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الجامعــــة
والتطبيقي

بني املدرب املعتمد في هندس���ة النجاح د.جنيب الرفاعي 
ان كل انسان يستطيع بارادته وتفكيره السليم ان يصل الى 
النجاح ولكن هناك عدة اساسيات وخطوات للوصول الى الهدف 
املطلوب والى النجاح املرجو مثل التعلم املستمر والتطبيق 

العملي على كل ما حولنا واالرادة القوية للتغيير.
جاء ذلك في ندوة نظمها قسم التوعية املجتمعية مبركز 
خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر في جامعة الكويت حتت 

عنوان »هندس���ة النجاح« وذلك بحضور مدير مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر فوزية معرفي وعدد من االكادمييني 
وطلبة جامعة الكويت وأولياء األمور وبالتعاون مع مركز 

التعلم عن بعد الذي بث الندوة مباشرة عبر االنترنت.
وناقش د.جنيب محورا اساسيا وهو مفهوم النجاح لدى 
كل فرد حيث ان الفرد مطالب بوضع خطة سنوية واتباعها 

من اجل الوصول الى حتقيق االهداف.

»خدمة المجتمع« نّظم »هندسة النجاح«

قسم اللغة واألدب اإلنجليزي
 في جامعة الكويت يقيم أسبوعًا لألفالم

يعقد اليوم في حرم الجامعة

»الوطني« يدعم المعرض الوظيفي
الثالث لرابطة طلبة »العلوم اإلدارية«

التعيني بالبنك  وسيقوم فريق 
املتقدمني من خالل  باس���تقبال 
املعرض واعطائهم شرحا وافيا 
الوظيفية املقدمة  الف���رص  عن 
من قبل البن���ك، ومن املؤكد ان 
يالقي جناح بنك الكويت الوطني 
استحس���ان زواره م���ن الطلبة 
الباحثني عن فرص العمل وذلك 
حلسن االستقبال وسهولة الشرح 
وااليضاحات املقدمة من موظفي 
البنك لهم. واضاف العبالني: نحن 
الكويتية  الكف���اءات  نفخر بان 
الش���ابة تلق���ى الدع���م الكامل 
واملس���تمر من قبل ادارة البنك 
العليا والتي اخذت مشكورة على 
عاتقها تنمية الثروة البش���رية 
والتي هي القوة احلقيقية التي 
يتسلح بها الوطني في احلصول 
على اعلى التصنيفات االئتمانية 
حسب الوكاالت العاملية، واختتم 
العبالني بانه قد مت تعيني نحو 
430 كويتيا من جميع املؤهالت 

منذ مطلع العام احلالي.
الى ان بنك  جتدر االش���ارة 
الوطن���ي حريص جدا  الكويت 
على زي���ادة توظيف الش���باب 
الكويتي الطامح الثبات نفس���ه 
واظهار قدراته في مجال العمل 
املصرفي واملالي، وذلك من خالل 
طرح العديد من الفرص الوظيفية 
الواعدة البناء الكويت، علما ان 
البنك قد استوفى نسبة العمالة 
البنوك  الوطنية املطلوب���ة من 

واملؤسسات املصرفية.

ال���ى جنب م���ع مختلف  جنبا 
القطاعات االقتصادية في الدولة 
الفعال في دعم  واميانا بدورها 
االقتصاد الوطني، حيث فتحت 
هذه الشركات قناة موازية لقناة 
الدولة في حل مش���كلة البطالة 
واستغالل قدرات الشباب الكويتي 
بطريق���ة الفتة ومتفهمة ملا طرأ 
ومايزال من حتدي���ات العصر 
ومستجدات املرحلة. وسيباشر 
نخبة من موظفي املوارد البشرية 
ف���ي بنك الكوي���ت الوطني منذ 
اللحظ���ات االول���ى مقابلة عدد 
املتقدم���ني والباحثني  كبير من 
عن الوظائف م���ن اليوم االول 
للمعرض، هذا وجلدية مشاركة 
الوطني فسيتم تعيني عدد من 
الباحثني عن فرص وظيفية اذا 
ما مت التأكد من جديتهم لاللتحاق 
الوطني،  بالعمل ضمن عائل���ة 

يشارك بنك الكويت الوطني 
الثالث  الوظيف���ي  في املعرض 
لرابطة طلبة كلية العلوم االدارية 
في جامعة الكويت وذلك من اليوم 
حتى 17 اجلاري في حرم اجلامعة 
وذلك بالتنسيق مع رابطة طلبة 

كلية العلوم االدارية.
وقال رئيس مجموعة املوارد 
البشرية في بنك الكويت الوطني 
عم���اد العبالني ان م���ن فوائد 
معرض الف���رص الوظيفية في 
جامعة الكوي���ت ايجاد ارضية 
لاللتقاء مع الكفاءات الواعدة من 
الشباب للعمل في القطاع اخلاص 
وتعريفهم بفرص العمل والتدريب 
املتواف���رة لدى الوطني وكيفية 
احلصول عليها وايضا تعريفهم 
على طبيع���ة العمل في القطاع 
اخلاص من خالل احلوار املباشر 
مما يتيح لفريق التعيينات فرصة 
التع���رف على اخلريجني اجلدد 
واملؤهلني علميا متهيدا العدادهم 
بش���كل منظم ميكنهم من بناء 
مس���تقبل مهني متميز ميكنهم 
من تولي مناصب مهنية رفيعة 
من خالل برامج تدريبية وتنموية 
على مستوى عال والتي متكنهم 

من الوصول الى هذه الغاية.
العبالني ان مش���اركة  واكد 
بنك الكويت الوطني في معرض 
جامعة الكويت جاءت من احساس 
والتزام قيادات الوطني بضرورة 
املساهمة في توفير فرص وظيفية 
متنوعة ومتع���ددة وقوفا منها 

 اعلن قسم اللغة واالدب االجنليزي في جامعة 
الكويت امس عن اقامته اس����بوع الفيلم السنوي 
اخلامس بعنوان »من الشرق الى الغرب: جتربة 
مهاجر« الذي ينطلق اليوم واملستمر خلمسة ايام 
في قاعة االحتفاالت بحرم اجلامعة في اخلالدية.

وذكرت دكتورة االدب االجنليزي واملس����ؤولة 
عن الفعالية مي النقيب في تصريح ل� »كونا« ان 
الفعالية تهدف الى تعريض الطلبة الى افالم قد ال 
تكون في املتناول، معتبرة ان املناقشة املفتوحة 
بني الطلبة واملدرسني ملوضوع الفيلم بعد عرضه 
تعد فرصة فريدة للمناقشة املتبادلة بني مختلف 

االجيال والثقافات.
واش����ارت الى العالقة القريب����ة بني موضوع 
الفعالية »الهجرة« والكوي����ت اجتماعيا وثقافيا 
وسياس����يا واقتصاديا وتاريخيا واخالقيا، الفتة 
الى ازدياد معدل الهجرة لها منذ اكتش����اف النفط 

القرن املاضي.
واضافت د.النقيب ان جلن����ة االفالم اختارت 
االفالم وموضوع الفعالية بدقة وارتباطها بعالقة 
باملقررات التي يقدمها القسم، متمنية زيادة االهتمام 

والوعي بهذا املوضوع.

وقالت ان االفالم املعروضة متنوعة منها: وثائقي 
وقصير وافالم مس����تقلة، مبين����ة انه بالرغم من 
عدم ارتباط االف����الم بالكويت ودول اخلليج لكن 
مواضيعها وثيقة الصلة خاصة في مقارنتها في 

املناقشة املفتوحة بعد كل عرض.
ودعت اجلميع الى حضور العروض التي تبدأ في 
الساعة السابعة من كل مساء لالستفادة باملشاركة 

في املناقشة املفتوحة لطرح آرائهم.
وسيعرض في اول يوم فيلم أميركي � باكستاني 
بعنوان »مان ب����وش كارت« واليوم الثاني فيلم 
»ب����روذرز اند اذرز« والثالث جزائري � فرنس����ي 

بعنوان »انشااهلل دميانشي«.
اما اليوم الرابع فسيعرض فيلمان االول كوري 
� أميرك����ي بعنوان »بريكن برد« والثاني ايراني � 
أميركي بعنوان »سر الفرد اوف شارلز دي جاولي 
ايربورت« اما اليوم االخير فيعرض فيلم هندي � 

أميركي »ذا نيم سيك«.
يذكر ان اول اقامة للفعالية كانت في عام 2005 
حيث متحورت افالم من اخلليج العربي والثانية 
عن موضوع املرأة الش����رقية في االفالم والثالثة 

افالم عن فلسطني والرابعة عن االستشراق.

عماد العبالني

الخضري يحّذر من وصول المؤزمين لمقاعد »رابطة األساتذة«

المشرف العام لدار اآلثار أشادت بإطالق اسم صباح السالم على المدينة الجامعية في الشدادية

حصة الصباح لجريدة آفاق: علينا صيانة وحماية تراثنا الثقافي
بتأهيل مخرجات التعليم في جامعاتنا وكلياتنا المختلفة

معرضنا العالمي المتنقل للفن اإلسلالمي حشد التأييد للحق الكويتي أثناء االحتالل

محمد الخالدي
انتخابات رابطة  حذر مرشح 
اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بدر اخلض����ري من وصول من 
وصفه����م ب� »املؤزمني« الى مقاعد 
االدارية لرابطة االساتذة،  الهيئة 
مؤك����دا ان بع����د غد موع����د عقد 
انتخابات الرابطة سيكون حاسما 

ومبنزلة مفترق طرق.
وقال د.اخلضري، في تصريح 
صحافي: ان املوضوع ليس مجرد 
انتخابات عابرة او ورقة اقتراع يتم 
االدالء بها، فاالختيار يجب ان يكون 
منهجيا ومبنيا على اساس واضح 
مفاده »اختيار االصلح واالنسب، 
اختيار من يريد املصلحة العامة 
ويعمل من اجله����ا ال يكون وفقا 
ملعرفة ش����خصية او تعاطف ايا 
كان لونه وشكله«، واضاف ان من 
االهمية مبكان اال يكون االختيار 
ايضا ألولئك الذين يلهثون وراء 
مصاحلهم الشخصية او من يريد 
تنفيذ اجندات سياسية مستوردة 
من خارج اس����وار الهيئة. واشار 
الى ان االنتخابات السابقة اسفرت 
عن وصول بعض الذين استغلوا 

مصغرة للواقع السياس����ي الذي 
تعيشه البالد، قائال: ما اشبه اليوم 
بالبارحة، فباالمس القريب وقف 
نواب التأزمي في مسرحية اعدوا 
فصولها بعناية من اجل تشويه 
الدميوقراطية، وبعد ان فش����لوا 
صمتت افواههم، واليوم نحن امام 
من يريد ان يتخذ من نفس النهج 
ديدنا له وعنوانا حلملته االنتخابية 
من خالل لغ����ة التهديد والوعيد، 
فضال عن االسلوب الرخيص في 
التشهير باآلخرين ومنهم الزمالء 
مع االسف الشديد ليس لهدف سوى 
املصلحة االنتخابية او لغايات في 
نفس يعقوب. ودعا د.اخلضري في 
ختام تصريحه اساتذة »التطبيقي« 
قائال: ليكن عنوان االختيار العضاء 
الرابطة مبنيا على منهجية واضحة 
اقلها ان تكون ورقة االقتراع حتمل 
اسماء عرفت بالعمل من اجل الهيئة 
واسماء اخرى عرفت بانها تعمل 
من اجل املجموعة، واسماء عرفت 
بانها تعمل بعيدا عن لغة الصراخ 
والصوت العالي، فالتجربة السابقة 
كافية لكشف الغث من السمني، )فأما 
الزب����د فيذهب جفاء واما ما ينفع 

الناس فيمكث في األرض(.

عضويتهم ف����ي الرابطة من اجل 
التكس����ب الش����خصي وفهموا ان 
املنصب تشريف ال تكليف، االمر 
الذي وفر فرصة خصبة الستمرار 
الصورة النمطية والسلبية التي 
يعيش����ها االس����تاذ، ب����ل ومثلث 
التعليم بأكمله في هذه املؤسسة 
مرورا بقانون املناصب االشرافية 
وصوال الى حال����ة التخبط الذي 
يعيشها قرار فصل قطاع التدريب 
عن التعليم بدءا من قضايا س����ن 
التقاعد لالساتذة. وشبه د.اخلضري 
الثالث����اء بانها صورة  انتخابات 

د.بدر اخلضري

مناقصات لتجهيز كليات ومعاهد »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

اكدت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر ان الهيئة 
تسعى دائما الى توفير جميع احتياجات الكليات واملعاهد 
من جتهيزات تشمل اجهزة ومعدات خاصة باليوم الدراسي، 
موضحة ان قطاع الش����ؤون االدارية واملالية يعمل على 
تسهيل جميع االجراءات اخلاصة بتوفير تلك املستلزمات 
طبقا للوائح والنظم القانونية اخلاصة بتوقيع العقود 
واملناقصات واملمارسات دون وجود اي جتاوزات قانونية 

من الناحية االدارية واملالية.
واضاف����ت البحر ان القطاع ممثال ب����إدارة التوريدات 
قام مؤخ����را مبخاطبة جلنة املناقص����ات للموافقة على 
ترس����ية عدد من املناقصات اخلاصة بتجهيز مختبرات 
كلية الدراسات التكنولوجية بتوريد اجهزة واملعهد العالي 
للطاقة ومعهد التمريض وذلك بتجهيز غرفة التراس����ل 
اميانا من القطاع بأهمية مواكبة تطور املناهج الدراسية 
على احدث االساليب التكنولوجية املتطورة، كما يجري 
حاليا التنسيق مع ديوان احملاسبة للموافقة على طرح 
تلك املناقصات، وبينت البحر انه قد متت مؤخرا املوافقة 
على عدد من املشاريع من اجلهات الرقابية املعتمدة وهي 
ادارة الفتوى والتشريع وجلنة املناقصات وديوان احملاسبة 

ومت تسليم العقود للشركات للتنفيذ.

لم نتوقف قط عن العمل. فنحن اآلن »متحف بال جدران« 
نتيجة الدم����ار الذي حلق مبباني املتح����ف اثر العدوان. 
عملنا انصب على أنش����طة ثقافية )محاضرات � دورات( 
داخل الكوي����ت. ومعارض متجولة خارج الكويت. وهكذا 
نبقى لنحقق طموح دولتنا الناهضة في التنمية الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية.
م��ا دور وزير الديوان الش��يخ ناصر صب��اح األحمد في 

مجال اآلثار؟
هو بال شك صاحب الفضل في تكوين مجموعة الصباح 
األثرية وهو اليزال بنفس القدر من احلماس يثري املجموعة 
بالتحف من سجاد ومخطوطات وأعمال خشبية وزجاجية 
ونسيج وخزف ليس����د بها ثغرات هنا وهناك في نسيج 

املجموعة الذي حلمته التاريخ وسداه اجلغرافية.
بعد 43 عاما من تأس��يس اجلامعة التي ابتدأت ب� 4 كليات 

الى أن بلغت 14 كلية حاليا... ما شعورك؟
1966 كانت نقطة فارقة في تاريخ التعليم بدولة الكويت.. 
فإنشاء جامعة أتاح فرصة لعدد كبير من أبناء املواطنني 
والوافدين االلتحاق بالتعليم اجلامعي دون عناء السفر الى 
اخلارج. وبذلك توفر لسوق العمل عددا كبيرا من حاملي 
الشهادات اجلامعية الذين انخرطوا في مؤسسات الدولة 
والقطاع اخلاص فدفعوا بعجلة التنمية في البالد. واآلن 
وقد أصبحت جامعة الكويت حاضنة لعدد )14( كلية فهذا 
دليل صحي ينم عن حاجة ماسة لتنوع املعارف واملشارب 
وهو شيء ايجابي، ولكن هاجسي الوحيد هو عدم توافر 
فرص عمل لهذا العدد الهائل من الشباب بعد تخرجهم. لذا 
فان عملية التعليم يجب أن تخضع الى إعادة نظر ملواكبة 

متطلبات املرحلة احلالية واملستقبلية.
تطوير الجامعة

وماذا تتمنني أن تقوم اجلامعة في سبيل تطويرها؟
هذا سؤال ذو شجون، فقد قال أرسطو »األسئلة مبصرة 
واألجوبة عمياء«. فالسؤال يتضمن أمنية للتطوير. وسوف 
أكتفي باإلشارة الى اجلزء املتعلق بعملي وهو الثقافة بوجه 
عام والتراث واآلثار بوجه خاص. فنحن بالكويت منتلك 
تراث����ا عريقا غنيا هو املعبر ع����ن الهوية الوطنية، حيث 
يتصل بش����خصية الفرد الكويتي ويعطيه طابعه املتميز 
ويعبر عما تتمتع به هذه الش����خصية من حيوية وقدرة 
على املواجهة والتحدي، كما يحدد مس����تواها في التذوق 
واحلس اإلبداعي ودرجة تقدمها في العلوم والفنون. لذا 
لزاما علينا أن نقوم بصيانة وحماية التراث الثقافي الذي 
يفتقر الى موارد بشرية مؤهلة ومدربة في حقل املصادر 
التراثية الثقافية، مبعنى أن نتبنى طرحا جديدا في تأهيل 
مخرجات التعليم في جامعاتنا وكلياتنا املختلفة بحيث 
 Cultural Resources« نأخذ بعلم إدارة املصادر التراثي����ة
Management« وهو من العلوم احلديثة نسبيا حيث يعني 
هذا العلم باملصادر التراثية املادية وغير املادية من حيث 
حتديدها وتسجيلها وتوثيقها وفهمها وتفسيرها وحتديد 
معانيها والقيم املرتبطة بها واحلفاظ عليها من التلف والدمار 
وتطويرها وتقدميها وإدارتها مبا يضمن حفظ هذه املواد 
لألجيال القادمة مع اس����تخدامها واالستفادة منها لصالح 
املجتمع. وقد شهدت السنوات األخيرة تطورات هائلة على 
املستويني النظري والتطبيقي لهذا التخصص العلمي مما 

جعله من أكثر التخصصات منوا وتطورا.
سؤالي في هذا املقام »أين نحن من هذا العلم«؟

ه��ل لنا أن نتطلع أن تس��تجيب جامع��ة الكويت والهيئة 
العامة للعل��وم التطبيقية لهذا النداء باس��تحداث مقررات أو 
أقسام أو حتى ش��عب لتأهيل الطلبة للعمل في مجال التراث 

واآلثار واملتاحف؟
� كلمة أخيرة لقراء آفاق اجلامعية، كلمتي األخيرة تغشى 
بالدعاء الى العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يسدد خطى 
أبنائ����ه في تكملة ما بناه اآلباء بجهد وعزم ومثابرة. وأن 
نأخذ بأسباب التقدم حيثما كان للنهوض مبجتمعنا نحو 
االزدهار املنشود لقراء »آفاق اجلامعية«. أود أن أدعوهم 
للتواصل مع دار اآلثار اإلسالمية لتحقيق أحد أهم أهداف 
الدار لالس����تفادة من خالل موس����منا الثقافي، حيث تقام 
سلسلة من النشاطات الثقافية املختلفة تتضمن احملاضرات 
وأمسيات كل يوم اثنني وأربعاء من كل اسبوع في الساعة 
السابعة مساء مبركز امليدان الثقافي، حيث تستضيف الدار 

نخبة من احملاضرين من جميع أنحاء العالم.

أن أنس����ى د.علي الراعي الذي فتح آفاق املسرح اليوناني 
أمامي. وال أنس����ى د.نازك املالئكة التي كان لي معها موقف 
ظريف. فقد قامت د.الشاعرة العظيمة بخصم خمس درجات 
من العالمة الكلية التي حصلت عليها في بحث قدمناه حول 
املقارنة بني معاجلة شكسبير وأحمد شوقي في مسرحية 
»أنطونيو وكليوباترا« لألول. ومسرحية »مصرع كليوباترا« 
للثاني وكنت أظن أن السبب كان أكادمييا ولكنني فوجئت 
بأن سبب فقدان خمس درجات كان بسبب إغفال النقطتني 
فوق التاء املربوطة في اسمي »حصة«. ومنذ ذلك احلني وأنا 
أحرص على عدم تكرر هذه الغلطة. ومن الكويتيني أتذكر 
باعتزاز د.سليمان الشطي الذي درسنا األدب العربي وحببنا 

فيه، وأمتنى له حياة مديدة بالصحة والعافية.
من تذكرين من زميالت وزمالء الدراسة؟ وهل هناك لقاءات 

للتواصل بينكم؟
كان مناخ الدراسة في جامعة الكويت في بداية السبعينيات 
من القرن املاضي ممتع����ا وحميميا نظرا لقلة عدد الطالب 
والطالبات. لذا نشأت بني الدارسني واألساتذة ألفة واحترام 
متبادلني توطدت فيها العالقات اإلنسانية وامتدت الى يومنا 

هذا سواء مع األساتذة أو مع بعضنا البعض.
االهتمام باآلثار

كيف بدأ اهتمامك باآلثار؟ وما أبرز الصعوبات التي واجهتك 
في هذا املجال؟

بدأ اهتمامي باآلثار جتاوبا مع اهتمام زوجي الشيخ ناصر 
صباح األحمد. فهو من بدأ في اقتناء التحف اإلسالمية سنة 
1975، وكنت آنذاك مولعة بالفن التشكيلي احلديث واملعاصر 
ومدارسها التكعيبية والتجريدية والفوضوية ايضا انطالقا 
من تأثري باألدب األميركي احلديث واملعاصر الذي تعلمته 
بجامعة الكويت. ولك����ن كان تأثير زوجي أكبر. تضافرت 
جهودنا وكرست وقتي وجهدي ملشاركته في بناء مجموعة 
الصباح األثرية للفنون اإلسالمية إميانا منا بضرورة احلفاظ 
على املنجزات العلمية والفنية والصناعية حلقبات تاريخية 
متواصلة وممتدة على رقعة من األرض متتد من األندلس 
غربا الى تخوم الصني شرقا، متثل عشرة قرون من اإلبداع. 
عشرة قرون تقدمها حتف الدار في رموز بسيطة حيث تشع 

ببريق احلياة رغم ذهاب مبدعيها.
وقد شكلت هذه املجموعة أثناء عرضها، منذ عام 1983، 
بدار اآلثار اإلسالمية � متحف الكويت الوطني، رافدا ثقافيا 
ينهل منه جمهور الزوار وطلبة املدارس واملعاهد، كما كانت 
الدار منبرا فكريا يستقطب خبراء في التاريخ والفن والفكر 
والعمارة ليتعارفوا ويتحاوروا. توقف كل ذلك قسريا في 
1990/8/2. ولكن عزمية الكويتي لم تتوقف. عادت الكويت 
بعد سبعة أشهر عجاف، حرة، أبية، وعادت احلياة تنبض 

مرة أخرى في أوصال »دارنا«.
فمعرضنا العاملي املتنقل »الفن اإلسالمي ورعايته: كنوز 
من الكويت« اس����تكمل رحلت����ه اخلارجية في أحضان أهم 
املتاح����ف العاملية قاطبة، يخاطب وجدان العالم ويحش����د 

التأييد للحق الكويتي.

ليس هن����اك أجمل من حديث الذكري����ات، فهو حديث 
يستمتع فيه الضيف أكثر من استمتاع الصحافي به، ولم 
ال؟ فهو س����رد شائق يسترجع فيه املرء ذكرياته املختلفة 
سواء كانت مفرحة أو حزينة. ويزيد االستمتاع عندما يرى 
املرء الصرح واملكان ال����ذي احتضن انطالقته في احلياة 
والذي يشهد تكوينه املعرفي واالجتماعي فيساعده على 
جتسيد ذكرياته. لطاملا كان العلم أساس جامعة الكويت 
الراسخ، فهو ركيزة لدى ضيفتنا وضعها والدها املغفور 
له األمير الراحل الش����يخ صباح السالم رحمه اهلل، فكان 
الداف����ع لها إلثبات ذلك من خالل إصرار والدها على تلقي 
العل����م في رحاب جامعة الكويت التي كانت تش����غل فكر 

األمير الراحل.
جريدة »آفاق« اجلامعية التقت الشيخة حصة الصباح 
لتسليط الضوء على مشوارها ورحلتها التي مازالت مستمرة 
مع العلم واملعرفة والثقافة في اول لقاء وحديث صحافي لها 
مع الصحافة الكويتية من خالل اهتمامها باآلثار وحتديدا 
اإلس����المية منها مما أسفر عن والدة دار اآلثار اإلسالمية، 

وخرجت »آفاق« باحلوار التالي: 
بداية، ماذا متثل لك مبادرة صاحب الس��مو األمير الشيخ 

صباح األحمد؟ 
في اللحظة التي تلقيت فيها نبأ مبادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بإطالق اسم املغفور له األمير 
الراحل صباح الس����الم على املدين����ة اجلامعية اجلديدة، 
قفز إلى ذهني بيت من الش����عر كان األمير الراحل صباح 
الس����الم يكرره دوما وهو لش����اعر بحريني ال يحضرني 
اسمه: »اني وعهد الوفاء منكم على ثقة... فالعهد ما بيننا 

والوصل مازال«.
نعم هذا هو الوفاء، فكلمة »الوفاء« كلمة تلخص مكونا 
جوهريا للش����خصية الكويتية. فحيثما تنظر حولك في 
املدينة أو ضواحيها فثمة مدرس����ة أو جامع أو مستشفى 
يحمل اسم شخصية كويتية لها إسهامات في هذا املجال أو 
ذاك. فجاءت املبادرة الكرمية لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد جتسيدا لهذا العرف الكويتي األصيل وعرفانا 
للرج����ل الذي ولدت جامعة الكويت في عهده. كانت فكرة 
استحوذت على تفكير املرحوم صباح السالم ثم حتولت 
الى عمل دؤوب مع معاونني أكف����اء كوزير التربية آنذاك 
خالد فهيد املسعود يرحمه اهلل، الذي كان يقضي في بيتنا 
في املسيلة أمسيات طويلة مع الوالد يقضيها الرجالن في 
مش����اورات وحوارات متتد في أحيان كثيرة الى س����اعات 
متأخرة من الليل ليضعا فلسفة التعليم واستراتيجيته 

التي متخضت عن والدة جامعة الكويت 1966.
فقد أحب الوالد رحمه اهلل، العلم والعلماء، وكان يغرس 
فينا نحن أبناءه محبة العلم واملعرفة وإجادة العمل مكررا 
دوما: »العلم يبني بيوتا ال عماد لها... واجلهل يهدم بيت 

العز والنسب«.
لحظات التخرج

ه��ل ل��ك أن تصفي لن��ا حلظ��ات تخرجك ف��ي الثانوية 
واالنضم��ام الى جامع��ة الكويت؟ وكيف كان موقف س��مو 

األمير الراحل الوالد رحمه اهلل؟ 
كان املرحوم الش����يخ صباح الس����الم فخورا بجامعة 
الكوي����ت كمنجز حضاري علمي متميز اس����تقطب خيرة 
الكفاءات العربية في مجاالت الدراسات اإلنسانية والقانونية 
والعلمية أذكر منها على سبيل املثال وليس احلصر أعالم 
الفكر والثقافة كاألساتذة عبدالرحمن بدوي، زكي جنيب 
محمود، سعيد عاشور، شاكر مصطفى، علي الراعي، وفؤاد 
زكريا، لذا حرص الوالد على أن يدرس أبناؤه في جامعة 

الكويت وليس في اخلارج.
وهذا ما حدث مع شقيقي »علي« رحمه اهلل الذي كان 
يدرس باجنلترا آنذاك ثم ع����اد ليلتحق بجامعة الكويت 
تلبية لرغبة أبيه،كما أنني التحقت باجلامعة بعد زواجي 
مباش����رة ونهلت العلم على ايدي أساتذة أجالء في قسم 
أدب اجنليزي. ومازلت أكن لهم عظيم االمتنان والتقدير 

ملا لهم من فضل في تكويني الثقافي.
ومن هم أبرز األساتذة ممن تركوا أثرا في نفسك؟ وكيف 

كانت سنوات الدراسة في اجلامعة؟
ما أبرز الذكريات واملواقف في اجلامعة؟

من الصعب اآلن تذكر كل أستاذ أو أستاذة ترك بصمة 
في تعليمي، ولكني إن كنت ال أذكر الكل فاني ال أستطيع 

الشيخة حصة الصباح

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي التنديل وجوهر الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

اأكرب ح�سن ح�سني
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة


