــى الـــتـــزام الــمــشــاركــة بــالــشــروط 
الخاصة بالمسابقة باإلضافة إلى 
تصويت الجماهير لركنها، ورسوم 
المشاركة في المسابقة  10 دنانير 

غير قابلة لالسترداد.

الصفران: المسابقة الوطنية المتخصصة 
في التصميم تكشف مواهب الفتيات

البرنامج اإلنشائي بالجامعة يشارك 
في »بوابة مستقبل الكويت«

»مستقلة الحقوق« تطلق حملة 
تأبينية لألمير الراحل جابر األحمد

أعلنت مديرة البرنامج اإلنشائي في جامعة الكويت د. رنــا الــفــارس أن 
البرنامج كممثل عن جامعة الكويت سيشارك في معرض ومنتدى مشاريع 
التنمية »بوابة مستقبل الكويت«، الذي تنظمه شركة كويت إكسبو للمعارض 

والمؤتمرات.
وذكـــرت الــفــارس وفــق بيان الجامعة أن هــذا المعرض يقام تحت رعاية 
ومشاركة نائب رئيس مجلس الـــوزراء للشؤون االقتصادية وزيــر الدولة 
لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد خالل الفترة 
من 18 إلى 19 يناير الجاري، في فندق شيراتون الكويت، لعرض المشاريع 
اإلنشائية التي يشرف البرنامج اإلنشائي على تنفيذها وباألخص مشروع 

مدينة صباح السالم الجامعية- جامعة الكويت.
ولفت البيان إلى أن المعرض يهدف إلى جذب العدد األكبر من شركات 
ومؤسسات القطاع الخاص والعام المعنية بالتنمية االقتصادية لتبادل 
وتوحيد األفكار والجهود والرؤى المشتركة بشأن خطط ومشاريع التنمية 
واالستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفارس 
ستشارك في فعاليات ندوة »المشروعات الكبرى والبنية التحتية«، في تمام 
الساعة 12:30 ظهر بعد غد على أن تكون ساعات عمل المعرض على فترتين 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف بعد الظهر ومن الساعة 

الرابعة حتى الساعة التاسعة مساًء.

• عماد العلي
أعـــــلـــــن أمـــــيـــــن صــــــنــــــدوق الـــقـــائـــمـــة 
الــمــســتــقــلــة فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق حــمــد 
الصفر أن القائمة اطلقت حملة تأبينية 
ألمير البالد الراحل المغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ جابر االحــمــد، في 
الكلية تمتد من أمس حتى الخميس 

المقبل.
ولــفــت صفر لـــ"الــجــريــدة" إلــى ان 
القائمة قامت بتوزيع باجات حملت 
إحدى مقوالت األمير الراحل وهي 
"ستظل الكويت هي الغاية وستظل 
كــلــمــتــهــا هـــــي الـــفـــصـــل فـــمـــن عــمــل 
لــهــا ورعـــى حقها وصـــان أمانتها 
وقدمها على نفسه كان في المكان 
العليا عند الــلــه"، مضيفا أن "هذه 
 الحملة تأتي انطالقا من الواجب 
الوطني الملقاة على عاتقنا فضال 
عـــــن حـــاجـــتـــنـــا الســــتــــذكــــار أعـــمـــال 
الـــراحـــل فــي ظــل الـــظـــروف الحالية 

التي تعصف بالكويت".
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أوضـــــح صــفــر ان 
الــقــائــمــة ستظل مـــوجـــودة فــي الكلية 
لخدمة الطلبة كما عهدوها فضال عن 
أنها تتمنى التوفيق لجميع الطلبة في 

االختبارات الفصلية.

النفيسي: المشعل رحل... لكن إسهاماته ستظل 
محفورة في ذاكرة »التطبيقي«

أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

 عزى فيه الكويت 
ً
 صحافيا

ً
بيانا

في فقدانها أحد أبنائها الراحل 
منصور المشعل.

فــقــدت الــهــيــئــة الــعــامــة للتعليم 
الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب احــــد ابـــرز 
الشخصيات الرائدة التي ساهمت 
في بناء ونهضة التعليم التطبيقي 
والــتــدريــب وهــو المغفور لــه بــإذن 
الله منصور علي إبراهيم المشعل 
الـــــذي وافـــتـــه الــمــنــيــة صـــبـــاح يــوم 

الجمعة الماضي.
وفي هذا الصدد، أعرب مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. عبد الرزاق النفيسي 
عن بالغ حزنه وألمه »لــوفــاة األخ 
منصور المشعل الذي كان له دور 
بــارز في تنمية وتطوير التدريب 
حيث كان له العديد من االنجازات 
ات التي أدت إلى وصول  والعطاء
الهيئة لمكانتها الحالية كصرح 
أكاديمي يلبي متطلبات النهضة«.

اسهامات ملموسة

وأوضح النفيسي أن »المرحوم 
لـــه بـــــإذن الـــلـــه قـــد شــغــل عـــــددا من 
المناصب فــي الهيئة حيث تقلد 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس قـــســـم الــمــتــابــعــة 
والــــتــــقــــويــــم بـــــــــــــاإلدارة الـــمـــركـــزيـــة 
للتدريب قبل إنشاء الهيئة ومراقب 
االخــــتــــيــــار والـــتـــنـــســـيـــق بــــــــاإلدارة 
المركزية للتدريب ومساعد مدير 
إدارة الـــتـــســـجـــيـــل بـــالـــهـــيـــئـــة بــعــد 
إنــشــائــهــا ومـــديـــر إدارة تخطيط 
وتنسيق التدريب ونائب المدير 
العام لشؤون التدريب«، الفتا إلى 
ة  أن »الفقيد خالل مسيرته البناء
كــان لــه إســهــامــات ملموسة أثــرت 
وبشكل كبير في االرتقاء بالتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب نــذكــر منها 
عــلــى ســبــيــل الـــعـــد ال الــحــصــر أنــه 
استطاع تمثيل الهيئة فــي لجان 

التعليم الفني والتدريب المهني 
بــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
كــــمــــا انــــــــه شــــغــــل مـــنـــصـــب عــضــو 
دائــــم فـــي لــجــنــة شــــؤون العاملين 
بــــــــاإلدارة الــمــركــزيــة لــلــتــدريــب ثم 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــــــتــــــدريــــــب ومــــمــــثــــل فــــــي لــجــنــة 
الــمــعــاقــيــن بـــــــوزارة الــــشــــؤون قبل 
صـــدور قــانــون المعاقين الجديد 
ومــمــثــل الــهــيــئــة فـــي لــجــنــة رعــايــة 
العمالة الكويتية من ذوي الحرف 
والــمــهــن المختلفة المنبثقة عن 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة بـــرئـــاســـة وزيـــر 
الــــــشــــــؤون آنــــــــــذاك الــــشــــيــــخ نـــــواف 
األحـــمـــد وكـــذلـــك عــضــو فـــي لجنة 
تصنيف الوظائف بديوان الخدمة 
المدنية وعضو في اللجنة العليا 
لــلــمــشــاريــع بــالــهــيــئــة وعـــضـــو في 
لجنة وضــع استراتيجية الهيئة 
وفــــي الــلــجــنــة الـــعـــامـــة لــلــمــيــزانــيــة 
بـــالـــهـــيـــئـــة وفــــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــبـــعـــثـــات وفــــــي الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 

للقبول.

حضور خليجي

وشـــغـــل كـــذلـــك مــنــصــب مــشــرف 
عام الدورات التدريبية ثم مشرف 
عام التدريب ورئيس لجنة توحيد 
شهادات مجلس التعاون ورئيس 
وفـــــــد الــــكــــويــــت الــــــدائــــــم بــمــجــلــس 
الــتــعــاون لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم الفني 
والتدريب وعضو لجنة الموظفين 
منذ اإلدارة المركزية للتدريب حتى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وعضو في اللجنة العليا 
للتعيينات بــالــهــيــئــة وعــضــو في 
جميع مشاريع مؤتمرات الهيئة، 
باإلضافة إلى عضوية العديد من 

اللجان األخرى وحضور مؤتمرات 
ونـــدوات ودورات مختلفة تتعلق 
بطبيعة العمل بالهيئة سواء على 
مستوى دول مجلس التعاون أو 

على مستوى الدول العربية.
و بين د. النفيسي بــأن الموت 
قــد غــيــب مــنــصــور الــمــشــعــل ولكن 
إسهاماته وانجازاته ستظل باقية 
ومحفورة بالذاكرة داعيا المولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الطلبة يفضلون الدراسة في المقاهي لمتابعة كأس آسيا 
والمكتبات للهدوء

االمتحانات النهائية مصيرية للمتوقع تخرجهم و»مرعبة« للمستجدين

بدأ طلبة المؤسسات التعليمية 
العليا في الكويت اختباراتهم 

النهائية للفصل الدراسي الحالي 
في جو مليء بالتناقضات.

في الدول الغربية يكون منتصف 
الــشــهــر االول مــن الــســنــة الــمــيــالديــة 
الجديدة بداية للدراسة واالستعداد 
لــلــفــصــل الـــــدراســـــي الــــجــــديــــد، وفـــي 
الـــــكـــــويـــــت يــــرتــــبــــط يــــنــــايــــر دائــــمــــا 
باالمتحانات سواء تلك المصيرية 
للطلبة المتوقع تخرجهم او المرعبة 

للمستجدين منهم.
وعـــــــلـــــــى اخـــــــــتـــــــــالف مـــــشـــــاربـــــهـــــم 
الــســيــاســيــة وتــوجــهــاتــهــم لــلــقــائــمــة 
الفالنية او لتلك يتشارك الدارسون 
فـــي هـــمـــوم االمـــتـــحـــانـــات الــفــصــلــيــة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي تـــحـــدد مــعــدالتــهــم 
لــلــمــســتــمــريــن مــنــهــم، بــيــنــمــا تــكــون 
الـــمـــفـــتـــاح لـــطـــلـــبـــة الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة 
للدخول إلى معترك الحياة العملية 
وبـــدايـــة لمستقبل جــمــيــل فـــي حــال 
تمكنوا من الخروج بنتائج ممتازة، 
وآخر مجهول "ال سمح الله" في حال 
ا. كانت الدرجات غير متوقعة...سوء
واالمـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة تشكل 
نــــصــــف درجــــــــــات الــــطــــالــــب تــقــريــبــا 
وأكـــــثـــــر بـــعـــشـــر درجــــــــــات كــــمــــا هــي 
نسبة االمتحان النهائي في المادة 
الدراسية للطالب في جامعة الكويت 
60%، وتمتد االمتحانات النهائية 
في فترة تقارب األسبوعين، قد تكون 
األولـــــى لــلــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن وهــم 
الحلقة األضعف لتغير جو الدراسة 
العام في مرحلة الجامعة عن مرحلة 
الثانوية، في طريقة دراسة المقررات 
الدراسية وأداء االمتحانات وغيرها 
من األمور، وقد تكون األخيرة للطلبة 

الخريجين.
وفي حين تتحول بعض المنازل 
إلــــــى مــعــســكــر يـــطـــبـــق فـــيـــه الـــنـــظـــام 
بصرامة منذ ان يدخل الطالب إلى 

بيته لضمان حصوله على الهدوء، 
تـــكـــون االمـــــــور فــــي اكـــثـــر الــمــســاكــن 
عادية بعد ان اصبح االعتكاف فيها 
مـــن اجــــل الــــدراســــة مـــوضـــة قــديــمــة، 
حـــيـــث يـــعـــمـــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــطــلــبــة 
للتجمع فــي احـــد الــمــقــاهــي الــراقــيــة 
او الــشــعــبــيــة لـــلـــدراســـة عـــلـــى شــكــل 
مجموعات، تلك االماكن التي كانوا 
يتجمعون فيها اثناء الدراسة التي 
حلت محل الدواوين، وبات المنظر 
لــيــس بــالــغــريــب أن تــــرى مــجــمــوعــة 

من الشبان والشابات في مكان عام 
ممسكين بكتاب ودفتر وآلة حاسبة 
وغـــيـــرهـــا مـــن مــســتــلــزمــات الــطــالــب 

الدراسية.
ويــحــرص المهتمون مــن الطلبة 
بــــالــــريــــاضــــة عـــلـــى ان تــــكــــون فـــتـــرة 
الـــراحـــة مــتــزامــنــة مــع بـــدء مــبــاريــات 
كــــــــأس أمــــــــم آســـــيـــــا والـــــمـــــقـــــامـــــة فــي 
الــــدوحــــة حـــالـــيـــا، ودائــــمــــا مـــا يــكــون 
الــعــامــلــون فــي تــلــك الــمــقــاهــي فضال 
عــن أن الـــرواد الدائمين متعاونون 

مع هــؤالء الــدراســيــن... ولكن عندما 
تبدأ المباراة يكون "عــدم التعاون" 
هـــو الــمــبــدأ الــمــســيــطــر عــلــى اجــــواء 
المكان... ومن يفضل العكس ويريد 
"التعاون" فعليه ان يبحث لنفسه عن 

مقهى آخر!
وبين كأس آسيا الذي سيطر على 
عقول الطلبة، والبرامج التلفزيونية 
الــتــي امتلكت قــلــوب الــطــالــبــات، ظل 
التلفزيون شريكا أساسيا للطلبة 
في مواجههتهم لتعب الدراسة من 

خالل االطالع عليه بشكل دائم خالل 
فترات الراحة الذي يستغلها البعض 

بشكل صحيح.
وال تقتصر االجواء الدراسية على 
الطلبة خــالل فترة االخــتــبــارات، بل 
يــدخــل معهم فــي هــذا الــجــو أعضاء 
هــيــئــة الــتــدريــس الــمــكــلــفــون بــإعــداد 
االخـــتـــبـــارات فــضــال عـــن الــمــوظــفــيــن 
المكلفين بمراقبة القاعات الدراسية 

خالل اوقات االختبار.

نايف الصفران

ال تقتصر األجواء 
الدراسية على الطلبة 
خالل االختبارات بل 

تشمل األساتذة

ً
شغل عددا

من المناصب
في الهيئة منها 

رئيس قسم المتابعة 
والتقويم باإلدارة 
المركزية للتدريب

طـــــالـــــب مـــنـــســـق عـــــــام قـــائـــمـــة 
المستقبل الــطــالبــي فــي الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــتــطــبــيــقــي 
والتدريب ثامر المطيري إدارة 
الــهــيــئــة بــــاإلســــراع فـــي تطبيق 
بكالوريوس الهندسة الكيميائية 

بكلية الدراسات التكنولوجية.
وأشار المطيري إلى أن الواقع 
يؤكد أن ال بديل عــن إقـــرار هذه 
الـــدرجـــة خـــاصـــة بــعــدمــا أصــبــح 
جـــاهـــزا للتطبيق ووافـــــق عليه 
مجلس إدارة الهيئة لما لــه من 
فـــائـــدة ألبـــنـــاء الـــكـــويـــت ويــخــدم 
شريحة كبيرة من الطلبة الذين 
يتذوقون مرارة الغربة واالبتعاد 
عــن وطنهم وذويــهــم الستكمال 

دراساتهم.
وثمن موقف مدير عام الهيئة 
د. عــبــدالــرزاق النفيسي الــداعــم 
لــتــطــبــيــق نـــظـــام الــبــكــالــوريــوس 
والتوسع في إقراره بتخصصات 
أخرى، مستغربا »التدخل السافر 
مــن قــبــل عــضــو جمعية أعــضــاء 
الــتــدريــس بــالــجــامــعــة د. محمد 
الــــخــــضــــر فــــــي شـــــــــؤون الـــهـــيـــئـــة 
ومطالبتها بالتراجع عن تطبيق 
بكالوريوس الهندسة الكيميائية 
بحجة إفساح المجال أمام كلية 
الـــهـــنـــدســـة وتـــفـــردهـــا بــتــخــريــج 

حملة البكالوريوس«.
واســـتـــنـــكـــر كــــذلــــك »تـــعـــرضـــه 
لـــمـــخـــرجـــات الـــهـــيـــئـــة وأعــــضــــاء 
هــيــئــة الــتــدريــس بــهــا والــتــقــلــيــل 
مــــن شــــأنــــهــــم«، مــبــيــنــا أنـــــه كـــان 
»مـــــــن األجـــــــــــدر أن يـــلـــتـــفـــت إلــــى 
مـــــشـــــاكـــــل الـــــجـــــامـــــعـــــة والـــــقـــــيـــــام 
بالدور المنوط به تجاه زمالئه 
وحـــل مــا يــواجــهــهــم مــن مشاكل 

وصعوبات«.

»المستقبل« تستعجل 
تطبيق بكالوريوس 

الهندسة الكيميائية

الدراسة في الحرم الجامعي

حمد صفر

منصور المشعل


