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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
هنأ مرشح الرئاسة في قائمة املستقبل الطالبي 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 
الكندري الطلبة والطالبات املس����تجدين الذين 
مت قبولهم بكليات ومعاه����د الهيئة ومتنى لهم 
النجاح والتوفيق. واكد الكندري ان القائمة ستكون 
متواجدة في جميع الكليات واملعاهد ملس����اعدة 

املستجدين واملستجدات مع بدء حياتهم الدراسية 
داخل اسوار الهيئة لتقدمي النصح واالرشاد لكل ما 
يحتاجون اليه ولإلجابة عن جميع استفساراتهم 
ومساعدتهم في عملية تسجيل املواد والسحب 
واالضافة، مؤكدا ان قائمة املستقبل الطالبي كانت 
وستظل القائمة احملافظة ورائدة احلركة الطالبية 

في كليات الهيئة.

الكندري هنأ المستجدين وأكد التزام »المستقبل الطالبي« بالنهج المحافظ

الفهيد لـ »األنباء«: انتهينا من إجراءات دمج مستشفى مبارك مع الجامعة والتنفيذ بعد العيد مباشرة
مدير الجامعة أعلن عن تشكيل لجنة بالتعاون مع »الصحة« لمواجهة إنفلونزا الخنازير

موضـوع التجديد لـي سـابق ألوانه والقـرار ليس لـي وحـدي وإنما لزوجتـي والوزيـر والسـلطات العليا

تأخير  افتتـاح الحرم الطبي ناتج عن تأخر اعتمـاد الميزانية أما حرم المدينة الجامعية فسـيفتتح في 2014

سنشكل لجان تقييم عمداء الكليات العلمية بداية الفصل الدراسي والتجديد من عدمه حسب نتائج التقييم

عالقتـي طيبـة مع بـدر اليعقـوب وأبـدى رغبته فـي التفـرغ واحترمـت هـذه الرغبة

بيان عاكوم

اكد مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد ان االنتقال الى املدينة 
اجلامعية في الشدادية سيتم في موعده 2014 اما التأخير فيقتصر 
على احلرم الطبي معلال سـبب تأخير افتتاح هذا احلرم الى التأخر 

في اعتماد امليزانية اخلاصة به واملتوقع ان تكون في فبراير او يناير 
املقبلني. وكشف د.الفهيد في حديث لـ »األنباء« عن انتهاء اجلامعة 
من جميع االجـراءات املتعلقة بدمج مستشـفى مبارك جلامعة 
الكويت، الفتا الى ان ما تبقى فقط توقيع وزير الصحة ووزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي، الفتا الى ان التنفيذ سيبدأ تدريجيا بعد 
العيد، وبخصوص التجديد له قال د.الفهيد ان هذا املوضوع 

سـابق ألوانه والقرار ليس له وحده وامنا لزوجته والوزير 
والسلطات العليا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداي��ة ماذا ع��ن تأخي��ر افتت��اح املدينة 
اجلامعية في الش��دادية عن املوعد املقرر لها؟ 
أال يثب��ت ذلك ان التأجيل س��يتبعه تأجيالت 

أخرى في املستقبل؟
التأخي����ر في املدين����ة اجلامعية يخص 
احلرم الطبي فق����ط واجلامعة تتكون من 
حرمني حرم رئيس����ي يضم جميع كليات 
اجلامع����ة وحرم طبي يض����م كليات مركز 
العلوم الطبية، والتأخير ناجت عن عدم اعتماد 
امليزانية للمدينة الطبية اال في فبراير او 
يناي����ر 2010، ومن الطبيعي ال ميكن البدء 
بأي شيء قبل اعتماد امليزانية فهذا سبب 
التأخير ولكن احلرم الرئيسي سيكون في 

موعده 2014.

رمضان وبعد العيد مباش����رة يبدأ التنفيذ 
والنقل سيتم بشكل تدريجي.
ماذا عن تفكيك كلية البنات؟

الكلي����ة موجودة وستس����تمر في اداء 
رسالتها وقد يعاد تنظيمها مستقبال وذلك 
حسب التطورات خالل العام املقبل. فالكلية 
قائمة حتى االنتقال الى الشدادية وبعدها 
ستتم اعادة دراس����ة ماذا سيكون موقعها 

احلالي.
يبقى على تسلمكم مهام االدارة عام واحد 

فهل  لديكم نية في التجديد؟
هذا املوضوع سابق الوانه، والقرار ليس 
في يدي وحدي وامنا قرار زوجتي، والوزير 
والسلطات العليا وكذلك قراري انا ايضا.

أين وصلت إج��راءات التقييم بخصوص 
عمداء الكليات العلمية؟

نحن كلفنا العمداء اخلمسة الذين انتهت 
مدتهم حلني انتهاء إجراءات التقييم، بداية 
الفصل الدراسي ستشكل جلان التقييم وخالل 
أسبوعني تكون النتائج جاهزة وستعرض 

على أول مجلس جامعة في آخر أكتوبر.
ب��در  بالدكت��ور  عالقتك��م  ه��ي  كي��ف 

اليعقوب؟
ليس  هناك اي مشكلة، عالقتنا طيبة معه 

ونكن له كل تقدير واحترام، واالختالف في 
اآلراء موجود مع كل العمداء وهناك حرية 
في ابداء الرأي واالختالف في الرأي ال يفسد 
للود قضية، اما ما يش����اع اننا لم جندد له 
ألن هناك خالفا في الرأي فهذا غير صحيح. 
واختلفنا مع عمداء آخرين في الرأي واآلن 
نقيمه����م واتوقع ان يتم التجديد لبعضهم 

او جميعهم حسب نتائج التقييم.
وإذا كان التقييم ايجابيا فسيتم التجديد 
لهم اما إذا كان غير ايجابي فلن يجدد لهم، 

ود.بدر اليعقوب نكن له االحترام وهو ابدى 
رغبته في كتاب رسمي للتفرغ واحترمنا 

هذه الرغبة.
م��اذا عن اولوياتكم خالل العام الدراس��ي 
اجلديد؟ وه��ل اتخذمت اج��راءات بخصوص 

انفلونزا اخلنازير؟
شكلنا جلنة وستجتمع مع ممثلني عن 
وزارة الصح����ة ومن كلية الطب وس����تبدأ 

بحملة إعالمية للطالب.
أما اولوياتي فسنكمل كل ما بدأنا فيه، 

انتهينا من موضوع كلية العمارة، وايضا 
موضوع انشاء كلية ثانية لعلوم هندسة 
الكمبيوتر والعمل ال يقف هناك الكثير من 

االمور ميكن التطوير فيها.
أين اصبحت االج��راءات بخصوص دمج 

مستشفى مبارك مع جامعة الكويت؟
انتهينا واتفقنا على كل ش����يء ويتبقى 
توقي����ع وزي����ر الصحة ووزي����رة التربية 
والتعلي����م العالي وعندها تعتمد االتفاقية 
ويبدأ التنفيذ. والتوقيع سيتم قبل نهاية 

ذكر د.عبداهلل الفهيد 
املدين���ة اجلامعية  ان 
قادرة على استيعاب 40 
ال���ف طالب بعد اجراء 
التصميم  ف���ي  تعديل 
االصل���ي وال���ذي كان 
ال���ف  يس���توعب 30 
طالب متوقعا استيعاب 
جميع الطلبة املستوفني 
القبول عند  لش���روط 
الى الشدادية  االنتقال 

عام 2014.

استيعاب
 40 ألف طالب

الشهري: االستفادة من خبرة القياديين القدامى ونقلها لألجيال المقبلة
»االتحاد والنهج« في بريطانيا أقامت غبقتها الرمضانية بحضور قياداتها السابقين

محمد المجر
نظمت قائمة االحتاد والنهج الطالبي 
الت���ي تخ���وض   )et7ad-nahj.com(
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اململكة املتح���دة وايرلندا غبقة 
رمضانية في صالة الشيخة مرمي سعد 
العبداهلل الس���الم الصباح في منطقة 

القادسية.
وقال عضو القائمة خالد الش���مري 
ان اله���دف من إقامة هذا النش���اط هو 

االلتقاء بقيادات القائمة ورؤساء االحتاد 
الس���ابقني لألخذ من خبراتهم ونقلها 
للجيل النقابي احلالي،، وبني الشهري ان 
الغبقة الرمضانية حضرها ما يزيد عن 
70 طالبا مستمرا و20 قياديا سابقا كما 
حضرها النائب خالد السلطان والنائب 
السابق عبداللطيف العميري إضافة إلى 
د.ناصر الصانع، ود.عبداحملسن اخلرافي 
ود.صالح العبداجلادر وقد ألقيت نبذة 
تاريخية عن مقر احتاد الطلبة في لندن 

ألقاها أمني سر االحتاد االسبق في فترة 
الثمانينيات د.عبداحملسن اخلرافي، كما 
بني د.صالح العبداجلادر رئيس االحتاد 
األسبق ود.ناصر الصانع عضو االحتاد 
االسبق دور االحتاد في فترة االحتالل 
العراقي وما قبلها. وكذلك بني رؤساء 
االحتاد السابقون ماجد العنزي وبدر 
الشمري واألعمال التي قام بها االحتاد 
في فترة رئاستهم. أما اجلانب السياسي 
فكان من نصيب النائب خالد السلطان، 

حيث متت مناقشة املواضيع السياسية 
بشكل عام واإلجابة على استفسارات 
الطلبة بخص���وص دور مجلس األمة 
في عملية التنمية واإلصالح، كما كانت 
الغبقة فرصة جيدة لاللتقاء باالخوة 
املستمرين في الدراسة اضافة إلى الطلبة 
املستجدين واإلجابة عن االستفسارات 
التي لديهم، معربا عن ان القائمة تسعى 
دائما للتواصل االجتماعي عبر برامجها 

وموقعها االلكتروني.

احلرم الرئيسي جلامعة الشدادية سيفتتح في 2014)أسامة البطراوي(د.عبداهلل الفهيد متحدثا للزميلة بيان عاكوم

)أحمد باكير(د.ناصر الصانع ود.عبداحملسن اخلرافي مع املشاركني في الغبقة

د.أحمد الشريف

الشريف: »منتدى آفاق الثقافي« للطلبة العرب 
واألجانب مطلع العام الدراسي المقبل

يهدف إلى تحقيق جوانب أساسية من سياسة الوسطية

آف���اق  تس���تعد جري���دة 
اجلامعية الع���داد من����تداها 
بالتع���اون مع وحدة  الثقافي 
اللغة العربية لغير الناطق��ني 
بها في مرك���ز اللغات بجامعة 

الكويت.
وقال رئيس حترير جريدة 
آف���اق اجلامع����ي���ة د.احم���د 
الش���ريف ان مشروع »منتدى 
آفاق الثقافي« سيدش��ن مطل����ع 
العام الدراسي اجل��ديد، وذلك 
اع���داد جيل  حرص���ا ع����لى 
ونشء طالبي جامعي ميكن���ه 
التخ���اطب والتح���اور مع اآلخر 
من جانب وان يكون متقبال هذا 

اآلخر.
وأوضح الشريف ان املشروع 
يهدف الى منح الطالب العرب 
وغي���ر العرب فرص���ة اللقاء 
ومعرفة اآلخر عن قرب، مبينا 
انه بتقارب الطالب املنش���ود 
املتبادل  الفه���م  يتعزز لديهم 
في حوارهم معا مما يفتح قناة 
لتعزيز مفهوم حوار احلضارات 
الت���ي متثلها ثقاف���ات اولئك 

الطالب.
واضاف الشريف ان املوضوع 
يحق���ق جوانب أساس���ية من 
سياس���ة الوس���طي���ة الت���ي 
ف���ي بناء  الكويت  تنتهجه���ا 
شخص��ية مواطنيه��ا وطالبها 
مبختلف مراحل التع����ليم العام 
واجلامعي بصورة خاص����ة، 
مشيرا الى اهمية هذا املش����روع 

وأشار الى انه يشكل دافعا 
قويا ام���ام الطالب لبذل املزيد 
من اجلهد في دراسة مقرراتهم 
اجلامعية ذات الص���لة باللغة 
العربية وثقافته���ا وتاريخها 
واعالمها املتن�����وع، حيث ان 
لقاءاته���م تل���ك س���تخصص 
له���ا درجات علمي���ة معتمدة 
املقررات  ضمن درجات تقييم 

املعتمدة.
وذكر ان املش������روع ينمي 
اللغ���وي والثقاف���ي  البع���د 
واالجتماع���ي ل���دى الطل���اب 
كافة وفي الوقت نفسه ينم����ي 
االدراك املطلوب مبن����افع مثل 

هذا االندماج مع اآلخر. 
مبينا انه يس���هم ايضا في 
صقل شخصية الطالب اجلامعي 
الواعد، وبنائها بناء يخرجها 
من أفقها احملل���ي الضيق الى 
الى  العوملة لالنطالق بها  أفق 

العاملية.
ومتن���ى الشريف ان يب���دأ 
املنت���دى لقاءات����ه الطالبي��ة 
اعتبارا من الع���ام اجلام���عي 
2010/2009 في االسبوع الث����اني 
م���ن الفصل الدراس���ي األول، 
مش���تمال على بعض البرامج 
اللغوي������ة واالجتم���اعي���ة 
ال���ى  والثقافي���ة اضاف�������ة 
برام����ج الزيارات واملقاب����الت 
والرح���الت املتنوعة التي تهدف 
الى حتقيق األهداف الس���ابقة 

الذكر.

ف���ي نق���ل ص���ورة الكوي���ت 
احلضارية الى اخل��ارج. 

وقال ان الطالب غير العرب 
يعدون صوت الكويت الواعد الى 
اخلارج من خ���الل اعداده���م 
بطريقة ضمنية تعليمية لنقل 
الس���ليم��ة للكويت  الصورة 
وثقافتها م���ن جانب، وللعالم 
العربي واإلسل���امي من جانب 

آخر. 
وأك��������د ان املش�������روع 
يسه���م � بنسبة ما � في مح���و 
م���ا عل����ق بأذه���ان اولئ����ك 
الط���الب من ص���ور ومفاهيم 
سلبية بف����عل بع��ض تقارير 
اإلع����الم الع���املي جتاه املجتمع 
العربي  الك���ويتي، والع���الم 

واإلس���المي.

د.عبداهلل الفهيد


