
االثنين
٣  اغسطس ٢٠٠٩

18
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عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

استقبلت وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح بصفتها 
الرئيس الفخري ملشروع غراس الطالبي، سمية امليمني املشرف 
العام على املشروع االعالمي املوجه للطلبة الكويتيني الدارسني 
في اخلارج حيث وجهت اليها الدعوة لتكون املستشار االول 
لهـــذا البرنامج االعالمي الضخم والفريد في نوعه وما يرمي 
اليه من تقدمي خدمات توعوية واستشـــارية تعود باملنفعة 

على ابنائنا املغتربني واملوفدين للدراسة في اخلارج.

رشا الصباح التقت أعضاء «غراس الطالبي»

بمشاركة السفارة األميركية و«التعليم العالي» خالل مؤتمر صحافي ليبين حيثيات الحكم

الجويسري: المحكمة الكلية رفضت تطبيق قرار
 وقف االلتحاق بجامعات الفلبين بأثر رجعي

تم رفض الدعوى لعدم وجود ضرر أو أثر على رافعيها وعدم انطباق القرارات عليهم

البحر: لقاء تنويري للدارسين في أميركا غدًا

مكتب االستشارات والتدريب
 بـ «التربية» اختتم أنشطته

٥ ورش عمل في الدورة الصيفية بـ «الهندسة»
طلبة: ذكرى الغزو الصدامي تحتم علينا 

الحفاظ على وحدتنا الوطنية

أكدوا ضرورة أخذ الدروس والعبر من الماضي

 آالء خليفة
أطلقت قائمة الوحدة الطالبية 
التي تخوض انتخابات االتحاد 
الوطني لطلبـــة الكويت فرع 
المتحـــدة االميركية  الواليات 
موقع www.alwihda.org تستذكر 
مـــن خالله الذكرى التاســـعة 
عشرة للغزو الصدامي الغاشم 
واوضح رئيس اللجنة الثقافية 
في القائمة أحمد الجوعان ان هذا 
الموقع يأتي ضمن دور القائمة 
التوعوي باالضافة إلى إيماننا 
بأهمية التذكير بهؤالء االبطال 
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل 
الكويت التي احبوها ووضعوها 

فوق كل اعتبار.
واضاف الجوعـــان انه من 
الضروري ان نســـتقي العبر 
من تلك المحنـــة التي مر بها 
بلدنا وان نعي تماما أن الوحدة 
الوطنية هي السور المنيع الذي 
احتمينا به في تلك الفترة وهي 
مـــا علينا التمســـك به في كل 
زمان، وأضاف قائال ال نأســـى 
على أرواح أبناء الكويت الذين 
فقدتهم فهؤالء شهداء نسأل اهللا 
إنما  الخلد،  ان يدخلهم جنات 
نأسى على ما آلت إليه ظروف 
بلدنا اليوم من تقسيمات فئوية 
وطائفية وطبقية وعائلية لم 
تعرف الكويت لها مثيال، نسينا 
من خاللها تضحيـــات هؤالء 
األبطال الـــذي تجردوا من كل 
هذه االفـــرازات الخطيرة ولم 
يروا ســـوى مصلحة الكويت 
التي قدمـــوا أرواحهم فداء لها 

ومن أجل تحريرها.
وختاما شكر الجوعان كل من 
كان له دور في تحرير الكويت 
من ذلك الغزو الغاشم مستذكرا 
دور الدول الشقيقة والصديقة 
وقال نسأل المولى عز وجل ان 
األبرار بواسع  يرحم شهدائنا 
رحمته وأن يســـكنهم فسيح 

جناته.
القائمة  إلى ذلك استذكرت 
األليمة  االئتالفيـــة األحـــداث 
والفاجعـــة الكبـــرى باحتالل 
الكويت من قبل النظام الصدامي 
البائد الذي انتهك جميع األعراف 
والتعاليم اإلسالمية واألخالق 
الدولية  اإلنسانية والمواثيق 

وإننا بالقائمة االئتالفية لننعى 
األبطال الشهداء واألسرى الذين 
قدموا دماءهم وأرواحهم الغالية 

فداء للوطن. 
وقال رئيس المكتب التنفيذي 
للقائمة االئتالفية عبدالرحمن 
الجراح إن اســـتذكار يوم ٨/٢ 
يحتم علينا الحفاظ على وحدتنا 
الوطنية التي هي سورنا المنيع 
بوجه المحن والذي بناه األجداد 
وجدده األسرى والشهداء وعدم 
الســـماح لأليـــدي العابثة أيا 
كانت بالعبـــث والتخريب في 
هذا السور، وتجاهل األصوات 
النشـــاز التي تهـــدم أكثر من 
أن تبنـــي.. فلن ننســـى وقفة 
الشـــعب الكويتي صفا واحدا 
فـــي مواجهة العـــدوان حيث 
تســـقط جميع العصبيات في 
وجه االنتماء للكويت والحفاظ 

على سيادتها.
وأضاف الجراح أن القائمة 
االئتالفية تتقدم بمشاعر الفخر 
واالعتزاز بأبناء الكويت الطلبة 
الذين جاهدوا وعملوا استشهدوا 
إبان فترة  وتعرضوا لألســـر 
االحتالل فـــي مقاومة المحتل 
ونشر قضية الكويت في المحافل 
الطالبية العربية والدولية في 
ظـــل القيادة الرشـــيدة ألمير 
القلوب الشـــيخ جابر األحمد 
الجابر الصبـــاح، رحمه اهللا، 
وقائد التحريـــر األمير الوالد 
سعد العبداهللا السالم الصباح 
رحمه اهللا الذين سيبقون شعلة 
من مشـــاعل الحركة الطالبية 
الكويتيـــة ورمـــوزا لدولتنا 

الحبيبيـــة الكويت فرحم اهللا 
شـــهداءنا وأســـرانا الشهداء 

وأسكنهم فسيح جناته.
وأخيرا قال الجراح ان أحداث 
٨/٢ تلزمنـــا بتعبئـــة الصف 
الداخلي ونسيان جميع الخالفات 
الجانبية ووضع مصلحة الدولة 
فوق أي اعتبار وردع أي محاولة 
اتهامات مغرضة  رخيصة من 
ومشاحنات مفتنة فمن الكويت 

نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي.
 مـــن جانبـــه، أكد منســـق 
عـــام القائمة االســـالمية محمد 
عبدالصمـــد اهمية إحياء ذكرى 
الغاشـــم على  الغزو الصدامي 
دولتنا الحبيبـــة الكويت بأخذ 
الـــدورس والعبر مـــن الماضي 
لرسم حاضر الكويت ومستقبلها. 
وأضاف ان هذه الذكرى تعيدنا 
الى أيام مريرة عانى فيها أبناء 
الكثير من  شعبنا وقدموا فيها 
التضحيات فـــال ينبغي أن تمر 
هذه الحادثة مرور الكرام، فهي 
تذكرنا بصمـــود المقاومة التي 
ســـطرت أروع المالحم بشهداء 
الكويـــت االبرار الذيـــن قدموا 
بدمائهم مثاال رائعا جسد لنا أرقى 
مراتب الوطنية. كما أكد أن القائمة 
االسالمية تدعو في هذه الذكرى 
الى ضرورة التمســـك بالوحدة 
االسالمية والوطنية بين جميع 
ابناء الوطن الواحد وعدم السماح 
ألي كان أي يمزق وحدة صفنا 
ويثير الفتنة الطائفية، فذكرى 
الغزو المريرة تؤكد أن العدوان 
حين يمس الكويت يمسنا جميعا 

دون تفريق وتمييز بيننا.

معهد ماسيتيوتس للتقنية يوفر مواد 
تدريسية لطلبة وأساتذة الجامعة مجانًا

في خطاب أرسله إلى الناجم

األكاديمية الملكية لعلوم عبر البحار 
في بروكسل تعلن عن مسابقتها السنوية

لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١

 محمد هالل الخالدي
في إطار التعاون المشترك بين جامعة الكويت مع 
العديد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
في مختلف الدول المتقدمة، وحرصا من إدارة الجامعة 
على ربط جامعة الكويت مع بقية مؤسسات التعليم 
العالي والبحث العلمي في هذه الدول لالستفادة من 
خبراتها وتبادل المعلومات والمصادر معها، ارســـل 
نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.ناجم الناجم 
خطابا الى عمداء الكليات في جامعة الكويت بخصوص 
اعالن معهد ماسيتيوتس للتقنية MIT بإتاحة المواد 
 Class-Notes of MIT التدريسية للعديد من المقررات
Courses على شـــبكة االنترنـــت مجانا للمهتمين من 

اعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 كما تضمن الكتاب اإلعالن عن عزم المعهد إتاحة هذه 
المواد التدريسية للطلبة واألساتذة في جميع الدول 
العربيـــة الحقا نظرا لقيمتها العلمية ودورها الكبير 
في عملية التدريس وتوفير مادة علمية متخصصة 
ألعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة، وبشكل خاص 

طلبة الدراسات العليا.
يذكر ان د.ناجم الناجم قد طلب من عمداء الكليات 
تزويده باقتراحات اعضاء هيئة التدريس في كل كلية 

لمدى االستفادة من هذا المشروع.

 محمد هالل الخالدي
اخطرت ادارة اوروبا في وزارة الخارجية مؤسسات 
التعليم العالي في الكويت بخصوص قواعد واسئلة 
المسابقة الســـنوية لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ الواردة اليها 
مـــن االكاديمية الملكية لعلوم عبر البحار عن طريق 

سفارة الكويت في بروكسل.
 وتشـــمل مواضيع المســـابقة: عمل دراسة حول 
ادارة المخاطر في البيئة االســـتوائية، عمل دراســـة 
انثروبولوجيـــة اجتماعية حول تطور العالقات بين 
الرجل والمرأة في اطـــار التغير االقتصادي الحالي، 
عمل دراســـة حول تطور طرق النقـــل في المناطق 
االستوائية، عمــل دراســة عــن العــالقات االقتصــادية 
والسيــاسيــة بيــن بلجيكــا واالمبـراطورية العثمانية 
في القرن التاســـع عشر، وعمل دراســـة عن التأثير 
االيجابي والسلبي إلنشاء الجسور على أنهار الدول 

النامية.
 يذكر ان سفارة الكويت في بروكسل قد اقترحت 
احالة مواضيع المسابقة الى مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصاديـــة العربية والى جامعة 

الكويت.

يقيم مكتب االستشـــارات والتطوير املهني بكلية 
الهندســـة والبترول في جامعـــة الكويت حفل ختام 
الورش الهندسية املقامة على هامش الدورة الصيفية 
الـ ٣٢ بالتعاون مع معهـــد الكويت لالبحاث العلمية 
وذلك في متام الســـاعة ١٢٫٣٠ من ظهر الغد في مبنى 

مدير اجلامعة - قاعة املؤمترات ١١٩.
واشتملت الدورة الصيفية على ٥ ورش عمل، حيث 
استطاع الطلبة املتدربون من خالل تلك الورش حتقيق 
عدد من االهداف، وهي كالتالي: اوالـ  ورشة االلكترونات: 
تهدف الى دراسة املكونات االلكترونية االساسية وطرق 
فحـــص املكونات االلكترونيـــة، وكيفية فك وتركيب 
املكونات االلكترونية، والتدريب على اســـس اللحام، 
وكيفية استخدام اجهزة القياس واهميتها في احلياة 
العملية، وكذلك االمن والسالمة في التعامل مع االجهزة 
واملعدات وأجهزة القياس، باالضافة الى شرح بعض 
الدوائر االلكترونية وطريقة عملها، حيث يقوم الطلبة 
بعمل اربعة مشاريع تفيدهم في احلياة العملية مثل: 
اوال: مشروع لتوفير االستهالك الكهربائي في املنازل، 
ثانيا: مشروع انذار ملنع سرقة السيارات، ثالثا: مشروع 
اضاءة الشوارع اوتوماتيكيا، رابعا: مشروع التحكم في 
تشغيل االجهزة الكهربائية بالصوت، خامسا: مشروع 

توفير وترشيد استهالك املياه، سادسا: مشروع انذار 
احلريق.

ثانياـ  ورشة امليكانيكا: التي تتناول مشروع مولد 
الكهرباء املائي، ومشروع حتلية املياه بالطاقة الشمسية، 
ومشروع صناعة محرك الطاقة النظيفة وايضا مشروع 
مكبس التمور املنزلي، مشـــيرا الى ان تلك املشاريع 
تهدف الى تعلم مبادئ التصميم امليكانيكي، ودراسة 
طرق توليد الطاقة املختلفة، وتعلم العمل والتعاون 
ضمن مجموعات عمل واالهتمام باألمن والسالمة اثناء 
العمل وفي الورش الهندسية، كذلك التعرف على آالت 
التصنيع في الورشة امليكانيكية، باالضافة الى التطبيق 

العملي للمشروع.
ثالثاـ  الورشة الكيميائية: حيث تتطرق الى خمسة 
مشاريع وهي: مشروع فصل االسفلت من النفط اخلام، 
ومشروع فصل الشمع من النفط اخلام، ومشروع دراسة 
مقارنة النواع املياه، ومشـــروع انتاج القهوة سريعة 

التحضير ومشروع انتاج زيت الذرة.
رابعاـ  ورشة الكمبيوتر: وتتضمن اجزاء الكمبيوتر 
والشـــبكات والشبكة الالســـلكية للنظم املعلوماتية 

وبرنامج االدوبي فوتوشوب للتصاميم واجلرافيك.
خامسا ـ ورشة اجلرافيك.

 حسين البريكان
اختتم العميد المساعد لالبحاث واالستشارات 
والتدريب د.علي الشهاب انشطة العام الدراسي 
باقامة معرض يوضح انجازات مكتب االستشارات 
والتدريـــب تحـــت رعاية عميد كليـــة التربية 
د.عبدالرحمن االحمد، وضـــم المعرض صورا 
للدورات التي قام بتقديمهـــا نخبة من اعضاء 

هيئـــة التـدريس فـي الكليـــة لمصلحة هيئات 
ومؤسسات الدولة المختلفة، اضافة الى ورش 
العمل التي قدمت لمصلحة معلمي وطلبة وزارة 

التربية.
 كما تم عرض صور لمعرض الكتاب الطالبي 
الذي يقيمه المكتب في بداية كل فصل دراســـي 

والذي يعتبر عادة سنوية يقيمها المكتب.

 آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة املستجدين 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الواليات املتحدة األميركية  فرع 
إقامة  البحر عــــن  عبدالرحمــــن 
االحتاد لقــــاء تنويريــــا للطلبة 
الراغبني في الدراسة في الواليات 
املتحدة األميركية في يوم الثالثاء 

٤ اجلاري.
وســــيقام اللقــــاء فــــي فندق 
املوڤنبيك الكائن في املنطقة احلرة 
بالقرب من جامعــــة الكويت في 
الشويخ وفي متام الساعة السابعة 
والنصف مســــاء. كما أكد البحر 

أن االحتاد يبارك لكل الطلبة املبتعثني وان االحتاد 
ســــيعمل بكل جد لكل املستجدين في فترة الصيف 
عن طريق أنشطته املختلفة وأيضا عن طريق مكتب 
االحتاد الكائن في املنطقة احلرة. وقد اشــــار البحر 
الى ان اللقــــاء التنويري الذي أقامــــه االحتاد على 
الفترات املتعددة بالصيف والشــــتاء للمستجدين 
مفيد جدا. الفتا الى ان االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية هو اجلهة الوحيدة 
املخولة لتنظيم هذا النشاط مبا أنها اجلهة الرسمية 
املختارة من طلبة اميركا موضحا ان برنامج اللقاء 
التنويري سيكون شيقا جدا وسيستطيع الطالب من 
خالله أن يحصل على كل املعلومات التي يحتاجها 
قبل ذهابه للدراسة في الواليات املتحدة األميركية 
كطريقة إصــــدار الفيزا وأجواء مدينته والكثير من 
األمور األخرى عــــن التخصصات. وقال البحر انها 
ســــتكون فرصة جميلة لكل الطلبة املستجدين أن 
يتعرفوا على زمالئهم الذين سيدرســــون معهم في 

والياتهم املختلفة.
وأشار البحر الى انه سيشارك 
في اللقــــاء التنويري الكثير من 
اجلهات املختصة الرســــمية في 
الدراسة في أميركا التي بامكانها 
أن تفيد الطالب الراغب في الدراسة 
هناك موضحا ان السفارة األميركية 
فــــي الكويت ســــتكون متواجدة 
كعادتها بالتعاون مع االحتاد وهي 
الراعي الرسمي للقاء التنويري لكي 
تعطي الطالب نبذة عن املصاعب 
التي قد تواجهه في أميركا مثلما 
يتوقعه من أمور أمنية في املطارات 
الدراسية  الفيزا  وطريقة اصدار 
ألميركا وتعريف البعض على قوانني الهجرة املوجودة 

في الواليات املتحدة.
كما ستشارك مؤسســــة أماديست مع البريتش 
كونسل في هذا اللقاء لكي تعطي الطلبة معلومات عن 
اجلانب األكادميي املطلوب للطالب املستجد الذاهب 
للدراســــة في الواليات املتحدة األميركية مثاال على 
ذلك معلومات عن اختبار TOEFL الذي يختبر مهارة 
الطالب في اللغة االجنليزية وقواعدها. وستفيد أيضا 
الطلبة الراغبني في الدراسات العليا عن اختبار الـ 
GMAT الذي عادة ما يكون مشروطا من قبل اجلامعات 
األميركية لقبول طلبة الدراسات العليا. أيضا هناك 
ممثلون من أمديست سيكونون موجودين لالجابة 
عن أي استفسار من الطلبة. وسيتمكن الطالب من 
االســــتفادة في اللقاء التنويري مــــن الطلبة الذين 
خاضوا التجربة في اخلارج واالستفسار عن طبيعة 
التخصصات املختلفة التــــي تتوافر في اجلامعات 

األميركية.

 مؤمن المصري
قال المحامي خالد الجويسري 
المـــوكل للدفاع عـــن عدد من 
الدارسين بالجامعات الفلبينية: 
ان حكم المحكمة الذي صدر أخيرا 
لم يرفض الدعوى التي قدمها عن 
الطالب الدارسين هناك وانما أكد 
في حيثياته ما طلبه مؤكدا حق 
موكليه في عدم تطبيق القرار 

بأثر رجعي.
جـــاء هـــذا خـــالل المؤتمر 
الصحافي الذي عقده الجويسري 
فـــي مكتبه أمـــس األول ليبين 
حقيقة الحكم الـــذي صدر من 
المحكمة الكلية بشأن قرار وزارة 
التحاق  العالـــي بعدم  التعليم 

الطلبة بالجامعات الفلبينية.
واضاف: لقـــد ذكر القاضي 
في حيثيـــات الحكم ان من قام 
بالتســـجيل قبـــل ٢٠٠٩/٥/٢١ 
من الطالب فتســـجيله صحيح 
وقانوني وال يضره هذا القرار. 
فقد فســـر القاضي هـــذا القرار 
التفســـير الصحيح انه يسري 

منذ يوم ٥/٢١.
أما مسألة إيهام وزارة التعليم 
العالي للطلبة بـــأن هناك أثرا 
رجعيا فقد نص عليه القاضي 
كأنه هو والعدم سواء. موضحا ان 
وزارة التعليم العالي قد أوهمت 
الطلبة بـــأن القرارات الصادرة 
عنها قـــد مرت بأثر رجعي، في 
حيـــن ان هذا يخالـــف ما جاء 
بحيثيات الحكم الذي جاء شارحا 

للقرارات بصورة وافية.
وأكد الجويسري انه قد قام 
بتقديم طعن باالستئناف على 
الحكم وذلـــك لعدم الخلط بين 
أســـبابه التي جاءت في صالح 
الطلبة ومنطوقه الذي بين انه 

ال يوجد أثر رجعـــي للقرارات 
الصادرة من التعليم العالي بشأن 
شهادات الطلبة وعدم االعتراف 

بها.
واوضح المحامي الجويسري 
ان الفتوى والتشـــريع بوزارة 
العالـــي يعلمون علم  التعليم 
اليقيـــن أن الحكـــم مع رفضه 
قد جـــاء لصالح الطلبة بجميع 
أسبابه وحيثياته، إال أن تطبيق 
الحكم على أرض الواقع سيكون 
فيه كالم كثير السيما ان قصد 
التعليم العالي هو األثر الرجعي 
للقرار. وهذا يخالف ما جاء عليه 

الحكم.
و«دليلنـــا على ذلـــك عدم 
تصديق الوزارة لشـــهادات من 
تخرج من هؤالء الدارسين وكذلك 
ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر 

قرارا بـــأن يرجع الحاصل على 
إجازة دراسية الى عمله ويقطع 
إجازته، وهذا دليل يقيني وقاطع 
علـــى ان وزارة التعليم العالي 
تريد تطبيق القرارات بأثر رجعي 

بالمخالفة للحكم».
وأكد الجويسري انه سيطعن 
على الحكم باالستئناف ليبين 
أسباب الطعن على القرارات ألن 
القـــرار يقصد األثر  من أصدر 
الرجعـــي وكان دفـــاع الوزارة 
يصر على ذلك من خالل المذكرات 
التي قامـــوا بتقديمها وهذا هو 
صلب الموضوع في الطعن على 

القرار.
فالبد ان يصدر من المحكمة 
قـــرار واضح بعـــدم رجعية 
هذا القرار بأثـــر رجعي علما 
بـــأن الدعوى المقامة من ٢٤٠ 

طالبا هي مقبولة شكال، أي 
انها قبلت بشكل جماعي وال 
يؤدي رفعها من جموع الطلبة 
الى قبولها كدعوى ومرفوضة 
موضوعا لعدم وجود األثر 
الرجعي للقرار على من كان 
مقيدا قبل تاريـــخ ٥/٢١ في 
الجامعات المعتمدة، مضيفا 
ان الحكم جاء كاشفا لمراكزهم 
القانونية الســـليمة التي لم 

تتأثر بهذا القرار.
واوضح الجويســـري ان 
الدعـــوى قد رفضـــت ألنه ال 
يوجد ضرر أو أثر على رافعيها 
القرارات  ولعدم انطباق هذه 
على من قام برفعها، وعليه فقد 
قضت المحكمة برفض الدعوى 
بالموضوع وهذا الرأي نخالفه 

لصعوبة فهمه وتطبيقه.

احملامي خالد اجلويسري يعرض حيثيات حكم احملكمة

عبدالرحمن البحر

د.عبدالرحمن األحمد

رابطة الطب لصرف 
٢٠٠ دينار لطلبة 

السنوات التمهيدية
آالء خليفة

اعلن امين سر رابطة طلبة 
الطب سعيد يعيش ان الرابطة 
اقتراح من شأنه  قامت بتقديم 
صرف مكافأة تشجيعية لطلبة 
الما قبل  التمهيدية  الســـنوات 

االكلينيكية.
واشار يعيش الى ان مقترح 
الرابطة ينص على صرف مكافأة 
مالية وقدرها مائتا دينار لكل 
طالب مع مطلع كل فصل دراسي 
عالوة على المكافأة االجتماعية، 
مساندة الوضاع الطلبة المادية 
والدراسية والمعنوية، واضاف 
يعيش ان تخصصـــات الطب 
الطالب مصروفات  تتطلب من 
مالية طائلة بين كتب ومستلزمات 

دراسية وادوات اكلينيكية.
كما يتوجـــب مراعاة الزمن 
المطول يوميا وعلى  الدراسي 
مســـتوى الســـنوات الســـبع 
المطلوبة للحصول على شهادة 

الطب.
وشدد يعيش على ان طلبة 
الســـنوات الثانيـــة والثالثـــة 
والرابعة من المرحلة الما قبل 
االكلينيكيـــة يســـتحقون هذه 
المكافأة المالية كسائر اقرانهم 
التخصصـــات االخرى في  من 
اكثر  لـــم يكونوا  ان  الجامعة، 

استحقاقا.

جانب من تدريب الطالبات

محمد عبدالصمد عبدالرحمن اجلراح

وتدريب الطلبة


