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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أوضح نائب رئيس الهيئة اإلدارية في رابطة طلبة كلية اآلداب عبداهلل الش���مري ان اعضاء اللجان 
الطالبية في الرابطة قاموا هذا االسبوع بتوزيع استبيان على طالب وطالبات الكلية لوضع مقترحات 
الطلبة ومطالبهم الضافتها الى برنامج وخطة عمل الرابطة للعام النقابي 2010/2009 التي وضعت قبل 
االنتخاب���ات الطالبية وذلك للتوصل الى اكبر عدد ممك���ن من املقترحات واملطالبات ولتكون الواجبات 
واالجنازات التي حتققها الرابطة من صنع طلبة الكلية انفسهم وتكون مستوحاة من مطالبات الطلبة وما 

يعانون منه لنستخرج من جذور الكلية نباتا يثمر عن عطاء متواصل لتحقيق أكبر منفعة للطلبة.

الشمري: سنعمل على تحقيق مطالب طلبة اآلداب

.. ومتوسطا الطلبة املكرمني د.عبدالرحيم الذياب متوسطا الطالبات املشاركات

)محمد ماهر(د. خالد القطان مع احملاضرين في اللقاء

)متين غوزال(جسنت دارجن خالل احملاضرة

د.أحمد الفيلكاوي يكرم أحد العاملني

»التعليم العالي«: قبول 26 طالباً وطالبة في مصر
أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء 26 طالبا 
وطالبة مقبولني )الدفعة السادسة( للعام اجلامعي 
2010/2009 باجلامعات احلكومية بجمهورية مصر 

العربية، وفيما يلي األسماء:
 ٭حمد خالد أحمد السويلم � حقوق القاهرة

 ٭حمود س����يف محمد س����يف املوي����زري � جتارة 
الزقازيق

 ٭خال����د خليفة جري����دي خلف العازم����ي � حقوق 
القاهرة

 ٭خالد فرحان س����عد األدغم العازمي � حقوق بني 
سويف

 ٭راشد ناصر شافي السهلي � دار العلوم املنيا
 ٭ساري ندى ساري املطيري � حقوق طنطا

 ٭سالم شهاب دوشان تراك الشمري � حقوق طنطا
 ٭سعد مطر محمد فالح العازمي � حقوق طنطا

 ٭صالح خالد الصليهم الهاجري �� جتارة القاهرة
 ٭صالح سعد صالح العلي � جتارة قناة السويس

 ٭طالل بدر خلف دهش امهمل � حقوق طنطا
 ٭عبدالعزيز بدر عبدالعزيز خليل � جتارة طنطا

 ٭عبدالعزيز خلف محمد العنزي � حقوق طنطا
 ٭عبداهلل زايد مزيد زايد ه����ادي املطيري � حقوق 

القاهرة
 ٭عبداهلل محمود عبدالرزاق � حقوق طنطا

 ٭علي عب����داهلل حريفان س����بيت الفضلي � حقوق 
القاهرة

 ٭فالح احلميدي فالح السبيعي � حقوق القاهرة
 ٭فالح منصور العازمي � حقوق القاهرة

 ٭فه����د س����يف محم����د س����يف املوي����زري � جتارة 
الزقازيق

 ٭فيصل غزاي جبر مطلق العنزي � حقوق القاهرة
 ٭مب����ارك جلوي غ����امن ج����الل العازم����ي � حقوق 

القاهرة
 ٭محمد سليمان محمد سليمان صالح � جتارة قناة 

السويس
 ٭محمد ناصر محمد الطبيخ � حقوق الزقازيق

 ٭مشاري حزام برجس املطيري � آداب طنطا
 ٭مشعل خالد جديع العازمي � حقوق طنطا

 ٭ناصر محمد حسني اخلضاري � جتارة طنطا

سعود المطيري
العميد املس���اعد  أوض���ح 
للشؤون الطالبية بكلية العلوم 
د.خالد القط���ان ان الهدف من 
اللقاء التنويري توجيه وإرشاد 
الطلبة خالل فترة دراس���تهم 
التخصص  اجلامعية وحتديد 
ف���ي كلية  املقبولني  للطلب���ة 
العلوم وتعريف الطلبة بأقسام 
ووحدات الكلية وتوزيع القاعات 
الدراسي  الدراس���ية باجلدول 
وتوضيح مهام مكتب التوجيه 
واإلرش���اد ودور املرشد العام 
لطلب���ة كلية العل���وم، وذلك 
خالل اللقاء التنويري للطلبة 

املس���تجدين واملقيدين للعام 
اجلامع���ي 2010/2009 والذي 
أقيم في مبنى فايزة اخلرافي 
الذي أقامته عمادة كلية العلوم 
بجامعة الكويت بحضور العميد 
املساعد للشؤون الطالبية د.خالد 
القطان ورؤساء األقسام وسط 

تواجد طالبي كبير.
وأضاف د.القطان ان هناك 
الكثي���ر م���ن  املعلومات التي 
يجب على الطالب ان يعرفوها 
لتصل بهم الى أفضل مش���وار 
جامعي، مبينا انه على الطالب 
ان يركز على موضوع اجتياز 
التمهيدي���ة وااللتزام  امل���واد 

باحلضور.
وأوضح القطان ان الطالب 
لدي���ه فرصة واح���دة إلعادة 
التمهيدية وفي حال  املقررات 
عدم اجتيازه املقرر يتم حتويله 
ال���ى كلية أدبي���ة، مضيفا ان 
الطالب لديه الق���درة الكبيرة 
التمهيدية  املواد  الجتياز هذه 
الثانوية  كونه اجتاز املرحلة 
ب� 4 س���نوات علمية، مختتما 
بأن الكلية مبختلف أقس���امها 
ستساهم في توضيح املناهج 
الدراسية على القدر املستطاع 
حتى يصل الى نهاية مشواره 

اجلامعي بتفوق وجناح.

محمد هالل الخالدي
احتفلت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب مبوظفيها 
املش����اركني في عملية التصويت 
والف����رز االلكترون����ي النتخابات 
احتاد طلبة ومتدربي الهيئة للعام 
الدراسي 2009 � 2010 وذلك بحضور 
عميد النشاط والرعاية الطالبية في 
الهيئة د.احمد الفيلكاوي ومساعد 
العمي����د للتوجيه الطالبي د.فهاد 
العجمي ومساعد العميد للنشاط 
الرياضي د.طه اجلاسر ومساعد 
العميد للرعاية الطالبية د.صالح 
العثمان وكذلك حضور ممثلي بنك 
الراعي للحفل مدير فرع  اخلليج 
منطقة العديلية باسل اسد ومدير 
املبيعات املباش����ر مارك ابي كرم 
ومدير حس����ابات التسويق داني 
ب����زي وموظفي وموظفات ادارات 

الهيئة املختلفة املكرمني.
وبهذه املناسبة، صرح د.احمد 
الفيلكاوي بأن هذا التكرمي ما هو 
اال عرفان من العمادة بأهمية الدور 
الذي قام به املوظفون الجناح عملية 
التصويت والفرز االلكتروني والتي 
تنظم الول مرة في انتخابات احتاد 
الطلبة مما يثبت ضرورة التعاون 
والتناغم بني فئات العمل املختلفة 
حتى يحقق العمل مستوى النجاح 

الذي تطمح له العمادة.
وف����ي نهاي����ة احلف����ل، ق����ام 
د.الفيل����كاوي بتك����رمي املوظفني 
واملوظفات على جهودهم املبذولة 

خالل فترة االنتخابات.
الى ذلك، اطلق املوسم الرسمي 
لتصفح اخبار الهيئة على اجهزة 
الب����الك بي����ري ضم����ن اخلدمات 
االلكترونية للطلب����ة واملتدربني 

ومتكينه����م م����ن االط����الع على 
االصدارات املختلفة النشطة واخبار 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدري����ب والتي تتميز مبرونة 
وسهولة التمرير االنسيابي، ويعد 
 www.paaet.edu.kw/blackberry
موقع الهيئة االلكتروني اول موقع 
حكومي يتيح ملستخدمي املوقع تلك 
التقنية على الصفحة الرئيسية، 
وافاد مدير مركز تقنية املعلومات 
في الهيئة سالم الدالل بأن املركز 
يهتم حاليا بدراسة امكانية توفير 
شرح لبعض املقررات واملذكرات 
التي يتم  الدراس����ية واالبح����اث 
الراغبة  اعتماده����ا من اجله����ات 
وتوفي����ر احلل����ول االلكترونية 
املس����اندة للعملي����ة التعليمي����ة 
وحتقيق اعلى فائدة ألبناء الهيئة 

من الطلبة واملتدربني.

القطان: لطالب »العلوم« فرصة واحدة 
إلعادة المقررات التمهيدية

»التطبيقي« كرمت المشاركين في االنتخابات
خالل لقاء تنويري للمستجدين في »العلوم« دراسة توفير حلول إلكترونية مساندة للعملية التعليمية

الفيلكاوي: أنشطة متنوعة لطلبة ومتدربي »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

صرح عميد النشاط والرعاية الطالبية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الفيلكاوي 
بأن عمادة النشاط والرعاية الطالبية استهلت نشاطها 
هذا العام بالعرس الدميوقراطي السنوي واملتمثل 
في اجراء انتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة والذي مت فيه جتربة نظام التصويت والفرز 
االلكتروني واثبت جناحا منقطع النظير، وتعد هذه 
التجربة رائدة في منطقة اخلليج العربي ملا متثله من 
نقلة حضارية تيسر على الطلبة اختيار ناخبيهم 

وتسهل عملية التصويت والفرز.
واكد د.الفيلكاوي ان العمادة تستعد حاليا لالعداد 
للمعرض الفني املشترك الواحد والعشرين برعاية  
كرمية من وزي��رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مبشاركة كل من وزارة التربية 
وجامعة الكويت واملعهد العالي للفنون املسرحية 
باالضافة لطلبة الهيئة، وس��يضم املعرض اعماال 
فنية متميزة ومتنوعة بني الرسم والنحت واخلزف 

واالعمال اخلشبية والرسم على احلرير والتصوير 
الضوئي والتصوير الفوتوغرافي، ومت رصد جوائز 
مالية قيمة لالعمال الفائزة تشجيعا منها البنائها 

من املبدعني.
واضاف: حرصا من عمادة النش��اط والرعاية 
الطالبية في تنمية الوعي الديني واحلفاظ على الهوية 
العربية االسالمية تقيم العمادة مسابقة القرآن الكرمي 
مبستويات مختلفة وفقا لعدد االجزاء التي يحفظها 
الطالب، وتواكب هذه املسابقة املسابقة الكبرى حلفظ 
وتفس��ير القرآن الكرمي والتي تقام س��نويا على 
مستوى الكويت برعاية كرمية من صاحب السمو 
االمير، كما ان العمادة بصدد تنظيم مسابقة للحديث 
الشريف على مستوياتها املختلفة، وتتركز حول 
االربعني النووية والتي تكون حتت اشراف جلنة 
التحكيم من اعضاء هيئة التدريس بقسم التربية 
االسالمية لكلية التربية االساسية وان اجلوائز التي 
ترصدها الهيئة تكون للفائزين من البنني والفائزات 

من البنات ولكل ميزانية منفصلة.

ندوة  »القدس.. ريحانة الضمير العربي« 
اختتمت أعمالها بعدد من التوصيات

آالء خليفة
اختتمت ن���دوة »القدس.. ريحانة الضمير العربي« والتي اقيمت 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبتنظيم 
من املجلة العربية للعلوم االنسانية مبجلس النشر العلمي بجامعة 
الكويت، نشاطاتها مساء امس االول. مبجموعة من املقترحات صاغتها 
جلنة التوصيات، ومن اهمها ان الندوة تثمن العناية مبوضوع القدس 
وتقترح اج���راءات لدعم هذا التوجه القومي منه���ا العناية بالثقافة 
املقدسية بجمع التراث الش���فاهي والشعر والتوصية لدى االذاعات 
والتلفزيونات العربية بتقدمي برامج في املناسبات الدينية االسالمية 
واملس���يحية عن القدس التاريخية واملعاصرة ونشر اطلس تاريخي 
للقدس، باالضافة الى تكوين جلنة جلمع الوثائق املختصة بالقدس 
املنتشرة في اخلزائن العامة وخاصة فيما يتصل بالقدس ابان العهد 
العثماني وتوثيقها وحفظها وتوجيه اهتمام الدارسني بتنقية التراث 
العربي من االسرائيليات التي اصبحت اداة في يد الصهيونية تدعي 
بها حقوقا علمية وثقافية ليس���ت لها، ومن التوصيات كذلك ترجمة 
ملخصات البحوث التي نوقشت في الندوة وطبعها في كتاب باللغات 
العاملية ومن ثم نشرها لتنوير الرأي العام العاملي، فضال عن تخصيص 
مقرر عن القدس دراسة حضارية بني املتطلبات االختيارية بجامعة 
الكويت وااليعاز الى س���ائر اجلامعات العربية باتخاذ تلك اخلطوة، 
باالضافة الى انشاء موقع على االنترنت خاص بالقدس العربية حترره 
كليات االعالم واالداب والتربية واالقتصاد والعلوم االجتماعية، وايضا 
اعتبار القدس عاصمة داعمة للثقافة العربية تزامنا مع اعالن اختيار 

العواصم العربية االخرى.

دارجن: أسعار الغاز الطبيعي 
بدول الخليج أقل من سعر اإلنتاج

محمد هالل الخالدي
اكد الباحث في جامعة هارفرد جسنت دارجن أن سوق الغاز الطبيعي 
في دول اخلليج يعاني من عدة مشكالت كبرى بسبب غياب السياسة 
املوحدة بني هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي. 
جاء ذلك خالل محاضرة بعنوان »سوق الغاز الطبيعي بدول اخلليج 
املعوقات واحللول« القاها في اجلامعة االميركية مس���اء امس االول 
بحضور عدد من االس���اتذة والطلبة واملهتمني، واش���ار دارجن الذي 
يتواجد حاليا في الكويت كأستاذ زائر في اجلامعة االميركية الى أن 
دول اخلليج تقدم الغاز الطبيعي بأسعار اقل من سعر تكلفة انتاجه 
وهذه مشكلة كبيرة تؤثر في اقتصادات هذه الدول، واملح الى ضرورة 
ايجاد صيغة تفاهم ب���ني دول اخلليج املنتجة للغاز الطبيعي ينتج 
عنها سياسة موحدة ومتفق عليها بخصوص حتديد سعر عادل لهذا 
املنتج يتناس���ب على االقل مع س���عر تكلفة انتاجه، واكمل: ان دول 
اخلليج متتلك مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي يصل الى ما نسبته 
23% من مخزون العالم، ولكن االنتاج فيها يعاني من عدة مش���كالت 
حيث ال تش���كل نسبة االنتاج اخلليجي من الغاز الطبيعي سوى %8 
فقط، وارجع ذلك الى س���وء االدارة قائال إن وضع هذه الدول ميكن 
ان يك���ون افضل بكثير في ظل وجود هذه الكمية الكبيرة من حقول 

الغاز الطبيعي في املنطقة.

خالل محاضرة علمية ألقاها في الجامعة األميركية

الذياب: ندعم زيادة المكافأة االجتماعية ونطالب بتعزيز ميزانية الجامعة

آالء خليفة
طالب عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
د.عبدالرحيم الذياب، اللجنة التعليمية مبجلس 
االم���ة باملبادرة الى تعزيز ميزانية اجلامعة 
م���ن جميع اجلوانب س���واء ميزانية عمادة 
شؤون الطلبة او ميزانية اجلمعيات والروابط 
الطالبية واالدارات الست املوجودة بالعمادة، 
موضحا ان هناك ادارات تقدم خدمات طالبية 
واخرى مسؤولة عن تنظيم االنشطة الطالبية، 
معربا عن امله ف���ي ان تدفع وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العال���ي د.موضي احلمود 

جتاه تعزيز امليزانية.
جاء تصريح الذياب على هامش حضوره 
ورعايته للحفل الذي نظمته ادارة االنشطة 
الثقافية والفنية بجامعة الكويت بالشويخ 
صباح امس لتكرمي الطلبة املتميزين للعام 

2009/2008 مبختلف الكلي���ات والذي أقيم 
حتت رعايته وبحضور مساعد العميد لشؤون 
الطلبة د.علي النامي ومدير ادارة االنش���طة 

حسني مقصيد.
وردا على س���ؤال حول قلة االنشطة هذا 
العام على مس���توى كليات جامعة الكويت 
وهل السبب يعود لوباء انفلونزا اخلنازير 
او قلة امليزاني���ة، ذكر د.الذياب ان امليزانية 
تؤثر بشكل كبير على تنظيم االنشطة سواء 
كنا في عمادة شؤون الطلبة متمثلة في ادارة 
االنشطة الثقافية والفنية وايضا ادارة االنشطة 
الرياضية، موضحا ان تنظيم تلك االنشطة 

بحاجة الى ميزانيات كبيرة.
ولفت د.الذياب الى ان هناك نوعا من تقليص 
االنش���طة الطالبية على مستوى اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية بسبب امليزانية 

كذلك، ولكن نحث االدارات والطلبة على ان 
يكيفوا انفس���هم مع امليزانية احلالية نظرا 
ألهمية وجود األنشطة بجميع مجاالتها الفنية 

والثقافية والرياضية واألدبية وغيرها.
وفي رده على سؤال »األنباء« حول تنظيم 
عملية صرف املكافأة الطالبية شهريا، اوضح 
د.الذياب ان العمادة ملتزمة باآللية التي مت 

وضعها لتنظيم صرف املكافأة.
متابعا: وهناك تصور وصلنا من اللجنة 
التعليمية مبجلس االمة ملعرفة رأينا حول 
زيادة املكافأة من 100 دينار الى 200 دينار، 
ونؤك���د اننا بعمادة ش���ؤون الطلبة نوافق 
على زيادة املكافأة الطالبية ملا فيه مصلحة 

الطلبة.
وكشف د.الذياب عن وجود طرح لدى العمادة 

بزيادة مكافأة املنح للطلبة الوافدين.

وعن االنتخاب���ات الطالبية التي اجريت 
مؤخرا بجامعة الكويت على مستوى اجلمعيات 
والروابط الطالبية، اوضح د.الذياب ان العمادة 
بص���دد اص���دار التقرير النهائ���ي متضمنا 
االحصائية التي اجرتها العمادة حول مشاركة 

الطلبة والطالبات باالنتخابات.
الفتا الى زيادة نسبة املشاركة في التصويت 
ففي العام املاضي بلغت النسبة 63% وزادت 
العام احلالي الى ما يزيد على 68% ومن جهة 
أخرى قلت نسبة األوراق امللغاة واملتفرقة عن 
العام املاضي وفي املقابل الحظنا زيادة نسبة 
االلتزام وذلك بس���بب التزام الطلبة بقائمة 

واحدة نظرا لتوجهاتهم القبلية والفكرية.
وأكد د.الذياب ان عمادة شؤون الطلبة لم 
تتسلم اي طعون في نتائج االنتخابات حتى 
وقتنا هذا واالمور مرت بسالس���ة وهدوء، 

كاشفا عن اجتماع سيعقد اليوم للجنة العليا 
وذلك حلثهم على تس���ليم التقارير النهائية 
وم���ن ثم تقدمي التقري���ر للجنة مختصة مت 
اس���تحداثها العام احلالي وهي جلنة اعداد 
التقري���ر اخلتامي لالنتخابات للوقوف على 
االيجابيات والسلبيات التي حدثت في العملية 
االنتخابية من اجل تطوير االيجابيات وتالفي 
السلبيات في االعوام املقبلة، معلنا عن طموحه 
القوي ف���ي تطبيق االنتخابات االلكترونية، 
مشيرا الى انه سيسعى لتحقيق ذلك الطموح 
بعد اخذ موافقة االدارة اجلامعية واجلموع 

الطالبية.
ومن جانب آخر أشاد د.الذياب باالنشطة 
املتنوعة التي يقدمها طلبة وطالبات جامعة 
الكويت والتي تتنوع بني االنشطة الفنية 
والرياضي���ة والثقافية والش���عر والكتابة 

واملسرح واملوسيقى واجلوالة وغيرها من 
االنش���طة املتميزة، متمنيا التميز للطلبة 
والطالبات في اجلانب العلمي بجانب متيزهم 
في جانب االنش���طة، مب���اركا لهم متيزهم 
وش���كر اجلنود املجهولني الذين س���اندوا 
الطلبة والطالبات وساعدوهم على التميز 

في االنشطة املختلفة التي يقدمونها.
ومن جانبه بارك مدير االنشطة الثقافية 
حس���ني مقصيد للطلبة املتميزين على ما 
قاموا به من اجن���ازات تصب في مصلحة 

البالد ومصلحتهم.
ووجه مقصيد شكره لالدارة اجلامعية 
متمثلة في مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد 
وكذلك ش���كر عمي���د الش���ؤون الطالبية 
د.عبدالرحي���م ذي���اب على رعايت���ه لهذا 

احلفل.

خالل حفل نظمته إدارة األنشطة الثقافية والفنية بالجامعة


