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العنزي :اطلعنا على مراحل ومواعيد تنفيذ املشروع

بحضور نخبة من األكادمييني واإلعالميني والقانونيني

وفد «شؤون الطلبة» زار مدينة صباح السالم اجلامعية

العازمي لـ «األنباء»« :التطبيقي» و«الصحافيني»
تناقشان «اإلعالم اإللكتروني» اليوم

آالء خليفة

زار وف���د م���ن عم���ادة
ش���ؤون الطلبة برئاس���ة
مساعد عميد شؤون الطلبة
لألنشطة الطالبية د.فواز
العنزي أمس مدينة صباح
السالم اجلامعية ،بدعوة من
البرنامج اإلنشائي لالطالع
على املدينة اجلامعية واخذ
فكرة شاملة حول املشروع
الضخم.
وخالل الزيارة قدم مدير
البرنامج اإلنشائي د.قتيبة
رزوقي شرحا توضيحيا
للمش���روع اجلامعي منذ
بدايته ال���ى ما وصل الى
اآلن والبرنامج الزمني الهم
املباني الت���ي مت االنتهاء
منه���ا وتهت���م بالطالب
اجلامعي ،كم���ا قام الوفد
بجولة ميدانية حول مباني
املش���روع لرؤية احلرم
اجلامعي عن كثب.

جانب من زيارة وفد عمادة شؤون الطلبة الى مدينة صباح السالم اجلامعية

وق���ال مس���اعد عميد
شؤون الطلبة لألنشطة
الطالبية د.فواز العنزي إن
زيارة الوفد تأتي استجابة
للدعوة املقدمة من االخوة
في البرنامج اإلنش���ائي
ملدين���ة صباح الس���الم
اجلامعي���ة ،وحرصا من
عمادة شؤون الطلبة على
االطالع املباشر للمشروع
الذي يعد األهم بالنسبة
للجامعة بل على مستوى
الكوي���ت ،مبينا أن الوفد
استمع الى شرح مفصل
مل���ا هو حاص���ل فعال في
الواقع ،موضحا ان اجلهد
كبير وجبار في مشروع
املدينة اجلامعية.
وأض���اف العن���زي
أن���ه م���ا مت عرضه خالل
الن���دوة التعريفية حتما
سيلبي احتياجات األسرة
اجلامعية وانه تقريبا مت
تغطي���ة كل االحتياجات

عدد من األعضاء خالل الزيارة

على مدى السنوات القادمة،
متقدما بالش���كر اجلزيل
للقائمني عل���ى البرنامج
اإلنش���ائي ملدينة صباح
الس���الم اجلامعية وعلى
رأس���هم د.قتيبة رزوقي
على ما قدموه من ش���رح
للمشروع.
من جانب���ه ،قال مدير
إدارة األنشطة الرياضية
الطالبية جمال بوعركي ان
الزيارة الى مدينة صباح
الس���الم اجلامعية حيث
اطلعنا على شرح مفصل
حول املنشآت الرياضية
التي سوف تخدم إخواننا
الطلبة والتي سوف تستفيد
منها االدارة ،باالضافة الى
املباني الضخمة التي قام
عليها املش���روع .وتقدم
بوعركي بالشكر اجلزيل
الى جميع القائمني على هذه
الزيارة واعطائنا الفرصة
لرؤية املشروع عن قرب.

خالل محاضرة نظمها مركز الدراسات في «األميركية» عن مؤمتر املناخ

فواتريه :ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من االحتباس احلراري

مبارك احلريص
عبداهلل الراكان

تعقد الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بالتعاون
مع جمعية الصحافيني الكويتية
مساء اليوم حلقة نقاشية حول
«مشروع قانون تنظيم اإلعالم
االلكتروني» ،وذلك على مسرح
بن الهيث����م أثناء اخلدمة مبقر
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بالعديلية.
وفي هذا السياق ،قالت مديرة
العالق����ات العامة واإلعالم في
«التطبيقي» فاطمة العازمي لـ
«األنباء» :ان التنظيم القانوني
لإلنترن����ت أحد أهم التحديات
التي تشغل بال فقهاء اإلعالم
واالتصال على الصعيد احمللي،
وقد مت طرح مش����روع قانون
من قبل مجلس الوزراء ينظم
النش����ر االلكتروني ،ما خلق
تداعيات عل����ى صعيد حرية
الرأي والتعبير.
وأضافت العازمي انه ومع
االنتشار الواسع لتكنولوجيا
املعلومات واالتصال وظهور
اجليل اجلدي���د من اإلنترنت
بجانب التطور غير مسبوق

تذمر عدد من موظفي عمادة
خدمة املجتمع والتعليم املستمر
ف���ي جامعة الكوي���ت من منع
اإلجازات للموظفني العاملني في

تانكريد فواتريه
لميس بالل

استضاف مركز دراسات
اخلليج وقس���م العالقات
الدولي���ة ف���ي اجلامع���ة
األميركي���ة ف���ي الكويت
بالتع���اون م���ع املعه���د
الفرنسي في الكويت ندوة
بعنوان «سياسات املناخ»
والتي شارك فيها كل من
األس���تاذة دميا اخلطيب
من برنامج األمم املتحدة
اإلمنائ���ي ف���ي الكوي���ت
ود.تانكري���د فواتريه من
معهد التنمية املس���تدامة
والعالقات الدولية.
وتناول���ت احملاضرة
جوانب عدة تتعلق مبؤمتر
باريس بشأن املناخ 2015
الق���ادم ( )COP21والذي
ينعق���د بعد نح���و 20

ضرورة تعاون
الدول الفقيرة
والغنية للحد
من تلك املشكلة
العاملية

جانب من احلضور

عاما من مفاوضات األمم
املتحدة ،حي���ث يطمح
لتحقي���ق اتفاقية عاملية
وملزمة قانونيا بش���أن
املناخ بهدف احلفاظ على
االحتباس احلراري حتت
درجة  2مئوية.
م���ن جانبه���ا حتدثت
اخلطيب عن دعم برنامج
األمم املتح���دة اإلمنائ���ي
للكويت منذ ع���ام 1964
مش���ددة عل���ى «أهمي���ة
موض���وع تغي���ر املناخ
بالنسبة ألهداف التنمية
املستدامة العاملية ومنها
ضمان احلصول على طاقة
نظيفة وبأسعار معقولة،
ومحاربة التغير املناخي
وآث���اره ،واحلف���اظ على
احلياة حتت املاء واحلياة
في البر».

(أنور الكندري)

أم���ا بالنس���بة ملؤمتر
باري���س فأوضح���ت
اخلطي���ب أن «املواضيع
التي س���يتم استعراضها
تشمل املساهمات احملددة
على املس���توى الوطني
والتكي���ف والتموي���ل»،
مش���يرة إل���ى أن «هناك
عالقة ب�ي�ن خطة التنمية
التابعة للكويت وأهداف
التنمية املستدامة بشأن
تغير املناخ مثل حتسني
مستوى املعيشة ،ودعم
التطور البشري ،والطاقة
املتجددة».
وم���ن جانب���ه حتدث
د.تانكري���د فواتريه عن
االحتب���اس احل���راري
محذرا بأنه يجب «اتخاذ
إج���راءات للحد منه لذلك
وافق���ت العديد من الدول
على االنضمام لالتفاقية
املقبل���ة ف���ي باريس في
 2015احلالي» ،مشددا على
ضرورة «تع���اون الدول
الفقي���رة والغني���ة للحد
من هذه املشكلة العاملية»
متحدثا عن «أهمية كون
االتفاقية فعالة ومرنة».
وأضاف« :انه يجب على
الدول أن تناقش الوضع
على مدى السنوات التابعة
لالتفاقية بغرض حتقيق
التطور والتقدم املطلوب».
كما أكد على «أهمية تعليم
الطلبة وتثقيفهم بش���أن
املناخ واملشاكل احمليطة
به» مشيدا بقدرتهم على
تغيير العالم.

«اجلامعة املفتوحة» تنظم مسابقة الكويت الثالثة للبرمجة
تنظ����م اجلامعة العربية
املفتوحة في البالد «مسابقة
الكوي����ت للبرمجة» لطالب
اجلامعات في دورتها الثالثة،
واملؤهلة للمسابقة اإلقليمية،
برعاية وحضور مدير فرع
اجلامع����ة د .نايف املطيري
يومي  29و 31أكتوبر اجلاري
وذلك بإش����راف مباشر من
مؤسس����ة «Arab Collegiate
 Programming Contest ACM .»ACPCوقال منسق برنامج
تقنية املعلومات واحلوسبة

بف����رع اجلامع����ة العربي����ة
املفتوحة في البالد ورئيس
اللجنة املنظمة للمس����ابقة
د.محمد س����يد «إن املسابقة
انطلقت ف����ي دورتها األولى
أواخر التسعينيات ويتنافس
فيها طالب اجلامعات في الدول
العربية للوصول إلى املسابقة
العاملية للبرمجة حيث تقوم
اجله����ة املنظمة للمس����ابقة
اإلقليمية باإلشراف على وضع
األسئلة وحتكيمها».
وأشار د.محمد سيد إلى

أن «الفريق املشارك من فرع
اجلامع����ة العربية املفتوحة
بالكوي����ت يتكون من أربعة
أش����خاص :م����درب وثالثة
طالب» ،مضيفا« :انه ميكن
ألي جامعة ف����ي الكويت أن
تش����ارك فيها ،كما يس����مح
بدع����وة ف����رق م����ن خارج
الكويت للمشاركة إال أنها ال
تتأهل للمسابقة اإلقليمية في
حال فوزه����ا» ،داعيا جميع
املؤسس����ات التعليمية الى
الدخول والتسجيل واالطالع

على جمي����ع التفاصيل من
خ��ل�ال املوق����ع اإللكتروني
للمسابقة.
ولفت إل����ى أن «الفريق
املشارك من فرع اجلامعة قد
حاز لقب مس����ابقة الكويت
الثانية للبرمجة للجامعيني،
كما فاز بدرع أبطال اخلليج
كأفض����ل فريق م����ن جامعة
خليجي����ة ف����ي املس����ابقة
اإلقليمي����ة والتي أقيمت في
جمهورية مصر العربية العام
املاضي».

اريج حمادة

د.عايد املناع

د.محمود الهاشمي

في وسائل اإلعالم والتواصل
االلكتروني ،فقد ظهرت منابر
جديدة ملمارسة حريات التعبير
وال���رؤى واإلعالم ،مع ظهور
أشكال جديدة في التواصل لم
تكن مألوفة في االزمنة السابقة.
واش���ارت إل���ى ان���ه واميانا
م���ن «التطبيق���ي» وجمعية
الصحافيني الكويتية وتفعيال
لدورهم���ا الرائد ف���ي خدمة
الوطن واملجتمع واالنشغال
بقضاياه ،فق���د قامت الهيئة
بإع���داد وتنظيم هذه احللقة
النقاشية ملش���روع القانون،
داعية املهتمني من القانونيني

واإلعالمي�ي�ن للمش���اركة في
الن���دوة .وأوضحت العازمي
أن احللقة النقاش���ية ستكون
بحضور ومبش���اركة النائب
مب���ارك احلري���ص ،ووكيل
وزارة اإلعالم املساعد لشؤون
التخطي���ط محم���د العواش،
والنائب السابق وأستاذ العلوم
السياس���ية بجامعة الكويت
د.حسن جوهر ،وعضو هيئة
التدريس في «التطبيقي» د.عايد
املناع ،وعضو هيئة التدريس
بقسم اإلعالم بجامعة الكويت
د.محمود الهاشمي ،باإلضافة
الى احملامية أريج حمادة.

«خدمة املجتمع» متنع املوظفني من إجازاتهم املستحقة
ثامر السليم

دميا اخلطيب

محمد العواش

د.حسن جوهر

فاطمة العازمي

العمادة من تاريخ امس االول الى
نهاية الفصل الدراسي االول عبر
تعميم ارسل اليهم ،مستنكرين
مثل هذا القرار الذي صدر دون
استشعار احتياجات املوظفني
وارتباطاتهم االسرية .وأوضح

بعض املوظفني لـ«األنباء» ،أنه
يفترض بالعميد تلمس حاجات
املوظفني الذين يعملون معه بدال
من منعهم ابس���ط حقوقهم اال
وهو االجازة التي متنحها الدولة
نظير مدة العمل التي يقوم بها

املوظف .وأشار املوظفون الى ان
القانون رقم  15لسنة  1979في
شأن اخلدمة املدنية واإلجازات
التي يحص���ل عليها املوظف.
مطالبني مدير جامعة الكويت
د.حسني االنصاري بانصافهم.

