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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن رئيس مكتب العالق���ات العامة في كلية 
العل���وم اإلدارية – جامعة الكويت س���عد الهدية، 
عن اس���تعدادات املكتب للفصل الدراس���ي الثاني 
2009/ 2010، حيث س���يقوم املكتب بتنظيم عدة 
لقاءات متزامنة مع بداية الفصل الدراسي بني العميد 
والعمداء املساعدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

األكادميية املساندة وموظفي الكلية والطلبة.
وبني الهدية ان مكتب العالقات العامة سيقيم 
العديد من الندوات واملعارض املتنوعة في محتواها 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلعالمي التي 
تتماش���ى مع مجريات األحداث ف���ي البالد والتي 
تعود بالنفع على املجتمع األكادميي بشكل خاص 

واملجتمع بشكل عام.

الهدية: لقاءات متعددة في »اإلدارية« الفصل الثاني

النويهض: زيادة رواتب الطلبة الدارسين باإلمارات
وتوفير الدعم المالي وتعميم التأمين الصحي عليهم

الطلبة  باحت���ادات ورواب���ط 
الدارسني في اخلارج، مضيفا ان 
ثمة مقترحا سيعرض على خطة 
الوزارة لتوسيع  البعثات في 
خطة البعثات في االمارات في 

تخصصات وجامعات عدة.
ودع���ا الطلبة الى احلرص 
على الدراس���ة واملثابرة وقال 
ان املكتب الثقافي في دبي لن 
يدخر جهدا في تقدمي كل ما من 
شأنه خدمة الطلبة في جميع 

املجاالت.
من جانبه ثمن رئيس املكتب 
العامة  القنصلية  الثقافي في 
للكويت في دبي د.مسعد شالش 
في تصريح ل� »كونا« حضور 
النويهض ه���ذا اللقاء ودعمه 

البنائه الطلبة.
الش���كر لرؤس���اء  ووجه 
ومدي���ري جامع���ات االمارات 
وعم���داء الكلي���ات جلهودهم 
وحرصهم على تذليل العقبات 
كافة التي تواجه الطلبة خالل 

مسيرتهم األكادميية.
من جانبه بارك رئيس نادي 
طلب���ة الكويت ف���ي االمارات 
عبداهلل الغيص التفوق الخوانه 
الطلبة وجناح حملة »البنائكم 
حق« وذلك بعد موافقة وزارة 
التعليم العال���ي على مطالب 

النادي كافة.
الكويت  وق���ال ان طلب���ة 
الظه���ور  حريص���ون عل���ى 
بأفضل صورة ألنهم ال ميثلون 
أنفسهم فقط بل ميثلون وطنهم 

الغالي.
ومت خالل احلفل عرض فيلم 
س���ينمائي عن أهمية الوحدة 
الوطنية كما شارك ثالثة من 
الطالب في أمسية شعرية تغنت 
بحب الوطن وأشادت بالعالقات 
املميزة التي تربط بني الكويت 

واالمارات.

وحول مطالب نادي الطلبة 
في االمارات بزيادة الدعم املالي 
اوضح النويهض انه س���يتم 
توفير الدعم املالي لهم أسوة 

الطلبة بالتع���اون مع املكتب 
الثقافي في دبي لتعميم التأمني 
الصحي على كل طلبة الكويت 

في االمارات.

االمارات قال انه متت املوافقة 
على التأم���ني الصحي لطلبة 
الكوي���ت في جامعة الش���يخ 
زايد وسيتم تباعا حصر أعداد 

الشارقة � كونا: اعلن الوكيل 
املس���اعد للبعثات والعالقات 
التعليم  الثقافية ف���ي وزارة 
النويهض عن  العالي راش���د 
وجود موافقة أولية على زيادة 
روات���ب الطلبة الكويتيني في 
االم���ارات والب���دالت األخرى 

املتعلقة بذلك.
وقال النويهض في تصريح 
ل�� »كونا« عقب رعايته امس 
االول للقاء الس���نوي للطلبة 
الكويتيني الدارسني في االمارات 
الذي أقامه نادي طلبة الكويت 
هناك مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحرير ان هناك جلنة 
التعليم  ف���ي وزارة  مختصة 
العالي س���تقوم بتحديد تلك 
الزي���ادة والب���دالت األخرى 

بالنسبة لطلبة االمارات.
واضاف النويهض في احلفل 
 ال���ذي مت بحض���ور القنصل
  الع���ام للقنصلي���ة العام���ة

 للكويت في دبي طارق احلمد 
أن زيارته تعد فرصة ملناقشة 
أم���ور ته���م الطلب���ة والعمل 
على حل بعض املس���ائل التي 
تواجههم سواء كانت أكادميية 

أو غيرها.
النويه���ض عن  وأع���رب 
س���عادته لتكرميه ع���ددا من 
املتفوقني وعددا من أس���اتذة 
اجلامعات ف���ي االمارات ممن 
كان لهم دور كبير جتاه طلبة 

الكويت.
وذكر ان زيارته تأتي بدعوة 
من املكت���ب الثقافي الكويتي 
في دبي ونادي طلبة الكويت 
في االمارات وبتوجيهات من 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووكيل 
العالي د.خالد  التعليم  وزارة 

السعد.
وعن عالج طلبة الكويت في 

مذكرة تفاهم بين »GUST« ومنظمة الطاقة أسوة باالتحاد والروابط األخرى
البديلة باألمم المتحدة للتعاون في المجال البيئي

اعجاب الضيف الزائر وس���فيرة 
الطاقة البديل���ة غدير الصقعبي 
والتي تعتبر اول سيدة بالعالم 
تتبوأ هذا املنصب الكبير لتضيف 
للم���رأة الكويتية اجنازا يضاف 
الدولية  للكويت ف���ي احملاف���ل 
وأشادت الصقعبي بحرص جامعة 
اخلليج على االهتمام بالشؤون 
البيئية العاملية مما يدل على وجود 
تفاهم كبير ستعززه مذكرة التفاهم 

التي وقعت بني الطرفني.

تبادال خاللها دور املنظمة دوليا 
ومدى التعاون فيما بني الطرفني 
في مج���ال الطاقة البديلة ودور 
اجلامعة في دعم مبادرات املنظمة 
نحو بيئة نظيفة في جميع ارجاء 
العال���م، كما بحث ميلو امكانية 
التع���اون األكادميي بني جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

واملنظمة الدولية.
أعقب االجتماع زيارة ألقسام 
وإدارات اجلامع���ة والت���ي نالت 

محمد المجر
وقعت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا )GUST( اتفاقية 
تعاون مع املنظمة الدولية للطاقة 
البديلة وقعه���ا مدير اجلامعة 
د.شعيب الش���عيب مع سفيرة 
البديلة بالشرق  الطاقة  منظمة 
األوسط غدير الصقعبي بحضور 
د.عبدالرحمن احمليالن ود.جاسم 
عبدالس���الم باجلامعة للتعاون 
فيما بني املنظمة واجلامعة في 
جميع املجاالت البيئية والتعاون 
فيما يحد م���ن التلوث وتدعيم 
مشاريع البحث عن بدائل للطاقة 

الصديقة للبيئة.
وتأت���ي ه���ذه االتفاقية في 
اطار دع���م التعاون بني املنظمة 
الدولية وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا حيث س���بق ان 
استقبل نائب الرئيس للشؤون 
املالية واالدارية بجامعة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجيا د.فهد 
العام ملنظمة  الزميع السكرتير 
الطاق���ة البديل���ة التابعة لألمم 
املتحدة د.روبسون ميلو ترافقه 
الصقعبي قبل ايام، بحضور مدير 
ادارة العالقات العامة باجلامعة 
د.مس���عود اس���د، وعقد الوفد 
الزائر اجتماعا مع د.فهد الزميع 

واملالحة م.عباس السماك فقال انه 
لشرف كبير لنا أن نعبر عن فرحتنا 
وحفاوتنا بتشريف صاحب السمو 
أميرنا احلبي����ب وأبينا احلنون 
لهذا احلفل الكرمي لتخريج دفعة 
جديدة من أبنائه األوفياء من طلبة 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب ليكون تتويجا جلهود 
اإلخوة واألخوات أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب.
 إلى ذلك قال مدير معهد التدريب 
اإلنشائي م.علي اخلميس إن رعاية 
صاحب السمو األمير حلفل تكرمي 
اخلريجني لش����رف عظيم ألسرة 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب، كم����ا أنه يلمس طابع 

األبوية املشجعة ألبنائها.
وأضاف أن تكرمي صاحب السمو 
األمير ألبنائه اخلريجني سيجني 
ثماره بالعائ����دات االيجابية على 
نفوس أبنائنا الطلبة، ويعد النقطة 
األولى للتحول والتشجيع لهم في 
اإلقبال على احلي����اة العملية في 
املستقبل القريب. من جانبها أفادت 
السياحة والتجميل  مديرة معهد 
واألزياء س����هير جمعة بأنه يتم 
االحتفال كل عام في مثل هذا الوقت 
بتكرمي اخلريجني واملتفوقني الذين 
نسعى من خاللهم إلى بناء الوطن 
مبا يحفظ هويته وثوابته ونالحق 

بهم الوقت وإيقاعه وحركاته.
التدريب  وأش����ار مدير معهد 
املهني رفاع الرومي الى أن املعهد 
أحد الشرايني الهامة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وعن 
طريقه يتخرج سنويا عدد ال بأس 
به من العمالة الوسطى الكويتية 

املتدربة.

لتكرمي الطلبة والطالبات له معان 
كثيرة وكبيرة في نفوس أبنائنا، 
فهو يعطيهم الشعور بأهمية ذلك 
الذي تعلموا  التعليم����ي  الصرح 

فيه.
كما وجه مدي����ر املعهد العالي 
الطبطبائي كلمة  للطاقة م.جالل 
قال فيها تس����عدنا هذه املناسبة 
الغالية علينا بحضور وتشريف 
صاحب السمو األمير لتكرمي أبنائنا 
اخلريجني الذين سهروا وثابروا من 
أجل التعليم والتنافس الشريف، 
فحضور سموه يعتبر بحد ذاته 
تكرمي����ا للجمي����ع م����ن العاملني 
بالهيئة أو من الطلبة واملتدربني، 
فال يس����عنا هنا إال تقدمي الشكر 
والتقدير لس����موه بتشريفه لنا 
باحلضور والش����كر على رعايته 

املعهودة بالشباب.
 أما مدير املعهد العالي لالتصاالت 

الس����مو األمير ألبنائ����ه الفائقني 
مبنزلة لقاء فرحة وبيعة لسموه 
من أبنائه الطلبة الذين سيحملون 
لواء التطوير للمشاركة في بناء 
كويت املس����تقبل وهو تأكيد من 
القيادة احلكيمة على أن التعليم من 
ضمن أولويات النهضة في الكويت 
وه����و تكرمي للتعلي����م والقائمني 
عليه، وكذلك يأتي مبنزلة قطف 
ثمرة ناضجة من ثمار مخرجات 
الكلية والهيئة بش����كل عام التي 
تؤتي أكلها كل حني، ما من شأنه 
القوى  الت����وازن لهيكل  أن يعيد 
العاملة في سوق العمل إلى وضعه 

الصحيح.
وأوضحت عميدة كلية التمريض 
بالتكليف خولة يعقوب أن تشريف 
صاحب السمو األمير لهو تأكيد على 
حرص سموه على تقوية الكوادر 
الوطنية القادرة على حتمل مهام 

املستقبل ومنافسة الدول في حتقيق 
االستقاللية لهذه األرض املعطاء.

 أما عميد كلية التربية األساسية 
املهنا فق����ال إن تكرمي  د.عبداهلل 
صاحب السمو األمير للمتفوقني 
من اخلريجني واخلريجات س����نة 
حميدة ومناس����بة غالية، يتطلع 
اجلميع إليها، ووسام تقدير وشرف 
للخريجني لق����اء تفوقهم، وحافز 
لبقية الطلبة على اجلد واالجتهاد، 
وهو أيضا تكرمي لرس����الة العلم 
والتعليم، وإعالء لش����أن التفوق 
والتميز، ليكون دافعا لهم ليسهموا 
في مسيرة البناء من اجل نهضة 
مجتمعهم مبا حصدوه من معارف 

قيمة خالل حياتهم الدراسية.
الدراس����ات  عمي����د  وق����ال 
التكنولوجية د.وائل احلس����اوي 
الشك أن ش����مول صاحب السمو 
األمير برعايته للحفل الس����نوي 

اهلل ورعاه، حني يتسلمون شهادات 
تخرجهم ومفاتيح مستقبلهم من 
يديه الكرميتني ف����ي هذا العرس 
الس����نوي الذي ننتظره عاما بعد 
عام، فيمألونا بالسعادة واألمل في 
مستقبل أكثر إشراقا وأكثر تقدما، 
ونحن في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب يلفنا الطموح، 
ويحفزنا إلى بذل أقصى جهد ممكن 
من أج����ل حتقيق االعتماد الدولي 

لبرامجنا التدريبية.
كما أكد عمي����د خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر د.محمد الدغيم 
أن تكرمي صاحب الس����مو ألبنائه 
اخلريج����ني هو يوم مش����هود في 
مسيرة الهيئة يقطف فيه املتفوقون 
ثمرة جهودهم املتواصلة في طريق 

العلم.
وقال عميد كلية العلوم الصحية 
د.فيصل الشريفي إن رعاية صاحب 

محمد هالل الخالدي
مبناسبة تفضل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ليشمل 
الكرمية حفل اخلريجني  برعايته 
الدراسي 2008- املتفوقني للعام 
2009 من كلي����ات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وجه عمداء الكليات ومديرو املعاهد 
التابعة للهيئة كلمة يصفون فيها 
شعورهم بهذا اليوم وبهذه الرعاية 

الكرمية لسموه.
ف����ي البداية أعرب نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
د.مشعل املشعان عن بالغ سعادته 
بتكرمي صاحب السمو األمير للهيئة 
ومنتس����بيها وتفضله باحلضور 
في الثاني والعشرين من فبراير 
لتكرمي كوكبة جدي����دة من أبناء 
الهيئة، معتبرا ان هذا شرف كبير 
ليس للمكرمني فحس����ب إمنا لكل 
الهيئة لطلبتها وإدارييها وأساتذتها 
وإدارتها، ويعطي مؤش����را مهما 
على أن القيادة السياسية تعطي 
اهتماما كبيرا للتعليم وتلقي بذلك 
مبسؤولية كبيرة على الهيئة ببذل 
املزيد من العطاء املتميز واجلودة 
ف����ي التعليم مبا يخ����دم الكويت 
بالصورة املرج����وة، وكذلك على 
الطلب����ة الذين انتقلوا من مرحلة 
األخذ إل����ى مرحلة العطاء للدولة 
بتوجيهات من سموه التي تؤخذ 
كنبراس مضيء ملستقبل مشرق 

وواعد.
املدير  ق����ال نائب  من جانبه، 
العام للخدمات األكادميية املساندة 
د.عبداهلل الكندري يحق للهيئة أن 
الدعم  تعتز وتتشرف باستمرار 
الالمحدود من حض����رة صاحب 
الس����مو األمي����ر الش����يخ صباح 
األحمد للعلم والعلماء، واملسيرة 
التعليمية بش����كل عام في بالدنا 
الكويت، وبشكل خاص  احلبيبة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب، وأن رعايته الكرمية 
حلفل تكرمي اخلريجني لتبعث في 
نفوسنا الفخر والسرور وتدفعنا 

للعمل بجد.
م����ن جهتها، قالت نائبة املدير 
لشؤون التدريب سعاد الرومي في 
هذه األيام نستشعر أجواء الفرحة 
التي نعيش����ها بقرب لقاء األبناء 
براعي نهضتنا وأميرنا املفدى حفظه 

د.وائل احلساوي م.عباس السماكد.فيصل الشريفي سعاد الرومي د.مشعل املشعان

د.شعيب الشعيب يتبادل مذكرة التفاهم مع غدير الصقعبي  )أسامة البطراوي(

د.النويهض ود.شالش وعبداهلل الغيص يقطعون كعكة احلفل

د.مسعد شالش د.راشد النويهض

د. عبدالرحمن احمليالن متحدثا للزميل مجاهد عابدين

أكاديميو »التطبيقي«: تكريم األمير للخريجين يؤكد االهتمام برسالة العلم
أكدوا أن التكريم يزيد من مسؤولية الهيئة في التميز والجودة في األداء

محمد هالل الخالدي
هن����أت عميدة كلي����ة التمريض خولة 
يعقوب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بقبول املس����تجدين في الكلية 
بقسميها الدبلوم والبكالوريوس التكميلي 
للفصل الدراسي الثاني، متمنية لهم التوفيق 
والنجاح في حياتهم الدراسية في الكلية.

وأوضحت ان من ش����روط القبول في 
الكلية اجتياز املقابلة الشخصية في األقسام 
العلمية وحتديد مستوى اللغة االجنليزية 

والتي حرص جميع املقبولني على احلضور 
في األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني 
مع تزايد أعداد الطلبة املقبولني، وأعربت 
عن ضعف إقبال الطلبة الكويتيني الذكور 
على االنخ����راط في هذا التخصص والذي 
يضاعف من خدمة الكوادر الوطنية في هذه 
املهمة احلساس����ة، وتأمل إدارة الكلية من 
الطلبة الكويتيني االلتحاق ببرنامج دبلوم 
التمريض األمر الذي تتحتم معه ضرورة 
اتخاذ كل السبل والتدابير الالزمة من قبل 

جميع اجلهات املعنية بالدولة لتش����جيع 
التمريضي،  العمل  الكويتي على  الشباب 
كما ان الكلية ال تألو جهدا في هذا السياق 
للتشجيع على االنخراط مبهنة التمريض 
م����ن قبل الكوادر الوطنية س����واء الذكور 
واإلناث، وأش����ارت عمي����دة الكلية الى ان 
كلية التمريض في تطور مستمر من خالل 
استحداث برامج او تقييم البرامج في الكلية 
ملواكبة التطورات احلديثة على املستويني 

اإلقليمي والعاملي.

يعقوب: استحداث برامج جديدة في »التمريض«

الفيلي: ضرورة نشر الوعي
لدى المواطنين حول حرية األفراد

سعود المطيري
نظم����ت كلي����ة احلق����وق 
الى  ندوة بعنوان »احلريات 
اين؟« حاض����ر فيها عدد من 
أس����اتذة احلق����وق بجامعة 
الكوي����ت د.فاطم����ة دش����تي 
واخلبير الدستوري د.محمد 
الفيل����ي ود.محم����د العتيبي 
العدل  واملستشار في وزارة 

نايف املطيري.
البداية قال املستشار  في 
في وزارة العدل نايف املطيري 
القضائية  الس����لطة  ان دور 
في احلريات هو املالذ األخير 

والفيص����ل في النزاع األخير، وقال ان هن����اك نوعني من النظم 
دميوقراطية وديكتاتورية وهنا في الكويت نحن منتلك نظاما 

دميوقراطيا.
وتابع ان الغاية من الدستور في النظام الدميوقراطي هي حماية 
اإلرادة اخلاصة لألفراد من تعسف السلطة العامة، والبد ان يكون 

هناك توازن بني الرقابة والتعسف في السلطة العامة.
وقال: هناك الكثير من مواد الدستور التي تكفل حرية الفرد 
بكل أشكالها وأنواعها، مضيفا ان معظم القضايا التي تتداول في 
احملاكم الكويتية تتعلق بحرية الفرد في تعاطيها مع الس����لطة 

العامة وباألخص حرية التعبير.

من جانبها، قالت أس����تاذة احلقوق بجامعة الكويت د.فاطمة 
دش����تي ان هناك مواد كثيرة تضمنت احلرية الشخصية ومنها 
املادة 30 التي تتضمن حرية األشخاص، وذلك من خالل 23 مادة 
وهي حرية االعتقاد وحرية البحث والصحافة والنشر وحرية 
تكوين اجلمعيات والنقابات، متس����ائلة: أين وصل تطبيق هذه 

احلريات على ارض الواقع؟
من جانبه، ق����ال د.محمد الفيلي ان الدس����تور اخذ املعايير 
املعت����ادة في تنظيم احلريات، ومنها م����ا كان مطلقا مثل حرية 
االعتقاد وغيرها قابل للتنظيم مثل حرية ممارس����ة الش����عائر 
الدينية، مشيرا الى ان الدستور حدد جهة معينة للتنظيم وهي 
السلطة التشريعية ألن الس����لطة التنفيذية تبحث عن النظام 
بطبيعة عملها، لذا هناك ضوابط على السلطة التشريعية وان 
لم يكن بها نص إال انها مستنبطة من الدستور وأحكامه، مضيفا 
ان الكثير من التش����ريعات الكويتية كان آخر هاجسها احلريات 
الفردية، لذا يتحتم على املش����رع زيادة التش����ريع الذي يضمن 
حري����ة الفرد ويكفلها بكل املعايير، متحدثا عن املقولة اخلاطئة 
التي يصدرها الكثير بأن مجلس األمة هو سيد قراره ولكنه في 
احلقيقة ميتلك اختصاصات يكفلها له الدستور وبالتالي عليه 

مراعاة الدستور في اخذ اي قرار.
ودعا الفيلي الى ضرورة نشر الوعي لدى املواطنني عن حرية 
األفراد، وذلك من خالل عقد الكثير من الندوات والدور الرئيسي 
لوسائل اإلعالم في تعزيز ما نصبو إليه بأن يكون لدى املواطن 
معرفة بحقوقه التي تضمن حريته الشخصية والتخلص من الفكرة 

اخلاطئة بأن حقوق اإلنسان شكل من أشكال الترف الفكري.
بدوره أكد أستاذ احلقوق د.محمد العتيبي ان عالقة السلطة 
التنفيذية باحلريات تهدف الى تنفيذ القوانني وحفظ النظام العام 

وتسمى بوظيفة الضبط ولها حدود حددها لها القانون.

خالل ندوة »الحريات إلى أين؟« في »الحقوق«

د. محمد الفيلي


