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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن البرنامج املوسيقي التابع للجامعة االميركية 
في الكويت وكلية دارمت���اوث التي تعتبر احدى 
جامعات نخبة »رابطة ايفي« في الواليات املتحدة 
عن تقدمي حفل موسيقى تعاوني مساء غد االحد 
بقاعة االحتفاالت ضمن مبنى العلوم االنس���انية 
الكائن داخل حرم اجلامعة االميركية في الكويت، 
وسيش���هد احلفل مقطوعات غنائية وموسيقية 

فردية وجماعية سيؤديها ويعزفها طالب وافراد 
في الهيئة التعليمية من كلتا املؤسستني املميزتني، 
والذين سيظهرون االمكانات الهائلة للتعاون الثقافي 
املستقبلي بني دارمتاوث واجلامعة االميركية في 
الكويت، وس���تتضمن املقطوعات اعماال لكل من 
برامز وموزارت وراش���مانينوف، ورميس���كي – 

كورسكاوف.

حفل موسيقى لكلية دارتماوث والجامعة األميركية األحد

خالل افتتاح معرض الجامعات البريطانية برعاية وزارة التعليم العالي

النويهض: لدينا 250 طالبًا مستجدًا يدرسون في الجامعات البريطانية 
وهناك توجه لزيادة العدد نظرًا لما تتمتع به من مستوى أكاديمي مرموق

 محمد هالل الخالدي
أك���د وكي���ل وزارة التعليم العالي باالنابة راش���د 
النويهض متانة العالقات املتميزة التي تربط الكويت 
باململكة املتحدة وبشكل خاص على مستوى التعاون 
االكادميي، وقال في كلمة ل� »األنباء« خالل حفل افتتاح 
معرض اجلامعات البريطانية الذي تنظمه مؤسس���ة 
جلوبال فيجن برعاية وزارة التعليم العالي مساء امس 
االول اننا نرتبط بعالقة متينة ومنذ فترة طويلة مع 
اجلامعات البريطاني���ة العريقة نظرا ملا تتمتع به من 
مس���توى اكادميي متقدم، واض���اف ان وزارة التعليم 
العالي حترص دائما على توفير افضل الفرص الدراسية 
ألبنائنن���ا الطلبة وتزويدهم م���ن خالل هذه املعارض 
املتميزة بكل ما يحتاجون اليه من معلومات حول كيفية 
التسجيل والدراسة. وأكمل بأن لدينا اآلن 1850 طالبا 
وطالبة يدرسون في مختلف التخصصات في اجلامعات 
البريطانية، فضال عن طلبة الدراسات العليا املبتعثني 
عن طريق جامع���ة الكويت والهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق والتدريب وغيرها من البعثات، واش���ار الى 

ان عدد الطلبة املس���تجدين الدارسني في بريطانيا هذا 
العام وصل الى 250 طالبا وطالبة. واكد النويهض ان 
خطة وزارة التعليم العالي اخلمسية تقوم على ارسال 
1800 طالب للبعثات اخلارجية منهم تقريبا 300 طالب 
يبعثون للدراسة في اجلامعات البريطانية، واشار الى 
ان هذا العدد في تزايد مستمر متاشيا مع خطة الوزارة 
في استيعاب ابنائنا الطلبة، مشددا على حرص الوزارة 
على اختيار افضل اجلامعات ذات الس���معة االكادميية 
املتميزة. كما اكد النويهض ان هناك جهودا كبيرة تبذل 
اآلن في وزارة التعليم العالي من خالل اللجان املختصة 
تسعى الى اعادة النظر في كثير من االجراءات املتبعة 
فيما يتعلق مبعادلة الشهادات، وقال ان هناك حزمة من 
القرارات التي ستصدر قريبا بهذا الشأن. كما اشار الى 
التق���دم الكبير الذي حققه املكتب الثقافي الكويتي في 
ايرلندا بعد تأسيسه خالل السنوات القليلة املاضية، 
وأشاد بجهود القائمني عليه قائال ان اجلامعات االيرلندية 
جامعات عريقة ومتميزة في مجال الطب بشكل خاص 
ولدينا عدد من الطلبة الذين يدرسون هناك، واكد حرص 

وزارة التعليم العالي على عقد اتفاقيات ثقافية حلجز 
مقاعد دراسية للطلبة الكويتيني وعلى متابعة جميع 
االمور املتعلقة بأبنائنا الطلبة املبتعثني والعمل على 

تذليل كل العقبات التي قد تعترض طريقهم.
كما تطرق النويهض الى قضية اعتماد الشهادات، 
مش���يرا الى ان وزارة التعليم العالي قامت بتش���كيل 
جلنة لالعتماد االكادميي والتي ستعقد اول اجتماعاتها 
برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود غدا االحد بهدف وضع معايير اكادميية تتفق 
مع املعايير العاملية من شأنها اعداد قائمة حتدث بشكل 
دوري ومستمر بأس���ماء اجلامعات املعتمدة، وقال ان 
وجود مثل هذه القائمة س���يوفر للطلبة الراغبني في 
مواصلة حتصيلهم العلمي املعلومات الكافية للتعرف 
على اجلامعات املعتمدة في كل دولة من دول العالم، واكد 
ان جلنة االعتماد االكادميي ستضم خبراء ومختصني 
من جامعة الكويت والتطبيقي ووزارة التعليم العالي 
وستضع معايير االعتماد بصورة موضوعية تتماشى 
مع املعايير العاملية مبا يؤك���د حرص وزارة التعليم 

العالي على جودة التعليم وحفظ حقوق ابنائنا الطلبة 
من التسجيل في جامعات ال تتوافر فيها تلك املعايير، 
وأشاد بجهود جلنة املعدالت والتي وصفها بأنها نواة 

العمل لكل ما يخص معادلة الشهادات.
كما أك���د النويهض عزم وزارة التعليم العالي على 
عقد لق���اءات تنويرية موجهة لطلبة املرحلة الثانوية 
في جميع مدارس الكويت للبنني والبنات بهدف خلق 
توعي���ة ثقافية جيدة بني صف���وف ابنائنا الطلبة من 
ش���أن ها أن تعطيهم قاعدة معرفية جيدة حول طبيعة 
البعثات اخلارجي���ة ودور وزارة التعليم العالي فيها 
وأهمية االلتزام بالقوانني واللوائح املنظمة للدراسة في 
اخلارج، حتى ال يقع أبناؤنا الطلبة فريسة الستغالل 
بعض املكاتب املشبوهة والتي ال هم لها سوى التكسب 
املادي على حس���اب جودة التعليم وجودة املخرجات 

التعليمية.
من جانبه، قال املدير االقليمي ملؤسسة جلوبال فيجني 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ياس���ر حنتولي ان 
الهدف من اقامة هذه املعارض هو عقد لقاءات تنويرية 

للطلبة الراغبني في الدراس���ة ف���ي اخلارج وتعريفهم 
بالتخصصات املتوافرة ومتطلبات وش���روط الدراسة 
وغيرها من املعلومات التي يحتاجها الدارس، واضاف 
ان مؤسس���ة جلوبال فيجني هي املسؤولة عن تنظيم 
هذه املعارض والتي تتميز بكونها تعطي فرصة جيدة 
للقاء املباشر بني الطلبة وأولياء أمورهم مع ممثلي هذه 
اجلامعات، وهي جميعها من اجلامعات العريقة وذات 
املس���توى االكادميي املتميز ومعتم���دة من قبل وزارة 
التعليم العالي، فهي وسيلة تختصر املسافات والوقت 
واجلهد الذي يبذله الطلبة وأولياء أمورهم عادة خالل 
بحثهم عن افضل اجلامعات ألبنائهم. كما حذر حنتولي 
الطلبة الراغبني في االلتحاق ببعض اجلامعات التي تقدم 
ما يسمى بدراسة السنة الواحدة للحاصلني على شهادة 
الدبلوم ويرغبون في استكمال درجة البكالوريوس قائال 
ان كثيرا من هذه البرامج غير معتمدة وعلى الطلبة ان 
يحذروا من املكاتب التي تضللهم، وناشد الطلبة ضرورة 
االلتزام باجلامعات املعتمدة في وزارة التعليم العالي 

حتى ال تذهب جهودهم وأموالهم سدى.

ش�كلنا لجن�ة لالعتم�اد األكاديم�ي تعق�د أول اجتماعاتها غ�دًا لوضع معايي�ر تتفق م�ع المعايي�ر العالمية

)أنور الكندري(النويهض متحدثا للصحافيني جولة داخل املعرضراشد النويهض يفتتح املعرض

البنك قّدم مساهمة مالية لهيئة »التطبيقي«

السبيعي: »الوطني« حريص على دعم كل أنشطة الطلبة
في إطار جهود البنك املتواصلة في خدمة املجتمع واملشاركة في 
كل األنشطة االجتماعية املختلفة واالهتمام بكافة شرائح املجتمع، 
وحرصا من البنك على دعم كافة قضايا الشباب والطلبة في البالد، 
إميانا منه بالدور املهم الذي س���يلعبه الشباب مستقبال في البالد، 
فقد قام املدير التنفيذي في بنك الكويت الوطني خالد الس���بيعي 
بتقدمي مساهمة مالية من البنك الى صالح العثمان مساعد العميد 
للرعاية الطالبية في الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وإلى رئي���س احتاد الطلبة في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب عبدالعزيز املطيري.
وقال الس���بيعي ان البنك يحرص على النهوض مبسؤولياته 
االجتماعية والوطنية وتوفير كل س���بل الدعم والتشجيع املمكنة 
للكوادر الوطنية الش���ابة، واملس���اهمة الفعالة في تطوير وصقل 

مهاراتها لكي تقوم بدورها في عملية التنمية الشاملة في البالد.
وقد عبر العثمان عن شكره اجلزيل لهذه املبادرة الطيبة والرائدة 
من مؤسس���ة عريقة مثل البنك الوطني ملا يقوم به من نش���اطات 
وجهود مس���تمرة خلدمة العمل التعاوني واالجتماعي في الكويت 
والتي تنبع من سياس���ة البنك الراسخة خلدمة الوطن واملجتمع 

خالد السبيعي يسلم املساهمة لصالح العثمان وعبدالعزيز املطيريالكويتي.

الجامعة األميركية رصدت الكواكب مع مرصد المرزم الفلكي

الحماد: الثقافة الفلكية في انتشار وتوّسع مستمر
ف����ي رحل����ة علمي����ة اقامه����ا 
الفلكي ومبشاركة  مرصد املرزم 
من اجلامع����ة االميركية مت رصد 
جميع االجرام السماوية والكواكب 
املوجودة حاليا في سماء الكويت، 
واعرب مدير مرصد املرزم الفلكي 
مساعد احلماد عن سعادته بوجود 
فئة كبيرة من الطالب والتي هي 
في تزايد مس����تمر للتواصل مع 
العلوم وخصوصا علم الفلك، مما 
اعتبره احلماد احد املؤشرات القوية 
على ان الثقافة الفلكية في انتشار 

وتوسع مستمر في الكويت.
وكان طالب اجلامعة قد انضموا 
ملرصد امل����رزم الفلك����ي في احد 
معسكراته في منطقة الساملي وذلك 
لتعلم كيفية حتديد االجتاهات في 
الطبيعة بواسطة النجوم، ومعرفة 
اشهر وأملع جنوم سماء الكويت 
والكواكب التي تتواجد خالل هذه 
الفترة من الس����نة، حيث اعجب 
الطالب مبا ميتلك����ه املرصد من 
اجهزة حديثة وبطريقة احملاكاة 
بني جهاز الكمبيوتر والتلسكوب 
الت����ي اتبعه����ا املرصد ف����ي احد 
االجه����زة التي كانت متوافرة في 

املعسكر، حيث قام الطالب بتوجيه 
التلسكوب الى السماء ورصد كل 
من كوكب املش����تري، ومجموعة 
الثريا، ومجرة االندروميدا وغيرها 
من االجرام السماوية. كما اعرب 
اجلهاز املنظم للرحلة والذي انتدب 

من قبل اجلامعة االميركية واملمثل 
في بروفيسوره املساعد د.برين 
ادروجدو عن سعادتها واعجابها 
بأنشطة املرصد وأساليب اقامتهم 
للمعسكرات الفلكية والتي تخدم 
الهواة واحملترفني على حد سواء، 

حيث اشار اجلهاز املنظم الى ان 
الطرق الت����ي يتبعها املرصد هي 
نفس الطرق املتبعة في املراصد 
اخلاصة في كل من الواليات املتحدة 
وأوروبا. وفي ختام الرحلة الفلكية 
قام الطالب بأخذ صورة جماعية مع 

االجهزة الفلكية وتقدموا بالشكر 
ملدير مرصد املرزم الفلكي واملنظمني 
من قبل املرصد على هذا التعاون 
العلم����ي املثمر والذي كان الثاني 
العلمي بني  التعاون  من سلسلة 

املرصد واجلامعة االميركية.

الطلبة املشاركون في الرحلة في لقطة جماعية

اتحاد الطلبة - فرع أميركا أطلق الموقع 
اإللكتروني للمؤتمر السادس والعشرين

 آالء خليفة
أعلن االحت���اد الوطني لطلب���ة الكويت - فرع 
الواليات املتحدة األميركية أمس عن انطالق املوقع 
االلكتروني للمؤمتر الس���ادس والعشرين لالحتاد 
حتت ش���عار »الى نهضة جدي���دة« واملزمع اقامته 
خالل الفترة املمتدة بني 26 و29 من ش���هر نوفمبر 
2009 في مدينة لونغ بيتش في والية كاليفورنيا، 
واملقام حتت رعاية سامية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبحضور مرتقب لكبار 
الشخصيات من الكويت، باالضافة الى عدد كبير من 
الطلبة الدارسني في مختلف املدن والواليات األميركية، 

ومجموعة من الشركات الراعية للمؤمتر.
وفي هذا الصدد، أش���ار رئيس اللجنة اإلعالمية 
لالحت���اد الوطني لطلبة الكوي���ت - فرع الواليات 

املتحدة األميركية عبداهلل بوش���هري الى ان املوقع 
االلكتروني لالحتاد يحتوي على جميع املعلومات 
والترتيبات النهائية اخلاصة باملؤمتر القادم لالحتاد 
كاألنشطة التي سيشهدها مثل املنتديات والندوات 
املتنوعة، ومعرض الفرص الوظيفية، وحفل تكرمي 
الطلبة اخلريجني واملتفوق���ني، وانتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الواليات املتح���دة االميركية للعام 
النقاب���ي 2009 – 2010، باالضافة الى التعرف علي 
ضيوف املؤمتر والشركات الراعية، وجميع املعلومات 
املتعلق���ة مبدينة لونغ بيتش وع���ن فندق املؤمتر 

واملواصالت املستخدمة.
واضاف بوشهري انه من خالل املوقع االلكتروني 
لالحتاد www.nuks.org ميكن للطلبة التسجيل في 

األنشطة املختلفة التي ستتخلل املؤمتر.

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

)مركز اإ�سلح ذات البني(

ي�سرنا دعوتكم حل�سور حما�سرة بعنوان

اأ�ساليب التفكري بني املراأة والرجل 

ودورها يف اخلالفات الزوجية

للدكتور/ كامل الفراج
وذلك يوم الأحد املوافق 2009/11/1م

من ال�ساعة 5.30 م�ساًء اإىل ال�ساعة 8.30 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعـوة عـامــة
) الرجاء عدم ا �سطحاب الأطفال (

ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3957-3125-3136

م�ساًء:  22521097/4

» مستقلة اإلدارية « عقدت 
جمعيتها العمومية 

وشكلت هيئتها
 أالء خليفة

عقدت القائمة املستقلة في 
كلية العلوم االدارية اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة وقامت 
اجلمعي���ة العمومية بتزكية 
عثمان العنجري لتولي مهام 
التنس���يق، ومت تزكية محمد 
الفهد المانة سر القائمة وتولى 
مهام امني الصن���دوق محمد 
الوزان وعلى ضوء هذا التشكيل 
شكر العنجري الثقة من اعضاء 
القائمة وتقدم بالشكر اجلزيل 
لطلبة وطالبات كلية العلوم 
االداري���ة عل���ى الثق���ة التي 
منحوها للقائمة في تولي مهام 
الرابطة واعدا الطلبة بأن تكون 
الرابطة على قدر املسؤولية 
التي حتملها كل سنة لهم بل 
افضل عاما بعد عام، واضاف 
العنجري ان القائمة املستقلة 
في كلي���ة العلوم االدارية لن 
يتوقف دورها وعطاؤها لطلبة 
وطالبات الكلية وستكون عند 
وعدها كم���ا كان وعدنا بأننا 
معا سنبني »وطن«، وسنبدأ 
بالبناء في كلية العلوم االدارية 
واستكماال الى جامعة الكويت، 
وخدمة طلبة وطالبات جامعة 
الكوي���ت الذي���ن وقف���وا مع 
امتداد  القائمة املستقلة على 

تاريخها.


