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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن رئيس اللجنة الثقافية 
في االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
االميركية فهد السبيعي عن 
اطالق اللجنة لنادي االحتاد 
للق��راء له�����ذا العام والذي 
يعتبر موقعا على االنترنت 
تقدم من خالله اللجنة بشكل 
ش���هري ملخصات لكتب في 
مختلف املجاالت من اختيار 
اللجنة حتى يتسنى للطلبة 
الكتب  االط���الع على ه���ذه 
واقتنائها في حال رغبوا في 

ذلك.
واضاف السبيعي ان اللجنة الثقافية من خالل 
هذا املشروع تقدم دفعة جديدة في حتقيق اهداف 
االحتاد التثقيفية والتي تقدمها جلميع الطلبة 
والطالبات الكويتين الدارس���ن في الواليات 
املتحدة االميركية، حي���ث حتاول قدر االمكان 
ان تكمل انشطة االحتاد االجتماعية وخدماته 
املختلفة وانشطته االكادميية  باجلانب الثقافي 
ال���ذي قد يغيب عن الكثير من الطلبة في اوج 

مشاغل احلياة الدراسية.

واضاف ان هذا املشروع يأتي 
استكماال جلهود اللجنة الثقافية 
في العام النقابي السابق والتي 
النادي خالل ش���هر  بدأت في 
رمضان الس���ابق واللجنة في 
العام تضع نصب اعينها  هذا 
تفعيله بالطريقة الصحيحة من 
خالل زيادة التفاعل بن القراء 
اللجنة  الطلبة وما تقدمه  من 
وذلك عن طريق اضافتها قسما 
خاصا لنادي القراء ميكن للطلبة 
من خالله اقتراح الكتب التي يود 
الطلبة املشاركة فيها، باالضافة 
الى قس���م خاص باملسابقات 
الثقافية الدورية والتي س���يتم الكش���ف عنها 

قريبا جدا.
وفي اخلتام، حث السبيعي جميع الطلبة على 
زيارة موقع نادي القراء من خالل موقع االحتاد 
الرس���مي nuks.org، حيث ان هناك ملخصات 
للعديد من الكتب املهمة مثل »الهوية الكويتية 
في مهب الريح« للكاتب باسم اللوغاني وكتاب 
 Snowball: Warren Buffet and the business of

Life للكاتبة اليس شرويدر.

محمد المجر
اس����تنكر رئي����س نقاب����ة 
التربية  ف����ي وزارة  العاملن 
رئيس اللجنة النقابية املشتركة 
للتربية والتعليم العالي محمد 
احلرب����ي إقحام املؤسس����ات 
التعليمية في متاهات اللعبة 
السياس����ية، والزج بالقضايا 
التربوية في تفاصيل الصفقات 
التي تعقدها احلكومة مع نواب 

مجلس األمة.
الذي يرأس  وقال احلربي 
اللجنة النقابية املشتركة التي 
تضم نقابات العاملن في كل من 

وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة التعليم 
العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، ان النائب مسلم 
البراك وبعد جلسة جتديد الثقة بوزير اإلعالم وزير 
النفط الشيخ أحمد العبداهلل األسبوع املاضي قال 
ف����ي مقابلة معه في إحدى القنوات الفضائية ان 
احلكومة وعدت نوابا في حال تصويتهم لصالح 
الوزير العبداهلل بتغيير مديري اجلامعة والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 واعتبر احلربي أن املعلومات التي كش����فها 
النائب البراك في غاية اخلطورة وتعطي مؤشرا 
على وجود خلل فادح وتدل على استهتار احلكومة 
في التعاطي مع املؤسسات التعليمية، مشددا على 
أن جامعة الكويت وهيئة التطبيقي يجب أن تكونا 

في منأى عن الصفقات السياسية.
 وأعرب احلربي عن رفضه لهذا التوجه الذي 
يدل دالل����ة قاطعة على أن احلكومة ال حتس����ن 
التعاطي مع الشؤون التربوية والقضايا التعليمية، 
إذ انه����ا ال تتردد في إقح����ام التعليم في دهاليز 
اللعبة السياسية التي متارسها أحيانا مع النواب، 
وكالم البراك خير شاهد على أن امليدان التربوي 
التعليمي من وجهة نظر احلكومة أداة من األدوات 
التي تس����تخدمها في املساومات السياسية متى 

اقتضت احلاجة.

ولفت احلربي إلى أن رسالة 
التعليم أرقى وأجل وأكبر من أن 
تستخدم كورقة مقايضات بن 
السلطتن التشريعية والتنفيذية 
لكس����ب األص����وات أو تغيي����ر 
التصويت  القناعات واجتاهات 
داخل البرملان، مش����يرا إلى أن 
النقابات املسؤولة والناشطة في 
التعليمية  التربوية  املؤسسات 
مصدومة م����ن النهج احلكومي 
الذي يعتبر الصروح التي تبني 
رجال املس����تقبل وقيادات األمة 
التلويح  رصيدا سياسيا ميكن 
به في الوقت املناسب، ومغنما 

يتم التنازل عنه وقت احلاجة.
 وذكر احلربي أن املناصب القيادية العليا في 
جامعة الكويت وهيئة التطبيقي ليست للوجاهة 
والتش����ريف والتفاخر والدعة والرخاء، بل هي 
سالح ذو حدين يحتاج إلى القيادات املاهرة التي 
حتسن رسم اخلطط واالس����تراتيجيات املبدعة 
لتحقيق الغاية األس����مى من رسالة العلم وبناء 
األجيال املثقفة الراقية التي يعول عليها في بناء 

الوطن وتقدمه وازدهاره.
ورفض احلربي األس����لوب ال����ذي تتعامل به 
احلكومة مع منصبي مديري اجلامعة والتطبيقي، 
معتبرا أنهما ليسا مظلة للتستر على من انتهت 
حياتهم الوظيفية وتوقف عطاؤهم ليكملوا فيه ما 
تبقى لهم من رغبة في العمل في القطاع احلكومي، 
وال تركة تتقاسمهما الكتل السياسية التي حتظى 

بالتمثيل النيابي.
وطالب احلربي احلكومة بحسم انتصاراتها 
السياس����ية في املس����اءالت النيابي����ة بعيدا عن 
املؤسس����ات التعليمية التي يجب أال يدنس����ها 
التعاط����ي الضيق وفقا ملصال����ح البعض، داعيا 
الس����لطة التنفيذية إلى حتقيق فتوحاتها على 
حساب الس����لطة التشريعية دون املس بامليدان 
التربوي والقائم����ن عليه وتنزيههم عن مراتب 

استخدامهم كأوراق ضغط ومساومات.

محمد هالل الخالدي
ابل���غ عمي���د كلي���ة التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.عبداهلل 
املهنا رؤس���اء االقس���ام العلمية 
بكلية التربية االساسية )بنات( 
بضرورة االلتزام بتوصية جلنة 

الشؤون العلمية املتعلقة بتخفيض 
زمن احملاضرة من 60 دقيقة الى 
50 دقيق���ة، وذلك من اجل اعطاء 
الطالبات فرصة كافية لالنتقال 
من محاضرة الى محاضرة اخرى 
مراعاة لظروفهن سواء في ملحق 

رقم 1 او 2 في الكلية.

تقليل زمن المحاضرة 10 دقائق في »التربية األساسية«

محمد هالل الخالدي
اصدر مدي����ر عام الهيئة العام����ة للتعليم 
الرفاعي قرارا  التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
يقضي بندب سعاد عبداهلل اجلحمة � اختصاصي 
تنسيق نشاط تربوي � لرئاسة قسم التوجيه 
والقبول بعمادة القبول والتسجيل ملدة سنة.

الجحمة رئيسًا لقسم 
التوجيه والقبول بـ »التطبيقي«

اتحاد أميركا يطلق نادي القراء

لجنة التربية والتعليم العالي تستنكر إقحام 
المؤسسات التعليمية في القضايا السياسية

فهد السبيعي

محمد احلربي

الكمان حاضر في احلفل اخليريغزف بيانو السفيرة االميركية وقيادات جامعة اخلليج في مقدمة احلضور

)أسامة البطراوي(د.عبدالرحمن احمليالن خالل جولة في املعرض 

الطلبة املشاركون في الرحلة الدراسية

شعيب: جامعة الخليج حريصة على مساندة العمل االجتماعي الخيري
بيان عاكوم

به���دف مس���اعدة ضحايا 
ومنكوب���ي زل���زال هاييت���ي 
الذي اعتب���ر من اكبر الكوارث 
الطبيعي���ة، أق���ام ط���الب من 
الكويت االجنليزية  مدرس���ة 
حفال موس���يقيا خيريا يعود 
ريع���ه لضحايا هاييتي، وذلك 
بدعم من جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا التي نظمت هذا 

احلفل في احدى قاعاتها.
حض���ر احلف���ل الس���فيرة 
االميركية ديبورا جونز وممثل 
من السفارة البريطانية وأعضاء 
من الس���لك الديبلوماسي الى 
جانب قيادات من جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ومدير 

مدرسة الكويت االجنليزية.
وكان نحو 80 طالبا وطالبة 
من مدرسة الكويت االجنليزية 
قدموا ع���ددا م���ن املقطوعات 
املوسيقية الشهيرة عالوة على 
لوحات للعزف املنفرد على بعض 
اآلالت من قبل بعضهم وس���ط 
اجواء من التشجيع والتصفيق 
واالشادة التي أظهرها اجلمهور 

احلاضر لالمسية املوسيقية.
وكان لرئيس جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا د.شعيب 
شعيب كلمة على هامش احلفل 
قال فيها: ان مشاركة اجلامعة 
في هذا احلفل اخليري لصالح 

بيان عاكوم
قال رئي���س مجلس االمناء 
في جامع���ة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجي���ا د.عبدالرحمن 
احمليالن ان هن���اك تباحثا بن 
اجلامعة ومجل���س اجلامعات 
اخلاص���ة بخصوص فتح كلية 
للهندسة، الفتا الى ان اجلامعة 

في تطور وتقدم مستمر.
واض���اف د.احمليالن، خالل 
افتتاحه املعرض السنوي للكتاب 
ال���ذي يقام للمرة  واملعلومات 
السادسة في مكتبة د.عبداهلل 
الرفاعي، ان اجلامعة تتوس���ع 
 ،3 Face2 و Face وبصدد اقامة
الفتا الى ان ارق���ام الطلبة في 

ازدياد مستمر.
وعبر د.احمليالن عن فخره مبا 
يحصل داخل اجلامعة، خصوصا 
في املكتبة التي تعتبر اش���مل 

واكبر مكتبة في املنطقة.
ورأى ان اس���تمرار املعرض 
للعام السادس يدل على جناحه 
ومسيرته التي تضيف للمكتبة 
بعدا ثقافيا واكادمييا وجتعل منها 
قبلة للمتزودين باملعرفة لتكون 
اضافة لطلبة اجلامعة واالساتذة 

وخص���ت الصبا بالش���كر 
الكويت االجنليزية  مدرس���ة 
ورابطة طالب جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا والنوادي 
الطالبية في اجلامعة لتعاونهم 

الكبير في بيع تذاكر احلفل.
هذا وفي نهاية احلفل، أقيم 
مزاد علني على لوحة فنية من 
الطالب���ة فاطمة علي  تصميم 
التي تبرعت بقيمتها  عبداهلل 
لصالح ضحايا هاييتي لتضاف 

الى ما مت جمعه من تبرعات.
وش���ارك في تنظيم واعداد 
احلفل العديد من اجلهات املعنية 
 Hope for بكارث���ة هاييتي مثل
Haiti التي ش���كلت فور وقوع 
الكارثة من اجل جمع التبرعات 
واملساعدات عالوة على بعض 
الناش���طة في املجال  الهيئات 
 Wheelchair االنساني مثل منظمة
Foundation اضافة الى جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ومدرس���ة الكويت االجنليزية 
التي قام طلبته���ا ببيع تذاكر 
احلفل الى جانب رابطة طلبة 
جامعة اخلليج واالندية الطالبية 
بجامعة اخللي���ج وهي نادي 
تقنية املعلومات IT Club ونادي 
املواهب الطالبية ونادي الرواد 
ونادي الفن التعبيري والنادي 
الفوتوغرافي والنادي الرياضي 

ونادي الرسوم املتحركة.

الضحايا واملصابن بأنهم ليسوا 
مبفردهم، وامنا هناك من يقف 
الى جوارهم ويساندهم، وهذا 
ه���و الواجب االنس���اني الذي 
م���ن املفترض ان يس���ود بن 

املجتمعات.
واضافت الصبا: ان مثل تلك 
االنشطة لها فائدتها كونها جتعل 
الطالب على تواصل مع االحداث 
العاملية وتزرع فيه كثيرا من 
القيم االيجابية من حب للتبرع 
واالحساس مبعاناة اآلخر والعمل 

على تقدمي العون له.

اخليرية سيتم شراء الكراسي 
املتحركة والنصف اآلخر سيسلم 
الى الهالل احلمر الكويتي الذي 
بدوره سيرسل به الى اجلهات 

املعنية في هاييتي«.
الس���دا بالش���كر  وتقدمت 
جلميع املس���ؤولن في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
على استضافتهم ومساهمتهم 
في اقامة هذا احلفل، كما قدمت 
الش���كر لكل املنسقن القائمن 
على تنظيم احلف���ل وألولياء 
الذين لبوا  االمور وللس���فراء 

املنكوبة، خاصة في حالة زلزال 
آثارا  الذي ترك وراءه  هاييتي 
تدميري���ة كبي���رة حتتاج الى 
تضافر جهود املجتمع الدولي.

وقدم شعيب الشكر للسفيرة 
االميركي���ة في الكويت ديبورا 
افريقيا  جونز وسفير جنوب 
الس���فارة  الكويت وممثل  في 
البريطانية في الكويت وممثلي 
الديبلوماسي  الس���لك  اعضاء 
الكويت، كما  ل���دى  املعتمدين 
قدم الشكر للمدرسة الكويتية 

االجنليزية.

دعوة احلضور.
من جانبها، قالت املنس���قة 
للحفل في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا أنوار الصبا »ان 
هذا االحتفال يأتي مشاركة من 
جامعة اخلليج في عمل خيري 
مل���كان في العال���م يحتاج الى 
املس���اعدة منا تلك املساعدات 
التي تخفف ولو جزءا بسيطا 
من معان���اة أهال���ي الضحايا 

واملصابن«.
وأضافت ان تلك االنش���طة 
دوما تشعر املنكوبن من اهالي 

وقالت نائبة مالك املدرسة 
نائل���ة الس���دا »ان املدرس���ة 
االجنليزية ج���زء من املجتمع 
الكويت���ي، وم���ن هن���ا كانت 
مبادرته���ا إلقامة هذا االحتفال 
اخليري والذي سيخصص ريعه 
لصالح ضحايا زلزال هايتي«، 
موضح���ة انه ال���ى جانب هذا 
االحتفال كان هناك يوم خيري 
السادس  نظم في املدرسة في 

من الشهر اجلاريي.
وأوضحت السدا »انه بنصف 
قيمة التبرعات من تلك االعمال 

متضرري زلزال هاييتي يأتي 
انطالقا من اهمية دور املؤسسات 
العلمية في تقدمي القدوة واملثل 
في تلك االعمال اخليرية لبقية 

مؤسسات املجتمع املدني.
وتاب���ع: ان جامعة اخلليج 
حريص���ة دوما على مس���اندة 
العمل االجتماعي اخليري كون 
ذلك تخفيفا ملعاناة متضررين 
في أمس احلاجة الى املساعدات 
من كل شعوب العالم فالكوارث 
الطبيعية دائما ما ينجم عنها 
عواقب تفوق بكثير قدرات الدول 

واملعلوم���ات التي تزيد الطلبة 
معرفة وحتصيال وعلما.

اهتمام الجامعة بالمعلومات

من جهته، اش���ار د.صباح 
قدومي الى ان ان اقامة املعرض 
تأتي انطالقا من اهتمام اجلامعة 
باملعلوم���ات والعل���م واحدث 
الكتب الت���ي تتداول في العالم 
وتفيد طلبة اجلامعة في جميع 
جوانب املعرفة والتخصص كل 
في مجاله، مضيفا ان املعرض 
فرصة للطلبة عموما لالطالع 
والتزود بالعلم واملعرفة وتبادل 

املعلومات.
اننا في  واضاف د.قدوم���ي 
اجلامعة نفتخر بان لدينا اكبر 
جامع���ة الكترونية في الكويت 
وحتتوي عل���ى 58 الف مصدر 
العاملية على  الدوري���ات  م���ن 
ش���بكة االنترنت، وه���ذا بحد 
ذات���ه مفخ���رة لن���ا وللكويت 
ونسعى دائما لتطوير ادائها مبا 
يتناسب مع املستجدات العاملية 
في عال���م املعرفة التخصصية 
واحدث الدراسات االكادميية في 

العالم.

للشؤون االكادميية اهمية هذا 
احلدث للجامعة وللطلبة بشكل 
عام ولطاق���م مكتبة د.عبداهلل 
الذي يبحث دائما عن  الرفاعي 
احدث وافضل املواد التعليمية 

وافضل الدراسات االكادميية في 
العالم، شاكرا جميع الناشرين 
ملشاركتهم باملعرض وتعاونهم 
الدائم واملس���تمر م���ع املكتبة 
لتقدمي كل جديد في عالم املعرفة 

وكل باحث ع���ن املعرفة كونها 
متلك رصيدا من املصادر العلمية 

والدوريات على االنترنت.
ب���دوره، اكد البروفيس���ور 
روب���رت كوك نائ���ب الرئيس 

خالل حفل موسيقي خيري لدعم ضحايا هاييتي

المحيالن: نسعى لفتح كلية للهندسة باالتفاق مع الجامعات الخاصة

41 طالبًا وطالبة في الجامعة األميركية يشاركون
في رحلة دراسية إلى الواليات المتحدة أبريل المقبل

أعلنت اجلامعة األميركية في الكويت عن تنظيم رحلة 
دراس����ية لطالبها ال����ى الواليات املتحدة ف����ي أبريل املقبل 
وسيشارك في الرحلة 41 طالبا وطالبة من اجلامعة األميركية 
في الكويت مع ثالثة مستش����ارين أكادميين، رئيس قس����م 
االقتصاد واألعمال د.محسن بجنيد، أستاذ مساعد في القانون 
التجاري د.مارشا داني، منسقة لبنى سقساق. وستشمل الرحلة 
زيارات الى كل من واش����نطن العاصمة ومدينة نيويورك، 
وستتألف من ورش����ة عمل مكثفة حول التسويق الدولي 
وادارة االعمال الدولية، وس����تقدم م����ن قبل اثنن من كبار 
األساتذة من جامعة مريالند وقد وضع برنامج حافل للرحلة 

يتألف من زيارات الى البنك الدولي واألمم املتحدة وصندوق 
النقد الدولي، واحلرم اجلامعي في جامعة ماريالند كوليدج 
بارك، والكونغرس، والبيت األبيض، ومكتبة الكونغرس، 
ووزارة اخلارجية األميركية، ومعهد سميثسونيان، ووول 
ستريت في نيويورك، وستقيم سفارتنا في واشنطن حفل 
عشاء لتكرمي فريق اجلامعة االميركية في الكويت من قبل 
الس����فير الشيخ سالم عبداهلل اجلابر الصباح، كما ستقيم 
القنصلي����ة الكويتية في مدين����ة نيويورك حفل غداء على 
ش����رف الطلبة. وسيقوم برعاية هذه الرحلة كل من شركة 
منا القابضة التي دفعت جميع تذاكر الس����فر الى الواليات 

املتحدة، ووفرت اللوازم الدراسية للمجموعة، وشركة زين 
التي ستغطي جميع تكاليف برامج التدريب ملدة يومن في 
العاصمة واشنطن وستقدم السفارة االميركية في الكويت 
حلقة توجيهية للمش����اركن. وأك����دت اجلامعة ان كورس 
)التسوق 389( هو ثالث رحلة دراسية الى اخلارج تنظمها 
ش����عبة األعمال واالقتصاد خالل ربي����ع عام 2010، الرحلة 
األولى كانت الى املكس����يك كورس )املالية 389(، والثانية 
الى ميالنو، وإيطاليا ك����ورس )املالية 389(، وتهدف مثل 
هذه الرحالت الى اثراء خبرات طالب اجلامعة االميركية في 

الكويت، وتزويدهم مبيزة تنافسية في سوق العمل.

خالل افتتاحه المعرض السنوي السادس للكتاب والمعلومات


