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7 الكويت  اص����در مدي����ر جامع����ة 
د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي بتجديد 
تعيني د.نبيل عبدالفتاح قرطم رئيسا 
لقسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة 
والبت����رول ملدة عام اعتبارا من بداية 
الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 
2010/2009. كما اصدر د.الفهيد قرارا 

آخر يقضي في مادته األولى بتعيني 
اآلتية اسماؤهم اعضاء في هيئة حترير 
مجلة احلقوق وذلك ملدة عامني باإلضافة 
الى رئيس التحرير: د.خالد سعد زغلول 

حلمي � أستاذ بقسم القانون العام
د.محمود أحمد الكندري � أس����تاذ 

مساعد بقسم القانون اخلاص

د.فايز عايد الظفيري � أستاذ مساعد 
بقسم القانون اجلزائي

وتقضي امل����ادة الثانية من القرار 
بتعيني د.مدوس فالح الرشيدي األستاذ 
املساعد بقسم القانون الدولي، عضوا 
في هيئة حترير مجلة احلقوق وذلك 

ملدة عام.

الجامعة: تعيين هيئة تحرير مجلة الحقوق

للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 
عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

اليتامى استقبل شباب مجموعة »زوايا«: 
الجامعة ترحب بدعم األعمال التطوعية البابطين: نريد للكويت أن يكون الجميع

 فيها بال عنصرية وبال طائفية

بيان عاكوم
مبناسبة عيدي الوطني والتحرير تستكمل 
اجلامع����ة األميركية أنش����طتها وكانت الفقرة 
األدبية عبارة عن واحة رسمها رئيس »مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز البابطني لإلبداع الشعري« 
عبدالعزيز البابطني الذي استقبله نادي األدب 
العربي في اجلامعة األميركية تكرميا لسجله 
احلافل وبصمته الواضحة الراسخة في الشعر 
العربي. وكان للبابطني خالل األمسية الشعرية 
التي نظمت على شرفه امس كلمة توجه فيها 
للطالب وحتم����ل في طياتها دالالت كبيرة عن 
العمل واملثابرة ثم النجاح. وحتدث البابطني عن 
مسيرة حياته التي بدأها مبوظف في املعارف 
وتاجر وطالب في الوقت نفسه، مشيرا الى ان 
همه األول في بداية حياته كان تنظيم وضعه 
املالي. وعن مسيرته الشعرية قال البابطني »ان 
الشعر ترس����خ فيه منذ الصغر، متأثرا بأخيه 
والشعراء الذين كانوا يتواجدون في ديارهم«. 
وأضاف: »كانت كتابة الشعر بالنسبة لي حلما 
يصعب حتقيقه، لكنني وهلل احلمد حققت حلمي 
وكانت البداية بتشكيل مجلس أمناء مشكل من 
14 عضوا«، الفتا ال����ى انهم بدأوا بعمل معجم 
البابطني والذي ولد حتت رعاية س����مو األمير 

الراحل الشيخ جابر األحمد عام 1995. وأضاف: 
وبعدها سمعنا تشجيعا كبيرا من النقاد، وهذا 
ما دفعنا ألن نعمل اكثر، مشيرا الى ان اجلائزة 
كبرت بنشاط مجلس األمناء وأفكارهم النيرة. 
ولف����ت البابطني الى انهم بدأوا بترجمة الكتب 
العلمية نظرا لفقر املكتبات العربية لهذه النوعية 
من الكتب، مشيرا الى اشتراكهم مع دار الساقي 
لترجمة هذه الكتب. وتابع بالقول: ثم أنشأنا 
مركز البابطني للتراث الشعري باملشاركة مع 
جامعة االس����كندرية. ولفت البابطني الى انه 
بعد احداث احلادي عشر من سبتمبر وتشوه 
صورة العرب مت لقاء رئيس اس����بانيا خوان 
كارلوس، مبينا انه مت االتفاق بجلب محاضرين 
عرب واسبان لتدريس املرشدين الذين أساءوا 
للعرب، الفتا الى ان����ه مت تنويرهم وأصبحوا 
اآلن يتحدثون عن ابداعات العرب واجنازاتهم. 
كما حتدث عن انش����اء »كرسي البابطني للغة 
العربي����ة«، الفتا الى انه مت تخريج الكثير من 
الطالب وقررت اسبانيا بناء على طلب وفد مت 
تشكيله ومطالبته بإقرار اللغة العربية كلغة 
رسمية وبالفعل مت اقرارها في االندلس. واشار 
البابطني الى انه بناء على ش����كوى من رئيس 
جزر القمر ال����ذي زار الكويت وطلب تكريس 

اللغة العربية في بلده وبالفعل مت تشكيل وفد، 
مشيرا الى انه متت اقامة اكثر من 15 دورة في 
جزر القمر لتدريس اللغ����ة العربية. وحتدث 
البابطني عن بعثة سعود البابطني للدراسات 
العليا والتي تهتم بالطالب الذين لم يحصلوا 
على معدل كاف لدخول جامعة الكويت. وأشار 
البابطني ال����ى بناء مدارس ومراكز صحية في 
اخلارج، معتبرا انها س����فارات كلها حتت اسم 
الكويت. ورد البابطني على سؤال احد احلضور 
عما لم يحققه حتى اآلن بالقول: هناك أمنية وفي 
طريقها للتحقق هي اننا نريد للكويت ان يكون 
اجلميع فيها بال عنصرية وال طائفية وان تكون 
األمة العربية أمة واحدة وهذا ليس مستحيال. 
وفي اخلتام ألقى البابطني قصيدتني األولى كتبها 
مبناسبة مرور 1000 عام على مولد أبي العالء 
املع����ري والثانية قصيدة غزلية. وكان رئيس 
نادي األدب العربي في اجلامعة علي دشتي قد 
ألقى قصيدة مبناسبة عيد التحرير ومن ثم قدم 
للبابطني درعا تذكارية لدوره في تطور الشعر 
واألدب العربي. واستكماال لنشاطات اجلامعة 
مبناسبة األعياد اقام نادي »الوطنيون« حفال 
استقبل فيه فرقة بالل الشامي للغناء الشعبي 

حيث تفاعل الطالب معها غناء وحضورا.

أكد أمني عام جامع����ة الكويت د.انور اليتامى ان 
االدارة اجلامعية »ترحب بدع����م االعمال التطوعية 
التي تهتم بغرس القيم احلميدة في املجتمع واحلث 

على التمسك بأخالقنا االسالمية السمحة«.
واشاد اليتامى في تصريح صحافي خالل استقباله 
مجموع����ة زوايا التطوعية لغرس القيم في املجتمع 
اشاد باالجناز الذي قامت به هذه املجموعة لتشجيع 

الشباب على العمل التطوعي في مختلف امليادين.
وأهدت املجموعة اليتامى نسخة من كتاب اعدته 
يحمل في طياته مختارات من اجنازات دولة الكويت 
ويصور تاريخ الدولة منذ تأسيس����ها، ويقع الكتاب 

في 240 صفحة.

واعرب شباب املجموعة عن سعادتهم في العمل 
التطوعي الذي يهدف الى غرس القيم واملبادئ احلميدة 
في املجتمع الكويتي وخصوصا الشباب في اجلامعة 

النهم هم مستقبل الوطن.
يذكر ان مجموعة زواي����ا تهتم بتنظيم احلمالت 
التوعوية واعداد االنشطة والدورات التدريبية التي 
تعنى بالقيم املدنية واالحترام املتبادل ونبذ العنف 
والدعوة الى التس����امح. وتهدف الى احترام القانون 
واهمية العمل التطوعي لغرس القيم االخالقية عند 
فئة الش����باب على وجه التحديد ومن ابرز انشطتها 
حملة »اقسم« التي شاركت فيها اكثر من 50 شخصية 

مهمة في املجتمع الكويتي.

خالل األمسية الشعرية التي نظمها نادي األدب العربي في »األميركية« على شرفه

د.أنور اليتامى خالل استقباله شباب مجموعة زوايا التطوعية

د. اليتامى خالل لقائه مع املجموعة

ورشة عمل لتحسين الفرص 
الوظيفية في »السياحة«

محمد هالل الخالدي
أقامت ادارة متابعة اخلريجني 
وس����وق العمل التاب����ع لقطاع 
الهيئة  التخطيط والتنمية في 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدريب بتنظيم ورشة عمل 
لبحث حتسني الفرص الوظيفية 
الس����ياحة  خلريج����ي معه����د 
والتجميل واألزياء، وذلك ضمن 
خطة شاملة وطموحة لتطوير 
الفرص  تخصصات وحتس����ني 
الوظيفية، وقد مت اس����تعراض 
برنامج زمن����ي لتنفيذ اخلطة 
املقترحة املبنية على اسس علمية 
حديثة، ومن جهتها أبدت مديرة 
معهد السياحة والتجميل واالزياء 
سهير جمعة تقديرها جلهود ادارة 
متابعة اخلريجني وسوق العمل 
على سرعة االستجابة ملؤشرات 

التغيير.

رابطة التدريب هنأت 
باألعياد الوطنية

الرسمي لرابطة  هنأ املتحدث 
اعض����اء هيئة التدري����ب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
محمد الهاجري جميع اعضاء هيئة 
التدريب باملعاهد التدريبية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات 
مبناس����بة العيد الوطني التاسع 
التاسع  التحرير  واألربعني وعيد 
عشر الى القيادة السياسية ممثلة 
بصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  األحمد وسمو ولي 
نواف األحمد وسمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وإلى شعب الكويت كافة ملا 
حققوه من اجنازات كبيرة وضعت 
وطننا في املكان����ة الالئقة به في 
املجتم����ع العربي والدولي ونحن 
نتمن����ى للجمي����ع دوام التوفيق 

والنجاح الدائم.

)أحمد باكير(عبدالعزيز البابطني مع أعضاء نادي األدب العربي في اجلامعة األميركية


