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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
بارك بدر نشمي نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
للدكتور خالد السعد مبناسبة توليه منصب وكيل 
وزارة التعليم العالي حيث ان د.السعد ليس غريبا 
عن املسيرة التعليمية، ونأمل في وجوده اصالح 
التعلي���م العالي خاصة ملا له من اهمية كبيرة في 

مجال التنمية ونهضة الكويت.

وان افضل انواع االستثمار هو االستثمار البشري 
خاصة من ناحية التعليم، وختاما وضح نش���مي 
نعلم ان د.الس���عد ال ميكن���ه اصالح االوضاع في 
التعلي���م العالي في يوم وليل���ة، ولكن ان كانت 
هن���اك نية وهذا ما نأمله ف���ال يكن الوقت طويال 
عن االصالح وينطلق بعدها للتطور والتقدم في 

املسيرة التعليمية.

نشمي هنأ السعد بتوليه منصب وكيل التعليم العالي

»اللياقة من أجل الصحة والرشاقة«
بكلية الدراسات التجارية

محمد هالل الخالدي
نظم مكتب عمادة النشاط والرعاية الطالبية بكلية الدراسات التجارية 
بنات يوما رياضيا للطالبات حتت شعار »اللياقة من أجل الصحة والرشاقة« 
وذلك بالتعاون مع قسم التربية البدنية بكلية التربية األساسية بنات 
حيث حضر من القس����م د.هالة عطية ود.سحر محمد وخالل هذا اليوم 
متتعت الطالبات بالعديد من االنشطة الرياضية التي متد اجلسم بالطاقة 
وتعمل على حرق الس����عرات احلرارية، وحول هذا اليوم ذكرت رئيسة 
مكتب النشاط والرعاية الطالبية شريفة القحطاني أن املكتب يحرص 
دوما على تنويع االنشطة لطالبات الكلية ملالمسة كل شرائح الطالبات 
بالكلية س����واء من الناحية الفنية او التجارية او الرياضية، واكدت أن 
مثل هذه االنشطة تعمل على تقدمي الدعم النفسي للطالبات والترويح 
النفس����ي لهم بحيث يكس����ر الروتني اليومي الدراسي لهن ليتمكن من 
مواصلة دراستهن بصورة مميزة، واوضحت القحطاني ان املكتب يسعى 

لتقدمي املزيد من االنشطة مستقبال خلدمة طالبات الكلية.

.. و »صناعة األزياء وعجلة االقتصاد«
 في معهد السياحة والتجميل

محمد هالل الخالدي
اقام قسم االزياء مبعهد السياحة والتجميل واالزياء التابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب محاضرة عن صناعة االزياء 
وعالقتها باالقتصاد العاملي قدمتها املدربة بقسم األزياء خالدة السبيعي 
في مختبر رقم 4 بقسم االزياء وبحضور عدد من املتدربات وجميع 
االساتذة املدربات في القسم العلمي وبعض من رؤساء االقسام ومساعد 
املدير، وتعتبر احملاضرة من احملاضرات التخصصية الثقافية في آن 
واحد، حيث عرضت معلومات حول نشأة مصانع النسيج واملالبس 
في العالم، وتطور املشاريع الصناعية بشكل عام والتعرف على الدول 
الصناعية الثمانية ومجموعة العشرين ودورهم في دفع عجلة التنمية 
االقتصادية في العالم، واكدت السبيعي على اهمية مصانع النسيج 
واالزياء ودورها في خلق ف���رص العمل لالفراد، ومت عرض جدول 
يوضح اجور العاملني اليومية للساعة الواحدة في مصانع النسيج 
لبعض من الدول، واشارت الى منوذج اليابان والهند وجناحهما في 
حتقيق هدف الوصول الى مصاف الدول املصدرة للنسيج واملالبس 
وتفوقها في تنمية االقتصاد احمللي ومن ثم مس���اهمتها في حتريك 

عجلة االقتصاد العاملي.

بهبهاني: »التربية األساسية« ترحب بإعداد 
دراسة توعوية للظواهر الدخيلة على المجتمع

تثبيتها وترسيخها، ورغبة من 
عمادة الكلي���ة في تفعيل دور 
املؤسسات االكادميية في نشر 
وعي التوافق والتس���امح، لذا 
كان استحداث جلنة بإشراف 
عام من عميد الكلية بالتكليف 
د.بهيج���ة بهبهاني ورئاس���ة 
د.عيسى زكي عيسى من قسم 
الدراسات االسالمية وعضوية 
كل من د.عبداحملسن اجلاراهلل 
اخلراف���ي ود.س���الم خ���دادة 
ود.حي���اة املج���ادي ود.وليد 
البذال ود.عزيزة اليتيم ود.خالد 
املطيري ود.عبداحملسن الصايغ. 
وأضافت د.بهبهاني ان اللجنة 
قامت بإعداد خطة العمل لتحقيق 
اهدافها من خالل التنسيق مع 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  ادارة 
التطبيقي والتدريب والتعاون 
مع جمعيات النفع العام والهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
لتأكي���د اعتماد لغ���ة احلوار 
والتسامح والتوافق وترسيخ 
االس���س الديني���ة واالخالقية 
اهدافها،  املطلوب���ة لتحقي���ق 
وذلك عن طريق اقامة الندوات 
واحمل�����اضرات التثقيفية وعقد 
ملتقيات حوارية، وذلك للهيئة 
التدريسية وللطلبة في الكلية 
وللش���باب عامة في املجمعات 
التجارية ومراكز الشباب واجراء 
ابحاث ودراسات ميدانية بهذا 
املوضوع للعمل على حتقيق 

اهداف اللجنة.

 محمد هالل الخالدي
قام مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي بتكرمي العميد 
السابق لكلية الدراسات التجارية 
د.أحمد العوضي وعميدة كلية 
الس���ابقة د.فاطمة  التمريض 
الكندري بحضور نواب املدير 
العام وعدد من عمداء الكليات 
أثنى  وم���دراء املعاهد. وق���د 
د.الرفاعي على جهود العميدين 
الس���ابقني، وقال ان تكرميهما 
يأت���ي تتتويجا جلهودهما في 
التعليمية  االرتقاء بالعملي���ة 

داخل الهيئة.
من جهتها أش���ادت عميدة 
كلي���ة الت���ربي���ة االساس���ية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالتكليف د.بهيجة 
بهبهاني بدعوة رئيسة اللجنة 
العليا جلائ���زة األم امل����ثالية 
لالس���رة املتمي���زة الش���يخة 
فريح�������ة االحمد ف���ي ندوة 
»قيم مفقودة« الى اعداد دراسة 
توعوية للظواهر الدخيلة على 
املجتمع، مطالبة بتحرك نيابي 
وحكومي وشعبي الحتواء مثل 
تل���ك الظواهر ع ل���ى املجتمع 
ب����عاداته وتقاليده  االصي���ل 
العريقة، مشيرة الى ان اللجنة 
ستعمل على التصدي لها حسب 

القنوات املتاحة.
وأكدت د.بهبهاني ان جلنة 
التوافق والتسامح بكلية التربية 

االساس���ية والتي مت تشكيلها 
الس���امية  اس���تجابة للدعوة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د للحفاظ على 
الوحدة الوطنية ونبذ العصبية 
القبلي���ة والطائفية كونها من 
القيم الراس���خة في مجتمعنا 
الكويتي تدعم الشيخة فريحة 
األحمد وتس���اندها في مهمتها 
السامية وستبذل قصارى جهدها 
للتعاون التام معها في جهودها 
الوطنية للمحافظة على القيم 
الكويتي���ة االصيلة في نفوس 
أبنائنا وبناتنا وهم جيل الكويت 
الوحدة  ل���واء  القادم وحاملو 
الوطنية لغد مش���رق لوطننا 
الغالي. وأش���ارت د.بهبهاني 
الى ان كلية التربية االساسية 
تعمل جاه���دة للمحافظة على 
هذه القيم وتأكيدها والعمل على 

د.بهيجة بهبهاني

خالل افتتاحه مؤتمر نموذج األمم المتحدة الطالبي ممثاًل عن وزير الخارجية في الجامعة األميركية

الشارخ: عالقات الكويت مع األمم المتحدة متميزة إليمانها بروح ونصوص ميثاقها 

اس���تخدامها بصورة سيئة كما 
نحتاج الى ترس���يخ قيم احملبة 
والس���الم والتعاون واملصالح 
املش���تركة، وهنا تأت���ي اهمية 
التعليم اجلي���د الذي يوفر تلك 

املعايير ويرسخ تلك القيم.
من جانبه، ألقى االمني العام 
للمؤمت���ر الطالب���ي مصطف���ى 
أبوحويلي كلمة شكر فيها باسم 
اعض���اء من���وذج االمم املتحدة 
احلضور في مؤمتر االمم املتحدة 
الطالبي، كما وجه الش���كر الى 
الش���يخ د.محمد الصباح على 
رعاية هذا املؤمتر، وشركة زين 
التي احتضنتنا في  لالتصاالت 
عامله���ا اجلمي���ل، باالضافة الى 
سفينة بنك اخلليج التي شملتنا 
برعايته���ا وأجنح���ة اخلطوط 
التي حملت  الوطنية اجلوي���ة 
الطالب على أكف الراحة، حيث 
ال ننسى الشكر والتقدير لشركة 
الس���ينما الكويتية الوطنية و
The bowl room وFreeze club و

 Kuwait Fund for Arab Economic
Development الذين أمدونا بالدعم 
املعن���وي وامل���ادي إلجناح هذا 
املؤمتر. وقال ان املؤمتر سيطرح 
الش���يقة  القضايا  العديد م���ن 
على كل االصع���دة االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية والبيئية 
وحتى الصحية واهما: االجتار 
بالبشر واالجتار غير املشروع 
باملخ���درات، تطعي���م انفلونزا 
التي  التدابي���ر  اخلنازي���ر وما 
سيتم اتخاذها لتعزيز االستقرار 
والسالم املس���تدام في العراق؟ 
وبهذه الطريقة سنقوم بتحفيز 
الط���الب القادمني م���ن مختلف 
البلدان ونزرع في قلوبهم روح 

الديبلوماسية.

الفعال ل���أمم املتحدة والتزمت 
بروح ونص���وص ميثاقها على 
الدوام، وقد انعكس اميان الكويت 
بجدوى اهمية األمم املتحدة في 
ايفائها الدقي���ق بكل االلتزامات 
املترتبة على انضمامها للمنظمة 
سواء عن طريق التسديد املنتظم 
حلصصها ف���ي امليزانية العامة 
لأمم املتحدة او مب���ا واصلته 
عبر السنني من تقدمي للتبرعات 
واملس���اهمات الطوعية ملختلف 

مشاريع وبرامج املنظمة.
وكانت األمم املتحدة من جانبها 
تنظر بالتقدير واالعجاب للدور 
الوس���اطي الذي لعبته الكويت 
في مساعيها حلل املنازعات في 
املنطقة والعمل على اشاعة قيم 
التعاون واحلف���اظ على األمن 
والسالم ونبذ العنف في العالقات 
بني الدول، كم���ا كانت جتد في 
الدور التنموي للكويت وما تقدمه 
من مساعدات للدول احملتاجة، 
ش���ملت حتى اآلن 104 دول في 
العالم، انه تفعيل عملي للمبادئ 
واالهداف السامية مليثاقها، وقال 
انه فضال عن املنطالقات املبدئية 
الميان الكويت مببادئ واهداف 
االمم املتح���دة، فقد كانت هناك 
جوانب براجماتية لدعم الكويت 
لالمم املتحدة، فالدول الصغيرة 
في النظام الدولي هي التي تكون 
عادة اخلاسر االكبر في الصراعات 
والنزاعات الدولية، وقد وجدت 
الكويت ف���ي األمم املتحدة درعا 
واقيا المن وسيادة الدول الصغرى 
من خالل ما كفل���ه ميثاقها من 
حقوق وضمانات جلميع الدول 
االعضاء ومن خالل دور املنظمة 
في حل املنازعات الدولية ومنعها 

من التفاقم.

احلقوق والواجبات والشفافية 
املطلوبة في كل اعمال ونشاطات 

املنظمة.
وانني لعلى ثقة بان مؤمتركم 
هذا سيساهم باالرتقاء بالوعي 
العام باهمية ودور هذه املنظمة 
الكب���رى وانن���ا في  الدولي���ة 
وزارة اخلارجية لفخورين بكم 
لنهوضكم به���ذا الدور، واخيرا 
لعله م���ن املفيد ان اش���ير هنا 
ال���ى ان الكوي���ت وكتعبير عن 
امتنانه���ا وتقديرها لدور األمم 
املتحدة في حتريرها قامت باهداء 
مبنى متكامل ومجهز في منطقة 
مشرف الى األمم املتحدة ليضم 
كل مكاتب األمم املتحدة في البالد 
كما قامت بلدية الكويت بتسمية 
احدى الساحات املهمة في البالد 
باس���م »دوار األمم املتحدة«، ثم 
حتدثت مديرة اجلامعة االميركية 
الكويت د.مارينا توملاشيفا  في 
قائلة ان ه���ذا املؤمتر فريد من 
نوعه، حيث يقام بجهود طالبية 
متميزة تدل على الوعي السياسي 
لدى الطلب���ة، واضافت ان قادة 
العالم وكبار السياسيني يتحدثون 
دائما عن العوملة وأهمية احتاد 
الدول في منظومات موحدة من 
اجل العيش املش���ترك، وطلبة 
الكويت  اجلامعة االميركية في 
ميثلون خير متثيل هذه الوحدة 
والتنوع. وأكملت توملاشيفا: ان 
االمم املتح���دة بحاجة الى افكار 
جدي���دة حلل مش���كالت العالم 
املتزايدة، وه���ذا احد التحديات 
الكبرى التي تواجهها هذه املنظمة 
كما يواجهها طالبنا في مؤمترهم 
هذا، فنح���ن بحاجة الى معايير 
جديدة لضبط التطور الكبير في 
التكنولوجيا لضمان عدم  عالم 

االنسان واسلحة الدمار الشامل 
واالرهاب والفقر واالوبئة وغيرها 
ستضفي على األمم املتحدة املزيد 
من االهمية، وسيظل العالم كذلك 
الى مواصلة  في حاجة ماس���ة 
األمم املتحدة لدورها في عمليات 
حفظ الس���الم كجزء اصيل من 
مسؤولياتها جتاه احلفاظ على 
األمن والسلم الدوليني، واختتم 
كلمته باالش���ارة الى ان فاعلية 
الدور املس���تقبلي لالمم املتحدة 
س���تتأثر باجله���ود التي تبذل 
حالي���ا الص���الح املنظمة ومن 
ضمنها مجل���س االمن واالمانة 
العامة نحو مزيد من التوازن في 

عضوية الكوي���ت في املجلس، 
كما ان الكويت متتعت بعضوية 
العديد من االجهزة املتفرعة في 
األمم املتحدة وم���ن بينها على 
سبيل املثال املجلس االقتصادي 

.)ECOSOC( واالجتماعي
وبطبيع���ة احلال ف���ان دور 
وفاعلية األمم املتحدة سيظالن 
يتأثران باالرادة اجلماعية للدول 
االعضاء اال ان هذه املنظمة وبعد 
مرور 64 عاما من انشائها التزال 
تتمتع باهمي���ة متزايدة، بل ان 
القضايا الكبرى املستجدة نسبيا 
في الس���احة الدولي���ة كالبيئة 
املناخية وحقوق  واملتغي���رات 

الكوي���ت التي وق���ع عليها ذلك 
الظلم والعدوان املتمثل بالغزو 
واالحتالل العراقيني لها، فكانت 
تلك الوقفة الرائعة والتاريخية 
الى جانب شعب الكويت وقيادته 
التحرير  الشرعية حتى حتقق 
انه من  الش���ارخ  السفير  وقال 
الرئيس���ية في عالقة  احملطات 
الكويت باألمم املتحدة انها تبوأت 
عضوية مجلس االمن في عام 1978 
حيث مثل الكويت فيه مندوبها 
الدائ���م ل���دى األمم املتحدة في 
البارز  الديبلوماسي  ذلك احلني 
السفير عبداهلل بشارة، والذي 
رأس املجلس لفترة شهر خالل 

وق���د جاء ال���دور التاريخي 
البارز الذي لعبته األمم املتحدة 
ف���ي حترير الكويت ع���ام 1991 
الكويت  مصداقا لكل قناع���ات 
بالدور اجلوهري لأمم املتحدة 

في احلياة الدولية.
وكان من ايام الكويت الكبرى 
في األمم املتح���دة ذلك الثالثاء 
املوافق 25 س���بتمبر 1990 الذي 
خاطب فيه صاحب السمو امير 
البالد الراحل الشيخ جابر االحمد، 
طيب اهلل ثراه، العالم من على 
منبر اجلمعية العامة مستصرخا 
ضمير العالم ومستنجدا مببادئ 
واهداف األمم املتحدة لنجدة وانقاذ 

محمد هالل الخالدي
اقام���ت اجلامع���ة االميركية 
مؤمت���ر من���وذج األمم املتحدة 
الطالبي برعاي���ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مساء امس 
االول بحضور مدير عام املعهد 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الشارخ ممثال عن راعي املؤمتر 
وال���ذي ألقى كلمة قال فيها: انه 
ملصدر العتزازي وس���روري ان 
اقف امامكم في هذا الصرح العلمي 
الراقي – اجلامعة االميركية في 
الكوي���ت – متحدثا بالنيابة عن 
الش���يخ د.محمد الصباح نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية ورئيس مجلس ادارة 
املعهد الديبلوماسي الكويتي الذي 
حملني لكم جميعا حتياته واطيب 

متنياته.
اهن���ئ طلبة  ان  اود  وق���ال 
الكويت  اجلامعة االميركية في 
ملبادرتهم بالدعوة لعقد هذا املؤمتر 
»Model United Nations« متمنيا 
لهم كامل التوفيق في الوصول 

به الى نتائجه املنشودة.
واضاف منذ ان رفع صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد عل���م الكويت الى جانب 
اعالم الدول االعضاء في الباحة 
اخلارجية ملبنى األمم املتحدة في 
عام 1963، وكان سموه في ذلك 
الوقت وزيرا للخارجية، منذ ذلك 
اليوم املشهود، ارتبطت الكويت 
بافضل العالقات مع األمم املتحدة 
وقد دأب األمناء العامني املتعاقبني 
الدولي���ة على وصف  للمنظمة 
الوفي  بانه���ا الصديق  الكويت 

لأمم املتحدة.
فق���د آمنت الكوي���ت بالدور 

تولم�ا ش�يفا: األم�م المتح�دة بحاج�ة إل�ى أف�كار جدي�دة لح�ل مش�كالت العال�م المتزاي�دة

عبدالعزيز املطوع جانب من احلضور د.مارينا توملا شيفا مكرمة السفير الشارخ عبدالعزيز الشارخ متحدثا في احلفل
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