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اس����تاء منسق قائمة املس����تقبل الطالبي في 
التكنولوجيا ورئيس اجلمعية العلمية لقس����م 
السيارات والبحرية مشعل بن سحيم مما قام به 
قسم التسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من سحبهم مادة )ميداني 2( من اكثر 

م����ن 50 طالبا في 
الدراس����ات  كلية 
التكنولوجية وذلك 
بعد مضي اكثر من 
شهرين على فترة 
الدارس����ة  انتظام 
انته����اء  وإع����الن 
الس����حب.  فت����رة 
وتساءل بن سحيم 
التي  عن األسباب 
دفعتهم لس����حب 
الطلبة،  املادة من 
انه لو  ال����ى  الفتا 
كانت هناك أسباب 

مقنعه فال يجوز لهم س����حبها من الطلبة النهم 
لم يتصرفوا بذلك في فترة الس����حب واإلضافة 
وهي الفترة املس����موح بها سحب وأضافة املواد 
وما قاموا به هو ظلم للطلبة كون ذلك سيعطل 
الطلبة عن تخرجهم م����دة فصل كامل. وقال ان 
وقع خطأ من الطلبة ان كانت لهم اسباب ولكن 
خطأ الهيئة اكبر وذلك بسبب عدم تدقيق قسم 
التسجيل في الهيئة على طلبات التقدمي، متمنيا 
من املسؤولني واملعنيني باألمر وعلى رأسهم عميد 
القبول والتسجيل د.احمد االنصاري ادراك االمر 

وارجاع املادة للطلبة املتضررين.
ثامر السليم  ٭

جامعة كورفينوس الهنغارية العريقة منحته الدكتوراه الفخرية تكرمياً لدوره املتميز في تعزيز العالقات بني البلدين وإسهاماته في حتقيق السالم العاملي

محمد الصباح: تساؤالت عديدة حول طبيعة الربيع العربي ومبرراته وأهدافه
عالية وشعب خالق.

وفي هذا اخلصوص، تطرق 
الشيخ د.محمد الصباح إلى 
عالقة الكويت بتونس التي 
تعتب���ر ثالث دول���ة عربية 
مستفيدة من صندوق الكويت 
للتنمية نظرا ملا تتمتع به من 
طاقة كامنة تخولها الى جتاوز 
حدودها واالنط���الق ببقية 
الدول العربية إلى آفاق رحبة، 
مشددا على القول إن الكويت 
تعول عل���ى تونس كما انه 
بإمكان تونس االعتماد على 
الكويت ف���ي عملية انتقالها 

الدميوقراطي.
وانتهى في ختام حديثه إلى 
التأكيد على التكامل القائم بني 
تونس ودول مجلس التعاون 
اخلليجي بشكل عام والكويت 
بشكل خاص، مشيرا إلى أن 
عالقات تونس اجلديدة مع 

بالده في تطور مستمر.
وكان سفيرنا لدى هنغاريا 
قد أق���ام الليلة قبل املاضية 
إقامت���ه بالعاصمة  في مقر 
بودابس���ت حفل عشاء على 
شرف الشيخ د.محمد الصباح 
ووفد جامعة الكويت املرافق 
له وأركان السفارة الكويتية، 
فيما أقام مس���اء أمس مأدبة 
عشاء في مطعم كوندل على 
شرف كبار املسؤولني ورؤساء 

اجلامعات الهنغارية.

بفضل شبابها املتعلم واملؤمن 
إلى حتقيق حياة مستقبلية 

مشرقة.
وتابع قائال ان هناك العديد 
من التساؤالت بشأن طبيعة 
انطالق هذا احلراك ومبرراته 
وأهدافه، مشيرا إلى انه يخالف 
الرأي القائل إن هناك ستارا 
من األوتوقراطية مستندا بذلك 
إلى أن رد فعل البوعزيزي جاء 
بسبب رفضه للمذلة واملهانة 
وانتهاك حقوقه وقيم احلرية 
والعدالة املتمكنة في وجدانه 
مما اطل���ق العنان لتطلعات 
القوية م���ن اجل  الش���باب 
احلرية والعدالة االجتماعية 
في الشارع العربي وحرك بذلك 
ديناميكية التحول السياسي 

في العالم العربي.
وفيما يتعلق بتونس التي 
الربيع  انطلقت منها شرارة 
العربي وبدعم الكويت لعملية 
االنتقال الدميوقراطي في هذا 
البلد، قال ان تونس شكلت 
منوذجا يحت���ذى في العالم 
ل���م يقتصر  العربي، حيث 
الربيع  اط���الق  دورها على 
العربي فحسب بل توسع هذا 
الدور ليشمل ما حققته تونس 
على صعيد التنمية الشاملة 
بفضل شعبها املتعلم واملثقف 
عالوة على ما يتمتع به هذا 
البلد من بنية حتتية وحرفية 

وذكر أن افتتاح السفارة 
الكويتي���ة في بودابس���ت 
في عام 2007 س���اهم بدور 
العالقات  كبير في تعزي���ز 
العربية � الهنغارية بش���كل 
ع���ام والكويتية � الهنغارية 

بشكل خاص.
وفيما يتعلق مبحاضرته 
التي ألقاها بهذه املناسبة حتت 
عنوان »العرب على مفترق 
ط���رق، الفوضى اخلالقة أو 
إلى  التدمير اخلالق«، أشار 
انه طرح خ���الل محاضرته 
التساؤالت بشأن  جملة من 
طبيعة الثورات وما إذا كانت 
س���تنتهي إلى نظ���ام جديد 
يحاك���ي تطلع���ات املواطن 
العربي في حياته وتعليمه 
ومستقبل أبنائه أم ستكون 
محصلة هذا احلراك مزيدا من 

التفكك والتمزق والدماء؟
وبعدما تطرق الشيخ د. 
محمد الصباح في حديثه ل� 
إلى بعض املخاوف  »كونا« 
الت���ي يثيره���ا البعض عما 
يعتري الربي���ع العربي من 
تساؤالت وفيما إذا كان يشكل 
صراع���ا بني قي���م التحضر 
والتخل���ف أو هو حراك من 
اج���ل الدميوقراطية والعمل 
على تركيز الهوية اإلسالمية 
أوضح أن أمله كبير جدا في 
ان تتوصل الشعوب العربية 

في إط���ار اليوم الثقافي بني 
التع���اون اخلليجي  مجلس 

وهنغاريا.
واكد الشيخ محمد أهمية 
هذا احلضور من قبل ممثلني 
ع���ن دول مجل���س التعاون 
اخلليجي »األمر الذي أعطى 
بعدا خليجي���ا لهذا التكرمي 
خصوصا انه تناول بالدرس 
التعاون  إجنازات مجل���س 
اخلليجي والتشديد على دوره 

املهم في املنطقة العربية«.
وفيما يتعل���ق بتقييمه 
ملستوى العالقات القائمة بني 
هنغاريا والكويت خصوصا 
بعد أن اشرف شخصيا على 
افتتاح السفارة الكويتية في 
بودابست في عام 2007، قال 
ان جيل���ه ال يتذكر هنغاريا 
فقط بقصورها الفخمة ونهرها 
انه  اخلالد )الدان���وب(، بل 
يحمل عنه���ا أيضا ذكريات 
تاريخي���ة تعيد إلى األذهان 
الهنغاري  انتفاضة الشعب 
عام 1956 للمطالبة باحلرية 

والعدالة والسالم.
وتابع قائال »لذلك ترتبط 
ذكريات الشعب الكويتي عن 
هنغاريا انها بلد يتوق للعدالة 
اثبتته  والس���الم وهو م���ا 
هنغاريا من خ���الل موقفها 
املشرف ابان الغزو العراقي 

الغاشم للكويت«.

عن اعت���زازه الكبي���ر بهذه 
اجلائزة الت���ي منحته إياها 
جامع���ة كورفينوس مقدما 
بهذا اخلصوص عرضا موجزا 

حول مجال اختصاصه.
وف���ي حديث خ���ص به 
»كونا«، اعتبر الشيخ د.محمد 
التكرمي من  الصباح أن هذا 
جامعة كورفينوس العريقة 
يجسد متانة العالقات القائمة 
ب���ني البلدي���ن »وهو تكرمي 
للكوي���ت«، مش���يرا إلى أن 
اإلجنارات التي عددتها جلنة 
الدكتوراه هي في الواقع ليست 
مبعزل عما حققته الكويت في 

احملافل الدولية.
وأض���اف أن الكلمة التي 
ألقاها باسم بالده متثل شهادة 
عرفان للخدمات اجلليلة التي 
قدمته���ا ل���ه الكويت بحيث 
مكنت���ه من حتقي���ق إجناز 
يستحق التكرمي من مؤسسة 
عريقة كجامعة كورفينوس 

ببودابست.
واكد ح���رص أبناء بلده 
الصغير في حجمه والكبير 
ف���ي عطاءاته عل���ى اإلبداع 
وحتقيق املزيد من اإلجنازات 
على مختلف األصعدة احمللية 
واإلقليمية والدولية، معربا 
في الوقت ذاته عن سعادته 
بهذا احلضور الالفت مبناسبة 
تكرميه بالدكتوراه الفخرية 

مجلس الدكتوراه في العلوم 
االجتماعية اليزابيت نوفاكيو 
واألس���تاذة في كلية العلوم 
االجتماعية بيترا اشيل وعميد 
كلي���ة العل���وم االقتصادية 
السلو تراتومان وعميدة كلية 
الهندس���ة املعمارية اغنيس 
هوميستر وعميدة كلية علوم 
األغذية غيولة فاتاي وعميد 
كلية البستنة كارولي هروتكو 
ورئيس مجلس الطالب داڤيد 
كيس باإلضافة إلى عدد من 
كبار الشخصيات الهنغارية 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
العرب���ي واألجنب���ي ف���ي 

هنغاريا.
التكرمي  اس���تهل حف���ل 
بالنشيدين الوطنيني الكويتي 
والهنغاري، قدمت على اثره 
الدكتوراه  رئيس���ة مجلس 
العلوم االجتماعية بترا  في 
اشيل حملة عن األعمال العلمية 
للشيخ د.محمد الصباح، ثم 
طل���ب من الش���يخ د.محمد 
الصباح واحلاضرين الوقوف 
ملدة 4 دقائق، تسلم أثناءها 
الدكتوراه  الش���يخ محم���د 
الفخري���ة من قبل الس���لو 
بالكوفيتش نائ���ب رئيس 

جامعة كورفينوس.
وفي كلمته االس���تهاللية 
أم���ام احلاضري���ن، عب���ر 
الش���يخ د.محم���د الصباح 

� كونا: منحت  بودابست 
جامع���ة كورفينوس إحدى 
أع���رق اجلامعات الهنغارية 
وبالتعاون مع مؤسسة الراحل 
جوزيف انتال للمعرفة أمس 
ش���هادة الدكتوراه الفخرية 
لعضو مجلس احلكماء التابع 
لألمم املتحدة ونائب رئيس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
السابق الشيخ د.محمد الصباح 
تكرميا للكويت ولش���خصه 
على الدور املتميز الذي لعبه 
في تعزيز العالقات الهنغارية 
� الكويتية وإلس���هاماته في 

حتقيق السالم العاملي.
وكان في استقبال الشيخ 
د.محمد الصباح لدى وصوله 
إلى مق���ر اجلامعة بصحبة 
ل���دى هنغاري���ا  س���فيرنا 
الفيل���كاوي  عبداحلمي���د 
د.بالكوفيتش الس���لو نائب 
رئيس جامعة كورفينوس في 
بودابست، حيث توجه الشيخ 
د.الصباح مباشرة الى قاعة 
الشخصيات املهمة جدا الرتداء 
الثوب والقف���ازات اخلاصة 
طبقا ملا تقتضيه التقاليد في 

حفل تسلم الدكتوراه.
ش���ارك في حف���ل منح 
الدكت���وراه الفخري���ة إل���ى 
الشيخ د.محمد الصباح كل 
من نائب رئي���س اجلامعة 
السالو بالكوفيتش ورئيسة 

احلاضرون يقفون أثناء حفل تسليم الدكتوراه الفخرية إلى الشيخ د.محمد الصباح الشيخ د.محمد الصباح يلقي كلمته الشيخ د.محمد الصباح بعد تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة كورفينوس الهنغارية العريقة

د. عبدالرحيم ذياب 

مدير اجلامعة قبل ايام إلنهاء 
هذه املش���كلة، الفت���ا الى ان 
عمادة شؤون الطلبة بجامعة 
الكويت حريصة كل احلرص 
على صرف املستحقات املالية 
في وقتها دون تأخير، معلال ان 
التأخير هو عدم توفر امليزانية 
املخصصة للمكافأة وليس من 

عمادة شؤون الطلبة.
وعن مكافأة صندوق الطالب 
أشار إلى أن العمادة أرسلت 
كشوفات بأسماء املقيدين في 
إلى اإلدارة  الطالب  صندوق 
الت���ي اعتمدت من  املالي���ة، 
مختلف اجلهات، خاصة أنها 
حصلت على تعزيز ميزانية 
لصندوق الطالب، وفي القريب 
العاجل ستوضع في احلسابات 

البنكية لدى الطلبة.
العمادة  أن  إل���ى  ولف���ت 
جتتم���ع الثالث���اء املقبل مع 
العامة لذوي اإلعاقة،  الهيئة 
للتباحث بشأن املشاكل التي 
يواجهها طلبة فئة ذوي اإلعاقة 
داخل جامعة الكويت، ومدى 
تطبيق اجلامعة قانون ذوي 
اإلعاقة الذي صدر في عام 2010 

ملختلف املؤسسات.

العمادة انتهت من إجراءات مكافأة التخصص النادر

ذياب لـ »األنباء«: صرف املكافأة االجتماعية 
خالل أيام والتأخير لعدم توافر املخصصات

»الراية« لزيادة مخصصات طلبة بريطانيا وإيرلندا

مستقلة التطبيقي تنظم »أيادٍ مستقلة«

قامت قائمة الراية )اململكة املتحدة � ايرلندا( 
بزيارة إل����ى اللجنة التعليمي����ة مبجلس األمة 
استعرضت خاللها مطالب الطلبة الدارسني في 
بريطانيا وايرلندا، وصرح بهذا الش����أن محمد 
الس����عيدي رئيس اللجنة الثقافية بالقائمة أن 
الراية التقت د.مشاري احلسيني رئيس اللجنة 

التعليمية مبجلس األمة.
حيث مت تسليمه مطالب طلبة وطالبات اململكة 

املتحدة وايرلندا وتباحثت معه حول اهم املطالب 
الطالبية منها س����رعة زيادة املخصصات املالية 
للطلبة واقرار املكافأة االكلينيكية لطلبة الطب 
وطب األسنان. واضاف أن احلسيني أكد خالل 
اللقاء ان هناك توجها جادا ومشتركا مع وزارة 
التعليم العالي لزيادة مخصصات املبتعثني بنسبة 
مرضية نتيجة لزيادة الضرائب ومعدل الغالء 

العام في أوروبا خالل السنوات املاضية.

أعلن رئيس جلنة البرامج واألنش���طة في 
القائمة املستقلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فهد املطرفي ان القائمة بصدد تنظيم 
معرض للمواهب الشبابية حتت عنوان »أياٍد 
مستقلة« وهو معرض ش���بابي يتيح لطالب 
وطالبات الهيئة وجامعة الكويت واجلامعات 
اخلاصة عرض ما لديهم من مواهب وإبداعات 
لتشجيعهم على تنمية مواهبهم وفتح املجال 

أمامهم للتعرف على سوق العمل، وكذلك ليتعرف 
القطاع اخلاص على مواهبهم وتشجيع املبدعني 
منهم مب���ا يخدم املجتم���ع الكويتي. وأوضح 
املطرفي ان املشاركة باملعرض متاحة من خالل 
التواصل عبر موقع تويتر grouppaaet@، أو على 
االنستغرام Mostagilapaaet، أو عبر الواتساب 

 .60033853 � 99713212 � 55577171
ثامر السليم  ٭

وفي سياق آخر، قال د.ذياب 
إن العمادة أنهت استعداداتها 
املتعلقة باحلفل السنوي املوحد 
خلريجي جامعة الكويت والذي 
يحظى برعاية وحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
للدفعة ال� 42 للعام اجلامعي 
2012/2011، والبال���غ عددهم 
4907 خريج���ني وخريجات، 
موزعني على 14 كلية، وذلك 

مساء االثنني املقبل.
وذكر أن العمادة انتهت من 
إج���راءات مكافأة التخصص 
 2012/2011 لع���ام  الن���ادر 
و2013/2012، وأرسلت كشوفات 
بأسمائهم إلى اإلدارة املالية، 
الفتا إلى أنه »من الواضح أن 
املالية تنتظر تعزيز  اإلدارة 
ميزانية مالية لها حتى يتم 
صرفها في القريب العاجل«. 
وأوضح أن العمادة أرس���لت 
كشوفات صرف مكافأة طلبة 
املنح، والت���ي تنتظر توقيع 
مدي���ر اجلامع���ة العتمادها 
املالية،  اإلدارة  إلى  وارسالها 
حتى يتم صرفها ونزولها في 

احلسابات البنكية للطلبة.
ثامر السليم  ٭

أعلن عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب أن س���بب التأخير في 
املكاف���أة االجتماعية  صرف 
للطلبة هو عدم تعزيز ميزانية 
اجلامعة من قبل وزارة املالية، 
مشيرا إلى أن صرف املكافأة 

وغيرها خالل أيام.
وأضاف د.ذياب في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان مدير إدارة 
الشؤون املالية بجامعة الكويت 
ناصر هاشم كان متواجدا عند 

جناح اجلامعة األمريكية في املعرض

جناح اجلامعة األمريكية يجتذب عددًا كبيرًا
من زائري معرض التعليم والتوظيف 2013

أعلنت اجلامعة األمريكية في الكويت إمتام 
مش���اركتها في معرض التعلي���م والتوظيف 
الس���نوي EDUCAREER بنجاح كبير، حيث 
اجتذب جناح اجلامعة ما يزيد على 500 طالب 
ثان���وي من كافة أنحاء الكويت ملعرفة كيفية 
االلتحاق مبختلف البرامج االكادميية، ونوعية 

احلياة الطالبية باجلامعة.
شاركت اجلامعة األمريكية لعامها التاسع 
على التوالي بهذا املعرض، حيث كانت الراعي 
البالتيني احلصري هذا العام، وأتى ذلك تزامنا 
مع العيد العاشر للجامعة األمريكية في مجال 

التعليم العالي بالكويت.
وقد كان في اس���تقبال السيد محمد حمد 
الرومي، وكيل دي���وان اخلدمة املدنية، الذي 
افتتح معرض هذا العام كل من د.كارول روس، 
نائب رئيس اجلامعة األمريكية لشؤون الطالب، 
وماهر دبوسيه، مدير مكتب القبول، ود.روضة 
عواد، عميد مساعد لكلية اآلداب والعلوم واستاذ 
مساعد في اللغة االجنليزية وعامر االسعد مدير 

مساعد قسم التسويق والعالقات العامة.
اجتذب جناح اجلامعة األمريكية باملعرض 
كل ع���ام عددا من ال���زوار الذين يرغبون في 
التعرف على مميزات التعليم باجلامعة وكيفية 

االلتحاق بها.
ويكون في استقبال الزائرين كل عام فريق 
من اجلامعة األمريكية يتضمن مستشاري مكتب 
 CCE القبول، وممثلي مركز التعليم املستمر
باجلامعة، حيث يقومون بتعريف الزوار على 
جميع البرامج والدرجات العلمية والشهادات 

املهنية التي متنحها اجلامعة.
ولع���ل أهم االجن���ازات التي حترص على 
عرضها اجلامعة في كل عام هو حصولها على 
االعتم���اد األكادميي من مجلس اعتماد كليات 
العلوم اإلدارية وبرامجها ACBSP في الواليات 
املتحدة األمريكي���ة، واالعتماد البرامجي من 

 AALE املؤسسة األمريكية لالعتماد األكادميي
عن برام���ج العلوم اإلنس���انية واالجتماعية 
باجلامعة، واالعتم���اد الدولي لبرنامج اللغة 
االجنليزية املكثف من هيئة اعتماد برامج اللغة 
 CEA االجنليزية في الواليات املتحدة األمريكية
ويقوم برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف بتهيئة 
وإعداد الطالب لغويا فور التحاقهم باجلامعة 
من اجل اكس���ابهم مهارات اللغة االجنليزية 
الالزمة ملتابعة دراسة التخصص في السنوات 
الالحقة بنجاح، فضال عن ذلك، تقوم اجلامعة 
األمريكية في الكويت بعرض برامجها االكادميية 

والتي تتلخص فيما يلي:
٭ بكالوريوس آداب في: وسائل إعالمية، 
اللغة االجنليزية، التصميم اجلرافيكي، العلوم 
االجتماعية والسلوكية »تخصص انثربولوجيا« 

والدراسات الدولية.
٭ بكالوريوس علوم إدارية في: احملاسبة، 

التمويل، التسويق، االدارة، االقتصاد.
٭ بكالوريوس علوم في: علوم الكمبيوتر، 

نظم املعلومات.
٭ بكالوري���وس هندس���ة ف���ي هندس���ة 

الكمبيوتر.
اجلامع���ة األمريكية ف���ي الكويت هي أول 
جامعة خاصة للعلوم اإلنسانية واآلداب احلرة 
في الكويت. وقد وضعت اجلامعة معاييرها 
التربوية، والثقافية واإلدارية بناء على النموذج 
التربوي املتبع ف���ي اجلامعات والكليات في 

الواليات املتحدة األمريكية.
وترتبط اجلامع���ة األمريكية في الكويت 
باتفاقية تفاهم وتع���اون مع كلية دارمتوث 
األمريكية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم 

العالي، تأسست في العام 1769.
ملزيد من املعلومات عن اجلامعة األمريكية في 
الكويت، ميكن زيارة موقع اجلامعة االلكتروني 

.www.auk.edu.kw

ملعرفة كيفية االلتحاق مبختلف البرامج االكادميية بن سحيم: كيف يتم سحب 
مادة دراسية بها 50 طالباً؟

تدريس »التطبيقي«: الئحة 
الصيفي اجلديدة فيها ظلم 

كبير لألساتذة
اس���تنكر نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريس للكليات التطبيقية د.صالح الهاجري 
جتاهل إدارة الهيئة لتوصيات الرابطة املتعلقة 
بالئحة التدريس في الفصل الصيفي اجلديد، 
مشيرا إلى أن هناك استياء كبيرا بني األساتذة مما 
ورد في الالئحة من قصور وإهدار حلقوقهم.

وقال إن إدارة الهيئة قامت بإقرار الالئحة 
دون عرضها على الرابطة بالرغم من أن نحو 10 
اجتماعات جمعت وفدا من الرابطة مبسؤولي 
الهيئة للتباحث حول الالئحة اجلديدة وكان 
هناك تفهم منهم ملا طرحته الرابطة بهذا الشأن، 
ولكنن���ا فوجئنا بإقرار الالئح���ة دون األخذ 
بتوصيات الرابطة ولم يتم عرضها على الرابطة 
قبل إقرارها. وأشار د.الهاجري إلى أن الالئحة 
التي أقرت أعطت األولوية للتدريب امليداني في 
الفصل الصيفي ألعضاء هيئة التدريب بالكليات 
بدال من أن تكون األولوي���ة لهيئة التدريس، 
وهذا فيه ظلم كبي���ر ألعضاء هيئة التدريس 

من حملة املاجستير بالكليات.
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أخالف الرأي القائل 
بأن هناك ستاراً من 

االوتوقراطية وراء 
احلراك العربي

البوعزيزي رفض 
املذلة واملهانة 

فأطلق العنان 
لتطلعات الشباب 
من أجل احلرية 

والعدالة

مشعل بن سحيم


