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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
قالت عميدة كلية 
التربية االساسية 
العام����ة  بالهيئ����ة 
التطبيقي  للتعليم 
والتدريب د.بهيجة 
انه وبناء  بهبهاني 
التوجيهات  عل����ى 
لصاحب  السامية 
األمي����ر  الس����مو 
الش����يخ صب����اح 
األحمد للحفاظ على 
الوطنية  الوح����دة 
التعص����ب  ونب����ذ 

والبع����د عن العصبية الطائفية وملا كانت هذه القيم 
هي من القيم الراسخة في املجتمع الكويتي.

 وحيث انها من اس����تراتيجيات التعليم احملافظة 
على هذه القيم والعمل على تثبيتها وترسيخا ورغبة 
في تفعيل دور مؤسس����ات التعليم العالي في العمل 

على نشر وعي التوافق والتسامح.
فقد مت تش����كيل جلنة التوافق والتسامح بالكلية 
باشراف عام من قبل عميدة الكلية د.بهيجة بهبهاني 
ورئاسة د.عيسى زكي االستاذ املساعد بقسم الدراسات 
االسالمية وعضوية د.سالم خدادة، د.حياة املجادي، 
د.عبداحملس����ن اخلرافي، د.وليد الرشيدي، د.عزيزة 

اليتيم، د.خالد املطيري ود.عبداحملسن الصايغ.
واضاف����ت د.بهبهاني ان أه����داف اللجنة تتضمن 
العمل على نش����ر الوعي بأهمي����ة الوحدة الوطنية، 
التصدي لنزاعات العصبية الفئوية والطائفية والقبلية، 
إشاعة احلوار والتسامح والتوافق، وترسيخ األسس 
الدينية واألخالقية املعززة لترابط املجتمع مبكوناته 

املختلفة.
 وأكملت ان اللجنة ستعمل على تطبيق هذه األهداف 
من خالل اقامة الندوات واحملاضرات التثقيفية، عقد 
ملتقيات حوارية، رصد الظواهر السلبية للتعصب 
والعمل على تقدمي احللول املناسبة لها، وعمل دراسات 

ميدانية للمساعدة على حتقيق أهداف اللجنة.

آالء خليفة
اعلنت نائب رئيس جمعية طلبة الصيدلة الكويتية )KPSS( نوف القاشم عن اقامة 
حفل تكرمي الطلبة املتفوقني من مختلف الدفعات بكلية الصيدلة بجامعة الكويت حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير وذلك اليوم في الساعة السادسة مساء على مسرح 
الكلية في مركز العلوم الطبية باجلابرية. واشارت القاشم الى ان هذا احلفل التكرميي 
يأتي من اجل تشجيع الطالبات والطالب املتفوقني من مختلف السنوات الدراسية في 

الكلية ودفعهم نحو املزيد من التألق والبذل في التحصيل العلمي.

وزير الصحة يرعى حفل متفوقي الصيدلة اليوم

اليتامى: اإلدارة الجامعية تسعى جاهدة 
إلنجاز مدينة صباح السالم في الشدادية

إعجاب ودهشة اجلميع.
ان  د.اليتام���ى:  وأض���اف 
للمغفور له بصمة واضحة في 
تاريخ جامعة الكويت ال ميكن 
ألحد أن يغفل عنها حيث مت في 
عهده افتتاح جامعة الكويت في 
العام 1966 والتي كانت نواتها 
األولى بتأس���يس كلية العلوم 
واآلداب والتربية وكلية البنات 
اجلامعية، وكان قوام اجلامعة 
حينذاك 418 طالبا وطالبة و31 
عضو هيئة تدريس إال انها منت 
وتوسعت بصورة مطردة بفضل 
اجلهود التي بذلت في س���بيل 
نهضتها حتى بلغ عدد الطلبة 
املقيدين في الفصل الدراس���ي 
األول 2010-20009 )26634( 
طالبا وطالبة م���ن دون طلبة 

الدراسات العليا.

احمد اليوسف – امني الصندوق، 
احمد طالب الكندري – امني السر، 
جاس����م محمد احلذيفي – رئيس 
اللجن����ة الطالبية، مصطفى علي 
طرخوخ – رئيس املكتب التنفيذي، 
مبارك مس����اعد الرندي – رئيس 
البرامج واالنشطة، سارة  جلنة 
وليد صفر – نائبة الرئيس، قماشة 
الدرويش – اللجنة الثقافية، انعام 
كمال – اللجنة االجتماعية، بدرية 

الشطي – اللجنة االعالمية.
اما الهيئ����ة االدارية جلمعية 
العلوم للعام اجلامعي 2010/2009 
الكندري  فهي: يوس����ف محم����د 
– رئيس الهيئ����ة االدارية، فالح 
ضويحي العجمي – نائب الرئيس، 
فواز فالح العازمي – امني السر، 
مش����اري عبدالك����رمي العريفي – 
امني الصن����دوق، احمد روضان 
الروضان – نائب الرئيس للشؤون 
العنزي  الطالبية، فيصل عوض 
– رئيس املكتب التنفيذي، سعد 
بي����ان الراجح����ي – رئيس جلنة 
العالقات العام����ة، داود كامارا – 
رئيس جلنة اجلاليات، حصة جنم 
– نائبة الرئيس ورئيس����ة جلنة 
الطالبات، منال املهدي – مسؤولة 
املياس –  الطالبية، مرمي  اللجنة 
العامة،  العالقات  مسؤولة جلنة 
بدور اجلويهل – مسؤولة اللجنة 
االعالمية، ندى الشريف – مسؤولة 
جلنة اجلالي����ات، هاجرالعتيبي 
– مس����ؤولة اللجنة االجتماعية، 
حنان عبدالعزيز – مسؤولة اللجنة 

الثقافية والدعوية.

ق����رار وزيرة  الدعيج  وثم����ن د. 
التربي����ة د.موضي احلم����ود بإعادة 
ابتع����اث الطلبة في تخصصي الطب 
اذ استقبل  البشري وطب االس����نان 
املكتب الثقاف����ي أكثر من 30 مبعوثا 
في هذين التخصصني وبدأوا الدراسة 
بالفعل في اعرق جامعتني في اململكة 

االردنية الهاشمية.
وبني ان هذا القرار ثمرة لترجمة 
االتفاقيات الت����ي مت توقيعها مع كل 
من اجلامعة األردنية وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا األردنية متمنيا ابتعاث 
طلب����ة كويتيني لدراس����ة تخصص 
الهندسة النووية في األردن ألهميته 

البالغة.
وشدد على ان املكتب الثقافي يسعى 
لتحقيق اهداف����ه من خالل جملة من 
املدروسة واخلطط  العلمية  البرامج 
التي ترس����مها وزارة التعليم العالي 
الكويت بالتعاون والتواصل مع  في 
اجلامعات االردنية واملسؤولني الذين 
يعمل����ون على تذلي����ل العقبات التي 

تواجه الطلبة.
واوضح ان احد اس����باب الزيادة 
امللحوظة باع����داد الطلبة الذين بلغ 
عددهم هذا العام حوالي 1750 طالبا هو 
ان األردن ينعم ببيئة علمية امنة على 
جميع املستويات باالضافة الى شعور 
طلبتنا بإنهم في بلدهم الثاني بسبب 
تطابق العادات والتقاليد االجتماعية 

االصيلة في االردن.
وفيما يخص الشروط التي تتعلق 
بالعام الدراس����ي اجلديد 2010/2009 
اشار د.الدعيج الى أن وزارة التعليم 
العالي االردنية اشترطت اجتياز اختبار 

التوفل لطلبة الدراسات العليا.

امليادين، واتس����ع العمران في 
جميع األرجاء وتأسس����ت في 
عهده جامعة الكويت، وشهدت 
الب����الد الكثي����ر م����ن القفزات 
احلضاري����ة الت����ي كانت مثار 

اروى الفضل����ي، صفية الصفار، 
سارة باقر.

اما قائمة املتحدون: مش����عل 
عيد منشان، علي مزعل الشمري، 
طاهر فيصل مانع، عبداهلل خليل 
العازمي،  حمادي، عبداهلل حامد 
سارة املهيني، شمائل العدواني، 
العازمي،  اب����رار  فاطمة االحمد، 
حليمة الفيلكاوي، امل املويزري، 
شرف خالد الشرف، فهد عبداحلميد 

الربيعي.
الهيئ����ة االداري����ة  وج����اءت 
لرابط����ة اآلداب للع����ام اجلامعي 
2010/2009 كما يلي: عبدالسالم 
فرحان الرشيدي – رئيس الهيئة 
االدارية، عبداهلل فرج الش����مري 
– نائب رئي����س الهيئة االدارية، 
العازم����ي – نائب  محمد س����عد 
الرئي����س للش����ؤون االكادميية، 
عبداهلل سلطان العتيبي – نائب 
الرئيس للشؤون الطالبية، ثنيان 

الكويتي وذلك للراغبني في الدراسة 
هنا محذرا م����ن التعاطي مع املكاتب 
التعليمي����ة التجارية التي تدعي بأن 
لديها امكانات توفير القبول ما يضيع 

جهد الطلبة واموالهم.
وش����دد بقوله ان وج����ود املكتب 
العاصمة عمان  الكويتي في  الثقافي 
هو املرجعية الرسمية الوحيدة للطلبة 
واولياء امورهم في السؤال واالستفسار 
عن اي امر يتعلق بالعملية التعليمية 
في االردن. واضاف ان ابواب املكتب 
الثقافي مفتوحة للجميع خلدمة طلبتنا 

في جميع االوقات.
وفيما يتعل����ق بالطلبة املبعوثني 
في اطار خطة البعثات لوزارة التربية 
والتعليم العالي للعام الدراسي احلالي 
اك����د د. الدعيج ان عملية ارش����ادهم 
وتوجيههم بدأت من الكويت حيث سبق 
ان مت االلتقاء بهم في الوزارة الرشادهم، 
واس����تقبلتهم فرق عمل ميدانية من 
موظفي املكتب الثقافي سهلت عملية 

دخولهم الى جامعاتهم.

أثنى أمني عام جامعة الكويت 
د.أن���ور اليتامى عل���ى مبادرة 
صاحب السمو األمير بإطالق اسم 
الشيخ صباح السالم على مدينة 
الشدادية، معربا عن خالص شكر 
وتقدير األسرة اجلامعية لهذه 
الطيبة، مؤكدا س���عي  البادرة 
اإلدارة اجلامعي���ة إلجناز هذا 

الصرح العلمي املهم.
واس����تذكر د.اليتامى مآثر 
األمير الراحل وجهوده ودعمه 
للعلم والعلم����اء، مثمنا دوره 
املشهود في دعم ومساندة مسيرة 
التعليم العالي وادراكه ألهمية 
العلم ودور البحث العلمي في 
حتقيق تقدم الشعوب، قائال: 
لقد كان املغفور له مثاال لألب 
احلاكم، وقد شهدت البالد في 
عهده ازدهارا وتقدما في جميع 

آالء خليفة
اعلن فيص����ل مقصيد رئيس 
العليا  اللجنة االعالمية باللجنة 
الهيئات  لالنتخابات عن تشكيل 
االدارية لرابطة طلبة االداب برئاسة 
الرش����يدي  عبدالس����الم فرحان 
وجمعية العلوم برئاسة يوسف 

محمد الكندري.
وحول انتخابات كلية احلقوق 
اكد مقصي����د ان اللجن����ة العليا 
راجع����ت اجراءاته����ا بخصوص 
االنتخابات وهي ما تقوم به قبل 
كل انتخاب����ات للتأك����د من حجم 
االستعدادات، واملتطلبات االخيرة 

لالقتراع وفرز االصوات.
وزاد مقصي����د ان انتخاب����ات 
جمعية القانون ستكون بالتنافس 
ب����ني قائمتني فقط وه����ي قائمة 
املتحدون والقائمة املستقلة، ولذلك 
يجب على الطلبة ان يراعوا كل 
التي  الس����المة واالمن  اجراءات 
وج����دت خلدمتهم، هذا باالضافة 
ألهمية ان تس����ود روح املنافسة 
التي تعودنا عليها من  الطالبية 

طلبة اجلامعة.
انتخابات  اما اسماء مرشحي 
جمعي����ة القانون للعام اجلامعي 
2010/2009 وهي القائمة املستقلة: 
خالد نداء املطيري، مبارك زويد 
العتيب����ي، عبدالرحم����ن مبارك 
العن����زي، نواف ناف����ع احلربي، 
س����عود محمد الش����امري، خالد 
سالم السعيدي، عبداهلل فيصل 
الغريب، يحيى اسماعيل احمد، 
احمد وحيد اخلباز، نور املطيري، 

عمان � كونا: قال املستشار الثقافي 
في اململكة االردنية الهاشمية د.حمد 
الدعيج ان البيئة التعليمية في االردن 
متميزة وحتظى باحترام اقليمي ودولي 
وفقا للتقارير الدولية التي اش����ادت 
بتجربة املخرجات االردنية التعليمية 
التي اثبتت فاعليتها في سوق العمل 

من خالل تقييم املعنيني.
واكد د. الدعيج في حديث مع »كونا« 
اهمية استكمال الطلبة اجراءات قبولهم 
في اجلامعات االردنية من خالل املكتب 
الثقافي الكويتي كونه اجلهة الرسمية 
الوحيدة في عمان واملعتمد من اجلهات 
الرسمية في الكويت ممثلة في وزارة 
التعليم العالي في الكويت ومن اجلهات 

التعليمية االردنية.
ايقاف بعض  وبسؤاله عن سبب 
التخصصات هنا قال ان ما مت ايقافه 
هو تس����جيل الطلب����ة وليس ايقاف 
االعتمادات في االردن الن جلان التعليم 
العالي ف����ي الكويت زارت اجلامعات 
االردنية لغاي����ات االعتماد من عدمه 
وقيمت بعض التخصصات في بعض 
اجلامعات وليس للنظر في اعتمادها 

او عدمه.
واوض����ح ان هذا االجراء ال يعيب 
التعليم العالي باألردن الذي يحظى في 
االساس بشفافية عالية ومتابعة دقيقة 
ودورية من هيئة اعتماد مؤسس����ات 
التعليم العال����ي األردنية مضيفا أن 
من حق اي دولة ان توقف اعتمادها 
اذا اقتضت مصلحتها  ألي تخصص 

العامة.
ولفت د.حمد ال����ى ضرورة اتباع 
االجراءات املعتمدة رسميا في الكويت 
واالردن م����ن خالل املكت����ب الثقافي 

د. بهيجة بهبهاني

د.يعقوب الرفاعي خالل اجتماعه مع أعضاء الهيئة اإلدارية اجلديدة الحتاد »التطبيقي«

د.أنور اليتامى

نوف القاشم

فيصل مقصيد

 د.حمد الدعيج

د.عبداهلل بشارة خالل احملاضرة في اجلامعة األميركية

مقصيد: قائمتا »المتحدون« و»المستقلة« 
تتنافسان اليوم في انتخابات كلية الحقوق

 الدعيج: المكتب الثقافي في األردن 
المرجعية الوحيدة للراغبين في الدراسة بعمان

بهبهاني: تشكيل لجنة التوافق 
والتسامح بـ »التربية األساسية«

تشكيل الهيئة اإلدارية لـ »اآلداب« و»العلوم«

بشارة إليران: ال يفترض ألحد أن يمنح نفسه امتيازات على حساب اآلخرين
بيان عاكوم

قال األمني العام األسبق لدول مجلس التعاون 
اخلليجي د.عبداهلل بش���ارة ان ايران تريد ان 
جتعل من منطقة اخلليج بحيرة محلية مرتبطة 
بها، مشيرا الى ان املنطقة منذ احلرب العاملية 
االولى حتى الي���وم تعيش على نظام اقليمي 
متفق عليه مريح إليران ولدول مجلس التعاون، 
ولذلك ال يفترض ألحد ان مينح نفسه امتيازات 

على حساب مصالح اآلخرين.
وأضاف بشارة خالل الندوة التي نظمها مركز 
دراسات اخلليج في اجلامعة االميركية حتت 
عنوان »اخلليج املضطرب وحتديات املستقبل« ان 
املطلوب اليوم في املنطقة ان تعتمد على املصالح 

املشتركة وليس على سياسة األساطيل.

دور بّناء

وكان قد بني بش���ارة كيفية انشاء مجلس 
التعاون متطرقا ال���ى الدور البناء الذي لعبه 

جتاه قضايا املجتم���ع الدولي عموما وقضايا 
الدول العربية بش���كل خاص مرجعا ذلك الى 
عوامل عدة كالسياس���ة املتأنية التي تنتهجها 

قيادات وحكومات هذه الدول.
ولفت بشارة الى ان سياسات مجلس التعاون 
جعلت منه العبا مهما جت���اه القضايا الهامة 
واملطروحة على الس���احة العربية س���واء في 

العراق او اليمن او السودان وغيرها.
واشار بشارة الى موقف دول مجلس التعاون 
اب���ان الغزو العراقي عل���ى الكويت، الفتا الى 
ان حكام هذه الدول وقفوا بجس���ارة ال ميكن 
نس���يانها، مؤكدا ان الصداقة وعالقات االخوة 
واملصالح املشتركة فيما بينهم هي احد عوامل 

قوة املجلس.

التصدي لخطر اإلرهاب

ورد بشارة على سؤال للحضور عن كيفية 
تصدي دول املجلس خلط���ر اإلرهاب بالقول 

»ان فكرة إنشاء مجلس التعاون كانت بسبب 
احلرب بني العراق وإيران وكان الهدف حماية 
هذه الدول من اخلطر ال���ذي يهددها وبالفعل 
اس���تطاع املجلس حتقيق هدفه« الفتا الى ان 
التصدي لألخطار ليس بجديد ألنها كانت اللبنة 
األولى إلنش���ائه، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة 
املجل���س على املواجهة من خ���الل الكثير من 

املقومات والبرامج التي يقوم بها.

ديبلوماسية النفط

وقال بش���ارة ان املجلس ربط حتالفا بينه 
وبني القوى العاملية من خالل تش���كيل تفاهم 
استراتيجي قائم على دور بناء في ديبلوماسية 
النفط، مشيرا في الوقت نفسه الى ان املجلس 
يتفه���م حاجة هذه الدول للنفط، مش���يدا مبا 
حتتله اململكة العربية الس���عودية اليوم بأن 
تكون احدى دول العشرين وتشارك في صنع 

القرار االقتصادي العاملي.

أكد خالل ندوة في الجامعة األميركية أن إيران تريد أن تجعل من الخليج بحيرة محلية تابعة لها

الرفاعي: حريصون على تلبية مطالب ومقترحات 
اتحاد الطلبة في ظل اللوائح والنظم المتبعة

محمد المجر
اس���تقبل مدير عام الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدري���ب د.يعقوب الرفاعي 
مبكتبه الهيئة االدارية اجلديدة 
لالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بحضور عميد النشاط 
الطالبي���ة د.احمد  والرعاي���ة 
الفيلكاوي ومساعده للتوجيه 

الطالبي د.فهاد العجمي.
وأكد د.الرفاعي خالل اللقاء 
على الدور املهم الذي يضطلع 
به االحتاد ف���ي خدمة زمالئه 
الطلب���ة والطالب���ات ووصفه 
بهمزة الوصل التي تنقل هموم 
وقضايا الطلبة الدارة الهيئة، 
مثمن���ا دوره الفعال في تقدمي 
املقترحات التي ترتقي باملسيرة 
الدراسية للطلبة، مؤكدا ان ادارة 
الهيئة ستعمل جاهدة لتحقيق 
تلك املقترحات في ظل اللوائح 
والنظ���م املتبعة لذلك مادامت 
تصب في صالح الطالب، وتوجه 
بالتهنئة ألعضاء االحتاد على ثقة 
زمالئهم، وطالبهم ان ميثلوهم 
خير متثيل وان يكونوا عنوانا 

وواجهة مشرفة للهيئة.

مبس���توى اخلدم���ات املقدمة 
للطلبة والطالبات وتسهم في 

االرتقاء بالعمل النقابي.
العميد املس����اعد  وأع����رب 
للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي 
عن سعادته جتاه جناح جتربة 
التصويت والفرز االلكتروني 
في انتخاب����ات احتاد الطلبة 
واعتبره مفخرة للهيئة كون 
البرنامج جاء ثمرة جهود فريق 
متكامل من ابناء الهيئة استمرت 
6 اشهر من االعداد والتصميم، 

ب���دوره اوض���ح د.احم���د 
الفيل���كاوي ان االحت���اد يقع 
عل���ى عاتقه تق���دمي اخلدمات 
لزمالئ���ه الطلبة بش���كل عام، 
االدارية اجلديدة  الهيئة  وهنأ 
على ثق���ة زمالئهم ومتنى لهم 
اليه من  حتقيق ما يصب���ون 
اجنازات لزمالئهم الطلبة، كما 
هنأهم بنجاح جتربة التصويت 
االلكتروني التي مت تطبيقها في 
االنتخابات االخيرة، موضحا 
انها نقل���ة نوعية في االرتقاء 

مشيرا الى ان د.الرفاعي تبنى 
هذا املشروع لقناعته بجدواه، 
وقد اكد اكثر من مرة بالتدقيق 
على البرنامج لتالشي اي اخطاء 
متوقعة عند تطبيقه، لذا فقد 
البرنامج لعدة مراحل  خضع 
البدء بتطبيقه،  وجتارب قبل 
وقد كانت جترب����ة فريدة من 

نوعها شهد بها اجلميع.
 مشيرا الى ان بعض الدول 
االقليمي���ة طلبت االستف����ادة 
من البرنامج وتطبيق���ه لديهم 

كونه اثبت جدواه.
من جانب���ه، توجه رئيس 
االحتاد وليد الكندري بالشكر 
الهيئة الس���تقباله  ملدير عام 
اعضاء االحتاد ورحابة صدره 
واستماعه للقضايا التي طرحها 
االحتاد، موضح���ا ان االحتاد 
الهيئة يطيران بجناح  وادارة 
واحد حيث يس���عى كل منهما 
لتقدمي افضل ما ميكن للطلبة 

والطالبات.
الى ان  الكن���دري  واش���ار 
االحت���اد بحث م���ع مدير عام 
الهيئة عددا من القضايا الطالبية 
جاء على رأسها مقترح االحتاد 
بإنشاء صالة لتسجيل الطلبة 
الراغبني في االلتحاق بكليات 
ومعاه���د الهيئة، مع بداية كل 
فصل دراسي، حيث تستغرق 
عملية التسجيل شهرا كامال مع 
ما يصاحب ذلك من ازدحام امام 
صالة التسجيل وتذمر الطالب 
وأولياء أمورهم وتأففهم من هذا 
االزدحام مم���ا يعطي انطباعا 
الهيئ���ة وعجزها  س���يئا عن 
عن توفير مكان يتس���ع لهذه 
االعداد وتقدمي اخلدمة في يسر 

وسهولة.

مدير عام الهيئة استقبل أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة التحاد »التطبيقي«

»المتحدون« نظمت مهرجانًا خطابيًا وعددت إنجازاتها
سعود المطيري

أقامت قائمة املتحدون في كلية احلقوق 
مهرجانا خطابيا ضمن حملتها االنتخابية 
االعالمية للمنافس���ة على مقاعد اجلمعية 
وسط حضور كبير من طلبة الكلية. وحتدث 
منسق القائمة حامد العلي عن مبادئ القائمة 

واالجنازات التي حققتها خالل فترة توليها، 
ومتيز املهرجان بالرد على اتهامات القائمة 
املستقلة. وعرض العلي اجنازات القائمة التي 
حتققت خالل العام النقابي املاضي املتمثلة 
في تأجيل الدراسة في يوم عاشوراء، وكذلك 

في مسألة امتحانات جدول الفاينال.


