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أكدت أنها لم ولن تسمح بأن يكون احلريق عائقاً أمام تنفيذ املشروع «واللي ما يكسرك يقويك»

الفارس :تقرير اإلطفاء حول حريق مدينة صباح السالم خالل أسبوعني
أوضح����ت مدي����رة إدارة
البرنامج اإلنش����ائي ملشروع
مدينة صباح السالم اجلامعية
د.رنا الفارس أن اإلدارة اجلامعية
بانتظار التقرير النهائي الذي
ستقدمه اإلدارة العامة لإلطفاء
خالل أسبوعني حول احلريق
الذي اندلع في مشروع مبنى
كليتي اآلداب والتربية صباح
يوم الس����بت املاضي  1يونيو،
وأشارت الفارس خالل املؤمتر
الصحافي الذي عقد في مبنى
اخلدمات املركزية مبدينة صباح
السالم اجلامعية بالشدادية إلى
مراحل تقدم مش����روع املدينة
اجلامعية ،وتوضيح املكونات
األساسية للمشروع ،وعمليات
احلفر والبناء في الكليات والبنية
التحتية ،وأعط����ت معلومات
متكاملة حول املشروع تشمل
املدة الزمنية والقيمة املادية لكل
حزمة ،وقدمت عرضا مرئيا آلخر
التطورات واملستجدات ملدينة
صباح السالم اجلامعية.
الفتة ان احلريق اش����تعل
الساعة  11:30صباحا ومت اشتعال
احلريق مجددا في متام الساعة 1
صباحا وأيضا في اليوم الثاني
للحادث أثناء اجلولة التفقدية
لوزير التربية والتعليم العالي
د.نايف احلجرف ومدير اجلامعة
ا.د.عبداللطيف البدر ،مشددة
على انها لم ولن تس����مح بأن
يكون حادث احلريق عائقا لهم
في اس����تكمال تنفيذ مشروع
املدينة قائلة «اللي ما يكسرك
يقويك».
وأوضحت الفارس انها قامت

د.رنا الفارس خالل جولة في املدينة

مقصيد :البرنامج
اإلنشائي لن يدخر
جهداً في التخفيف
من التأثير السلبي
الذي سببه احلريق
على اجلدول الزمني
للمشروع

د.رنا الفارس خالل احلضور في االجتماع

بعقد عدة اجتماعات موسعة
مع الش����ركة املنفذة واملكتب
االستشاري ومدير املشروع،
مؤكدة ان اجلميع س����يبذلون
قص����ارى جهوده����م لتجاوز
تل����ك احملنة .وأردف����ت قائلة:
والتحقيق����ات مازالت جارية
رافضة جميع االشاعات التي
انتشرت خالل اليومني املاضني
حول أسباب احلريق ،مؤكدة
انه����م بانتظار تقري����ر االدارة
العامة لالطفاء حول أس����باب
احلريق الذي س����يتم تسليمه
خالل اس����بوعني ،موضحة ان
أسباب احلريق وحجم اخلسائر
مازالت غير معلومة ،قائلة :ومن
االخبار التي نش����رتها احدى
الصح����ف ان اجلامعة أعلنت
ان تلك احلادثة ستؤخر تنفيذ
املش����روع ملدة  4سنوات وهذا
الكالم غير صحيح.
من جانب آخر لفتت الفارس
ال����ى ان  6كلي����ات من اصل 9
كليات باحلرم الرئيسي دخلت
حيز التنفيذ وهي «الهندس����ة
والبت����رول ،العل����وم ،العلوم
االداري����ة ،البن����ات ،اآلداب،
التربية » ،معلنة انه س����يتم
طرح  3حزم قريبا وهي «كلية
العلوم االجتماعية ،الشريعة،
واحلقوق» .وذكرت الفارس انه
قد مت االنتهاء من اعمال السور
اخلارج����ي للمدينة عام 2006

تال ذلك دخول كلية الهندس����ة
والبترول حيز التنفيذ ،وجار
العمل إلنهائها ثم كلية العلوم
وهي اكبر كلية مبشروع مدينة
صباح السالم اجلامعية ودخلت
حيز التنفيذ واالعمال تس����ير
بها بص����ورة مرضية مضيفة:
وق����د مت طرح كليت����ي العلوم
االداري����ة والبن����ات في حزمة
واحدة وج����ار تنفيذها حاليا،
اما فيما يخص قطاع الكليات
االنس����انية فق����د دخلت كليتا
اآلداب والتربية حيز التنفيذ،
مشيرة الى ان هذا املكون جار
تنفيذه من قبل ش����ركة عاملية
مرموقة وهي ش����ركة اراب تك
بالتضامن مع شركة املجموعة
املش����تركة كمق����اول محل����ي،
الفتة ان ش����ركة اراب تلك هي
الشركة التي حتالفت مع شركة
سامسوجن النشاء برج خليفة
في دبي وهي ش����ركة اماراتية
ضخمة اجنازها كان متميزا في
املوقع ،معلنة انه مت االنتهاء من
اعمال التصميم ملباني االنشطة
الرياضية والس����تاد الرياضي
بطاقة اس����تيعابية تبلغ 1500
متفرج وصاالت رياضية مغلقة
ومفتوح����ة للطلب����ة وأخرى
للطالبات باالضافة الى املباني
االدارية اخلاصة مبدير اجلامعة
واالمانة العامة واالدارة اجلامعية
وأيضا املكتبة املركزية واملسجد

باالضافة الى املباني االكادميية
املس����اندة وهي مت����ر مبراحل
متطورة من التصميم وسيتم
طرحها فور انتهاء مس����تندات
العقد .وحتدث����ت الفارس عن
احلرم الطبي قائلة :س����يضم
احلرم الطبي الكليات الطبية
باالضافة الى مستشفى جامعي
بسعة  600سرير .وسيتم العمل
على اعداد كراس����ة الش����روط
املرجعية للحرم الطبي.
وفي رد الفارس على سؤال
حول االجراءات االحترازية التي
ستتخذها اجلامعة في املستقبل
لتفادي حدوث تلك احلوادث،
قالت :وزي����ر التربية ووزير
التعلي����م العالي ط����رح فكرة
انشاء محطة اطفاء حرائق داخل
اجلامعة بحي����ث يتم التعامل
مع تلك احلوادث في املستقبل
بسرعة اكبر وجار دراسة ذلك
املقت����رح معلنة ع����ن اتصال
هاتفي اجرت����ه صباح اليوم«
امس» مع مدير االدارة العامة
لالطفاء اللواء يوسف االنصاري
لدراسة ذلك املقترح ،مشيرة ان
اجلامعة اخ����ذت تلك اجلزئية
بع��ي�ن االعتبار ف����ي املخطط
الهيكلي بان يكون هناك مركز
إلطفاء احلرائق باجلامعة حتت
ادارة االدارة العام����ة لالطفاء،
مشددة على ان هناك اجراءات
أمن وسالمة على مستوى عال

تتضمنها العقود ومطلوب من
املقاول ان ينفذها.
وفيما يخص موافقة اللجنة
التش����ريعية على الغاء قانون
منع االختالط باجلامعات ومدى
امكانية تأثي����ر ذلك املوضوع
على تنفيذ املشروع السيما ان
املدينة اجلامعية تخصص مباني
للطلبة وأخرى للطالبات في
كل كلية قال����ت الفارس :نحن
جهة تنفيذية ونقوم بتطبيق
القوانني القائمة حاليا وقانون
من����ع االخت��ل�اط ص����در عام
 1996وبالتالي ص����در قانون
انش����اء مدينة صباح السالم
اجلامعية عام  2004بإنش����اء
حرم��ي�ن جامعي��ي�ن منفصلني
ولكل حادث حديث في املستقبل
واالدارة اجلامعي����ة ميكن ان
تستغل املس����احات املوجودة
كيفما تراه مناس����با مؤكدة ان
االدارة اجلامعية حتترم تطبيق
القوانني القائمة حاليا.
من جانبه قال مساعد مدير
البرنامج االنش����ائي للمباني
والكليات د.فوزي الكندري انه ال
ميكن تقدير حجم االضرار حتى
اآلن اال بعد الدخول الى املباني
التي تعرضت للحادث.
وحول استئناف العمل في
تلك الكلي����ات قال الكندري :ال
بد م����ن االنتظار حتى يحصل
املقاول على كتاب اعادة املباشرة
بتنفيذ املباني وتس����لم تقرير
االدارة العام����ة لالطفاء حول
أس����باب اندالع احلريق معربا
عن تفاؤله بأن حجم االضرار
لك يكون جسيم.
وبدوره قال الناطق الرسمي
باس����م جامعة الكويت فيصل
مقصي����د ان اإلدارة اجلامعية
حريصة عل����ى توطيد أواصر
التعاون مع اجلهات اإلعالمية
ورجال الصحافة لتوضيح آخر
التطورات واملستجدات حول
مشروع مدينة صباح السالم
اجلامعية ،موضحا أن البرنامج
اإلنش����ائي لن يدخر جهدا في
التخفيف من التأثير السلبي
الذي سببه احلريق على اجلدول
الزمني ملشروع مدينة صباح
السالم اجلامعية.
٭٭آالء خليفة

أكد لـ «األنباء» أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع «األرشفة اإللكترونية»

الشيشاني :أرشفة  9ماليني وثيقة في التعليم العالي خالل  3سنوات
أعلن����ت ادارة مركز ونظم
املعلوم����ات ب����وزارة التعليم
العالي عن مشروع «االرشفة
االلكترونية» الذي تعمل عليه
الوزارة حاليا من اجل أرشفة
 9ماليني وثيق����ة خالل ثالثة
سنوات.
من ناحيت����ه ،أوضح مدير
املبيعات بشركة البحر االبيض
املتوس����ط واخللي����ج ألنظمة
الكمبيوتر بدر الشيشاني في
تصريح خاص لـ «األنباء» ان
الش����ركة تعمل حاليا لتنفيذ
مشروع االرشفة االلكترونية
لصالح وزارة التعليم العالي
واخل����اص بتحوي����ل ط����رق
وإجراءات العمل التقليدية عن
طريق املعامالت الورقية الى
معام��ل�ات الكترونية وصميم
املش����روع هو حتوي����ل بيئة

بدر الشيشاني ورنا بكور وأمين أبوشنب

العم����ل من بيئ����ة يدوية الى
بيئة مميكنة تس����تخدم نظام
الكتروني إلج����راءات العمل.
وأردف الشيشاني قائال :يهدف
مشروع االرشفة االلكترونية
الى أرشفة املستندات وتخزينها
عل����ى اجهزة احلاس����ب االلي

وتبادل املستندات الكترونيا بني
االدارات والتخلص من امللفات
واملس����تندات التاريخية بعد
حفظها الكترونيا باالضافة الى
تقليل استخدام االوراق داخل
الوزارة وحتسني أداء املوظفني
ورفع انتاجيتهم وتوفير آليات
عمل متقدمة تساعد على تقليص
الدورة املستندية للمعامالت،
ه����ذا باالضافة ال����ى الوصول
ألي وثيق����ة عند احلاجة اليها
وتوفير درجة عالية من األمن
واالطمئنان واالحتفاظ بالنسخ
االصلية للملف����ات والوثائق
املهمة في النظام وعمل نسخ
احتياطية من املعامالت ،مضيفا:
فمن خالل حتويل جميع أوراق
ومستندات الطلبة الى صيغة
الكترونية سيسهل التعامل معها
في مختلف ادارات الوزارة كما

ميكن ألكثر من موظف مراجعة
ملف الطالب نفس����ه بينما في
الس����ابق كانت هناك حتديات
خاصة بعملية استرجاع االوراق
والبيانات وإعداد التقارير التي
كانت تتطلب وقتا وجهدا بسبب
اس����تخدام نظام يدوي معتمد
على ورق ،بينما نتحدث اليوم
ع����ن نظام الكترون����ي يعتمد
على ميكنة واج����راءات عمل
مبس����طة من خالل البرنامج
االلكتروني.
وكش����ف الشيش����اني ان
مشروع االرش����فة االلكتروني
سيقوم بأرشفة  9ماليني وثيقة
من خالل أرشفة  3ماليني وثيقة
س����نويا من خالل فريق عمل
ينقسم الى عدة فرق صغيرة
وكل فري����ق مختص بجزء من
املهم����ة وهي حتوي����ل الورقة

الواحدة الى صيغة الكترونية،
مؤكدا ان تلك العملية تش����مل
ضمان ضبط مستوى اجلودة
للتأكد من الصيغة االلكترونية
هي ذات الصيغة الورقية.
وأف����اد الشيش����اني ب����أن
الش����ركة تعاملت م����ع الكثير
من اجلهات الدولة فيما يخص
االرشفة االلكترونية من بينها
بنك الكوي����ت الوطني والبنك
االهل����ي وش����ركة جلوب����ال
والعدي����د من ش����ركات النفط
والغاز منها شركة الصناعات
البتروكيماوية وشركة البترول
العاملية ،الفتا الى ان الش����ركة
متخصصة في هذا املجال ولديها
خبرة منذ عام  1996في مجال
التعامل مع الوثائق واالرشيف
االلكتروني.
٭٭آالء خليفة

«األمريكية» تعلن  19فائز ًا
في مسابقة «معرض رئيس اجلامعة
نصف السنوي» لربيع 2013
أعلنت اجلامعة األمريكية في الكويت عن أسماء
الفائزين في مس���ابقة «مع���رض رئيس اجلامعة»
الطالبية لربيع  ،2013حيث قام أساتذة قسم الفنون
والتصميم اجلرافيكي باختيار األعمال الفنية الفائزة
من بني أفضل أعمال قدمها طالب القسم خالل الفصل
الدراس���ي السابق .ويتضمن املعرض أعمال الرسم
والتصميم اجلرافيكي ،وقصاصات الورق ،وفنون
الوسائط املتعددة والتصوير الفوتوغرافي ،جميعها
مت تقييمها من حيث اإلبداع والتقنية.
ومت اختي���ار األعمال الفائزة من صفوف الفنون
التي يشرف عليها كل من شارون لورينس ،ومرمي
حس���ينية ،وجورج باور ،ووليام أندرس���ون ،كما
تضمن املعرض بعضا من أعمال األساتذة املذكورين
باالضافة الى االستاذة أنطونيا ستاموس.
ومت اعالن اس���ماء الـ  26فائزا في املسابقة وهم:
عائش���ة اجليران ،منال ع���درة ،بتول املصري ،مي
الياس�ي�ن ،آية قنديل ،ميثاء اجلسمي ،دالل املهدي،
سيد هاشم الطبطبائي ،عبدالرحمن بن عيسى ،عاصم
مال اهلل ،فجر تيفوني ،حس���ن عبد الظاهري ،نور
احلمد ،عائشة بورحمة ،أنوار بهبهاني ،نور الصباح،
مصطفى اخلشاب ،نادية عبداهلل ،روان احلسيني.
وحصل الفائزون على شهادة تقدير موقعة من
رئي���س اجلامعة باإلنابة ووكي���ل اجلامعة د.نزار
حمزة ،كما مت تكرمي هؤالء الطالب وأولياء أمورهم
في حفل استقبال مصاحب الفتتاح املعرض ،حيث
ألقى د.حمزة كلمة ترحيب أشاد فيها مبواهب الطالب
وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي يلتقي
فيها الطالب واآلباء برئيس اجلامعة في جو عائلي
لالحتفال بإجنازات الطالب.
وأعربت د.لورينس ،رئيس���ة قس���م التصميم
اجلرافيكي ،عن سعادتها بتقدمي أفضل األعمال الفنية
للفصل الدراسي السابق ،فعلى حد قولها «معرض
الرئيس له مكانة خاصة في قلبي ،ألن أعضاء هيئة
التدريس يختارون أفضل أعمال من فصولهم الدراسية
للدخول في املنافسة ،وغالبا ال يعلم الطالب الفائزون
حتى يجري النظر في أعمالهم ويتم إخطارهم بأنهم
الفائزون» ،كما أكدت «أنه من الضروري دائما تكرمي
املتميزين ،وأخيرا أود ان اثني على رئيس اجلامعة
باالناب���ة د.حمزة الذي قدم لنا كل الدعم واحلماس
القامة هذا املعرض».

احتاد طلبة أميركا لالستعجال
في تطبيق الئحة البعثات اجلديدة
بارك رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
الواليات املتحدة األميركية  nuks.orgسعد الزامل للطالب
والطالبات مبناسبة إقرار الئحة البعثات اجلديدة التي
أعلن عن اقرارها وزير التربية ووزير التعليم العالي
د.نايف احلجرف خالل مؤمتر رؤساء املكاتب الثقافية.
وقال الزامل في تصريح صحافي إنه «الشك في أن
إقرار الئحة البعثات
اجلدي����دة مكس����ب
للجموع الطالبية ،وقد
طالب االحتاد بها مرارا
وتكرارا إال أن حتقيق
هذا املكسب ال يغني عن
االستمرار في املطالبة
مبزيد من املكتسبات
الطالبي����ة واخلدمات
املختلفة ،حيث يتبنى
االحتاد أولويات عدة
منها زيادة املخصصات
املالي����ة للمبتعث��ي�ن ،سعد الزامل
وتطوير أداء املكاتب
الثقافية وتوس����عة قائمة اجلامعات لبعثات التميز
عبر إضافة جامعات جديدة ،وحتسني أوضاع مبتعثي
ديوان اخلدمة املدنية حيث يعانون من مشاكل كبيرة،
إضافة إل����ى غيرها من االولوي����ات التي يطالب بها
االحتاد».
وشرح الزامل قائال «جاءت الئحة البعثات لتسهل
على الطالب اخلاص لالنضمام للبعثة ،وتؤكد على إلغاء
شرط االيلتز والتوفل ملن حصل على قبول جامعي،
وتخدم شريحة املتزوجني لتزيد من املخصصات املالية
لكل طفل الى  ،%25وتستمر الالئحة بتسهيل التسجيل
الصيفي في اجلامعات اخلاصة داخل الكويت ،وتلزم
الوزارة بصرف بدل التذكرة السنوية بعد امتام 27
وحدة دراسية ،وغيرها من املكتسبات الطالبية التي
أتت بها الئحة البعثات اجلديدة ،داعيا إلى ضرورة
االستعجال في تطبيق الالئحة اجلديدة.

