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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن مرك���ز خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر بجامعة الكويت متمثال 
في قسم التعليم املس���تمر، عن فتح باب التسجيل لدورات ابريل اجلاري. 
وتش���مل دورة اإلعداد الختبار التوفل املكثفة دورة اإلعداد الختبار اآليلز، 
دورة اإلعداد الختبار اجليمات، والتي ستقام خالل الفترة من 18 اجلاري الى 
6 مايو املقبل من الساعة 5-8 مساء ويكون التسجيل في جامعة الكويت � 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر � مبنى اكادميية 12 � قسم التسجيل 

واملتابعة من 8.30 إلى 12.30 ظهرا.

»خدمة المجتمع«: فتح باب التسجيل لدورات أبريل

نظمت حفاًل للفائقين في العام 2010/2009

خالل لقائه رئيس اتحاد الطلبة

تقي لمتفوقي الجامعة المفتوحة: بالعلم تقاس ثقافة األمم وُتبنى األوطان

الهاجري: الفهيد اعتمد مذكرات التفاهم 
بين »الشريعة« وجامعات وكليات عالمية

شمس الدين إلعفاء طلبة »الدراسات العليا« من الرسوم
 محمد المجر

التقى اعضاء رابطة الدراسات العليا رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت عمار الكندري ومت خالل اللقاء 
مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الطلبة الدارسني 

في كلية الدراسات العليا.
وصرح رئيس رابطة الدراسات العليا احملامي عادل 
شمس الدين بأنه نقل الى الكندري مدى أحقية الطلبة 
في صرف املكافأة االجتماعية وانه ش����رح له األسلوب 
التعس����في الذي تتعامل به االدارة اجلامعية مع زمالئه 
الطلبة والتي فيها انتقاص ملكتسبات ثابتة بالقانون.

وقال شمس الدين انه نقل الى الكندري مطلب الرابطة 
املتعلق باعفاء طلبة الدراسات العليا من الرسوم والتي 
هي رسوم عالية القيمة حيث تصل الى اضعاف ما يدفعه 
طلبة اجلامعة الذين مت اعفاؤهم من دفعها والتي تشكل 
عبئا على الطلبة وايضا موضوع ومتديد فترة التسجيل 
واعادة العمل باختبارات الدور التكميلي لطلبة القانون 
وزيادة الطلبة الذين يسمح للدكتور باالشراف عليهم 
ومدى امكانية توحيد اجلهود مع االحتاد للوصول الى حل 

امثل جلميع املشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة.
وختم شمس الدين بأن رئيس احتاد طلبة الكويت 

وعد بالتحرك الفوري وسيقدم كتابا الى مدير اجلامعة 
يطالب في����ه بصرف املكافأة االجتماعي����ة وقدرها 100 
دينار ش����هريا لطلبة كلية الدراس����ات العليا، وجعلها 
مستمرة من تاريخ صدور القانون رقم 2007/9 بتاريخ 
29 اجلاري وجعلها مس����تمرة حيث يكون لها اس����اس 
منفص����ل عن املنحة، وعمل كل م����ا يلزم بنفس الوقت 
في سبيل الغاء الرسوم املقررة لطلبة الدراسات العليا 
ومتديد فترة تسجيل الطلبة املتقدمني للدراسة في كلية 
الدراس����ات العليا وزيادة الطلبة الذين يسمح للدكتور 

باالشراف عليهم.

اتحاد أميركا: المكاتب الثقافية أكدت الحق
 في دراسة اللغة سنة الستيفاء متطلبات القبول 

المهنا: »نبيها خضرا« تطالب بإعادة النظر 
في قرار البلدي »إزالة حدائق السكن الخاص«

قالت املتحدثة باسم جتمع 
الكويت »نبيها  أهالي حدائ���ق 
خضرا« م.هيفاء املهنا ان احلدائق 
لها أهمية كبيرة في حياة املواطن 
الكويتي حيث تبعث على الراحة 
النفس���ية لألعص���اب وجتدد 
احليوية والنشاط، كما تقلل من 
نسبة التلوث في الهواء وتزيد 
من نسبة األوكسجني وتخفف 
من درجة احل���رارة، مؤكدة ان 
املسطحات اخلضراء هي حائط 
الص���د للحماي���ة م���ن الرياح 
والعواص���ف الرملية. جاء ذلك 
في استضافة ملتقى آفاق الثقافي 
واالجتماعي له���ا بالتعاون مع 
مركز اللغات في جامعة الكويت 

بالش���ويخ.وعّرفت م.هيف���اء 
املهن���ا حملة »نبيه���ا خضرا« 
بأنها تضم مجموعة من أهالي 
حدائق الكويت وأبنائهم، مبينة 
ان احلملة تطالب بإعادة النظر 
وتعديل ق���رار املجلس البلدي 
بش���أن حدائق السكن اخلاص 
مبا يتناس���ب مع مضامني هذه 
احلدائ���ق البيئية واالجتماعية 
واجلمالية، مع تأييدها ألعمال 
جلنة إزال���ة التعديات املتعلقة 

باملظاهر غير احلضارية.
وبّين���ت م.املهنا ان التحرك 
قد بدأ بالفعل حلماية حدائقنا 
انها  الى  اإلزالة، وأش���ارت  من 
بدأت بتشكيل فريق محايد من 

املواطنني وجميع اجلهات املعنية 
العامة للبيئة والهيئة  )الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
البلدي  الس���مكية واملجل���س 
وجمعية املهندسني(، للبت في 
أمام منازل  الزراع���ة  موضوع 
السكن اخلاص وإعداد اقتراحات 
ودراسات حيث ان هذا املوضوع 
ال يحتمل التأجيل، خصوصا ان 
بعض أصحاب املنازل أصبحوا 
في حي���رة من أمرهم، وآخرون 
توقفوا عن الزراعة وقام آخرون 
بتبليط احلدائق، مبش���رة بأن 
هناك بوادر لرفع بيان الى رئيس 
مجلس الوزراء للتدخل في إعادة 

النظر بالقرار.

العصيدان يدافع عن الرفاعي: ندعو 
إلى عدم المساس بسمعة اآلخرين

ناشد عضو الهيئة التدريسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب م.حمد العصيدان 
دعاة التجريح ومن تابعهم في 
الحملة الشعواء التي استهدفت 
العامة  الهيئة  ش���خص مدير 
للتعلي���م التطبيقي د.يعقوب 
الرفاعي، توخي الحيطة وتحري 
الحقائق قبل المساس بسمعة 
اآلخرين والتشكيك في أغلى ما 
يملكونه بعد دينهم وهو علمهم 

وسمعتهم.
وتعج���ب العصي���دان من 
اصرار البع���ض على تحريك 
ملفات انهاها وحسمها القضاء 
الكويتي النزيه من قبل، مضيفا 
القديمة  ان تل���ك االدع���اءات 
الجدي���دة ال ته���دف الى بيان 
او  حقيقة او محاسبة مخطئ 
كشف تالعب بقدر ما تستهدف 

التجريح الشخصي.
واضاف العصي���دان »إبان 
فترة نورية الصبيح في وزارة 
اثيرت تلك االدعاءات  التربية 
من االشخاص انفسهم، وغرم 
القضاء الكويتي اعضاء بالهيئة 
لترويج نفس االدعاءات بال بينة، 
فهل يحاب���ي القضاء الكويتي 
د.الرفاعي، ام ان سمعة الناس 

وكرامتهم صارت مضغة سائغة 
تلوكها األلسنة«؟

واشار العصيدان الى ضرورة 
الرقابة والمتابعة والمساءلة 
م��ن قب��ل ن���واب االمة ولكن 
بشكل اخالقي وممارسة شفافة 
تعتمد على الوقائع واألدلة ال 
على الظن والتخمين، مؤكدا انه 
مقر بوقوع مخالفات واشكاالت 
ادارية في »التطبيقي« ش���أنه 
شأن كل مؤسسة ضخمة تحتاج 
لجهد خرافي لضبطها وربطها، 
ولكنه ضد التجريح الشخصي 
والطعن والظن بال برهان وال 

بينة.

 ليلى الشافعي
صرح عميد كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية د.مبارك 
الهاج���ري بأن مدي���ر جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد اعتمد 
مذكرات التفاهم التي عقدتها كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
مع كل من جامعة دار الس���الم 
االسالمية � كونتور � اندونيسيا 
واملعه���د االوروب���ي للعل���وم 
االنس���انية بباريس وجامعة 
املدينة العاملية مباليزيا وكلية 
الدراسات االس���المية واللغة 
العربي���ة باجلامع���ة الوطنية 

مباليزيا.
وافاد بأن مجلس كلية الش���ريعة والدراسات 
االسالمية صادق على مذكرات التفاهم التي تأتي 
في اطار تفعيل دور كلية الش���ريعة والدراسات 
االسالمية مع اجلامعات العاملية لتبادل اخلبرات 
والتعاون العلمي واالكادمي���ي بني الكلية وهذه 

اجلهات املعتمدة في بلدانها.
واضاف د.الهاجري ان هذه املذكرات اشتملت 
عل���ى العديد من البنود، فمنها ما يخص الطالب 
ومنها ما يخ���ص اعضاء هيئة التدريس، وكذلك 
تش���جيع البحث العلمي املش���ترك بني اجلهتني 
وتنظي���م املؤمترات والن���دوات العلمية وتبادل 
املعلومات باالضافة الى ما يستجد من امور تهم 
الطرفني وتسهم في تطور ومنو املسيرة التعليمية 

واالكادميية.
وق���ال د.الهاج���ري ان هذه 
االتفاقات التفاهمية جاءت نتيجة 
زيارات اجلامعات االس���المية 
والكليات الش���رعية والهيئات 
واملؤسس���ات االس���المية في 
مختلف بلدان العالم واملشاركة 
الدولية  العلمية  في املؤمترات 
وكذلك الزيارات امليدانية التي 
يقوم بها عميد الكلية ومساعدوه 
ورؤساء االقسام العلمية وكذلك 
اعض���اء هيئ���ة التدريس لكي 
تتقوى صالت كلية الش���ريعة 
والدراسات االسالمية بجامعة 
الكويت مع مثيالتها في اجلامعات االسالمية عن 
طريق عقد وابرام مذكرات التفاهم التي من شأنها 
اتاحة الفرصة لتب���ادل اخلبرات وزيادة اواصر 
التعاون االكادميي الذي يعود بالنفع على كل من 
اجلهتني اساتذة وطالبا ومسيرة تعليمية ناضجة 

تؤتي ثمارها باذن اهلل.
وأوضح د.الهاجري ان هناك العديد من اجلهات 
الدولية التي تتواصل معها كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية مبشاركات فعالة منها جلنة عمداء كليات 
الشريعة في دول مجلس التعاون اخلليجي )اململكة 
العربية السعودية( ورابطة اجلامعات االسالمية 
بالقاهرة واملشاركة في اجتماعات املجلس التنفيذي 
الحتاد جامعات العالم االسالمي )اململكة العربية 

السعودية( وغيرها في الكثير من البلدان.

اشار االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
االميركية nuks.org الى ان املكاتب 
الثقافية في كل من واش���نطن 
دي سي ولوس اجنيليس اكدت 
لالحت���اد ان للطلبة الكويتيني 
الدارس���ني في معاهد اللغة في 
الواليات املتحدة االميركية احلق 
في دراسة اللغة سنة كاملة »12 
شهرا« اذا دعت احلاجة ليتمكنوا 
من استيفاء متطلبات القبول في 
اجلامعات مثل اختبار التوفل او 
االيلتز واحيانا ايضا اختبار ال� 
SAT ليكونوا على استعداد تام 

لبدء الدراسة االكادميية بطريقة تؤهلهم للنجاح 
والتفوق، كما حثوا الطلبة الدارس���ني في معاهد 
اللغة على عدم التغيب عن احملاضرات وذلك حتسبا 
الي اجراءات نظامية ق���د تتخذها معاهدهم بهذا 
اخلص���وص والتي منها الفص���ل الذي يؤدي الى 

الترحيل من الواليات املتحدة.
وبدوره اكد رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اميركا احم���د اجلوعان ان االحتاد حريص 

كل احلرص على متابعة اوضاع 
الطلب���ة املس���تجدين القادمني 
للدراسة في الواليات املتحدة وذلك 
عن طريق الهيئة االدارية وجلنة 
املستجدين التابعة لالحتاد، مثمنا 
دور املكاتب الثقافية البارز في 
التعاون مع االحتاد الس���تقبال 
الطلبة وتوصيلهم بس���الم الى 
مقراتهم الدراس���ية والتأكد من 

راحة واستقرار الطلبة.
كما ثمنت املكاتب الثقافية في 
كل من واشنطن دي سي ولوس 
اجنيلي���س دور االحتاد كممثل 
للطلبة والطالبات في اميركا على 
تواصلهم املستمر مع املكاتب الثقافية ومساعدة 
املكاتب على خدمة الطلب���ة بأكمل صورة ممكنة 
وعلى لقاءاتهم الدورية املستمرة والتي متثل اداة 
تواصل فعالة بني جميع االطراف في تش���خيص 
جميع املش���اكل التي تواجه الطلبة والعمل على 
ايجاد احللول املناسبة لها، متمنني ان يستمر العمل 
بهذه الروح من العطاء والتفاني في خدمة جميع 

الطلبة والطالبات.

محمد المجر
نظمت اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت حفل تكرمي الفائقني 
للعام اجلامعي 2010/2009 الذي أقامه قس���م ش���ؤون الطلبة في 

اجلامعة.
وقال مدير اجلامعة العربية املفتوحة د.إسماعيل تقي: سعيدين 
ان نقف امام ابنائنا وبناتنا الطلبة الفائقني والذي تفخر اجلامعة 
بانتمائهم لها هؤالء الطلبة الذين كافحوا واجتهدوا وجنوا وحصدوا 
هذا التفوق فهذه البذرة التي زرعت جتنون ثمارها بتفوقكم فاستمروا 
وال جتعلوا لليأس مكاننا في طريقكم وال تقفوا عند حد فالعلم ال 

يقف وال يكهل بل يس���تمر باستمرار الطلب عليه واحرصوا على 
طلبه طوال سنوات عمركم فهو االستثمار البشري الذي تبنى عليه 
األوطان فال تقاس ثقافة األمم اال بتفوق ابنائها وال تزدهر وتتقدم 
البلدان الى من خالل عقولها النيرة وأنا أحسبكم عقول املستقبل 

لكويت الغد تبنى بسواعدكم النهضة القادمة لكويتنا احلبيبة.
ومن جهتها قالت مسؤولة شؤون الطلبة سماح املدهون باإلنابة 
عن مسفر العمر: أزهو وأمامي طالبي الفائقني مكللني بثوب النجاح 
والتفوق الى من غرس البذور ورعى النبت كي ينمو بثماره النضرة 
فتعجب كل ناظر اليها، الى من اغدق علينا س���بل العلم واملعرفة 

الى من صنع لنا ظروف النجاح وهيأ لنا مناخ التفوق الى صاحب 
السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس اجلامعة 
العربية املفتوحة، وإلى الفاضل د.اسماعيل تقي وزمالئي األفاضل 
الى اولياء األمور نهديكم تفوق ابنائنا الكرام ونتقدم بجزيل الشكر 
وعظيم االمتن���ان والعرفان لكم، ونعدكم انا وابنائي الطلبة ببذل 
أقصى اجله���ود لتحصيل العلم والتحلي باخللق الكرمي كي نرقى 

بوطننا وجنعله في مصاف الدول املتقدمة.
وقالت وهيبة محم���د طاهر في كلمة الفائق���ني انه ملن دواعي 
سروري ان ألقي كلمة الفائقني نيابة عن اخواني واخواتي الطلبة، 

معبرة فيها ومترجمة كل معاني الشكر واالمتنان لكل من أتاح لي 
فرصة املثول أمام هذا احلشد الكرمي، ألنقل عبر هذا املنبر كل مشاعر 
اخواني واخواتي الطلبة، الفتة الى انه لفصل انصرم وانقضى في 
العل���م واألدب، تلقينا خالله صنوفا من العلوم واملعارف، وصقل 

املواهب، وإثراء الفكر.
وتابعت: أحدنا ال يبتغي اال العلم وحده، نرى طلبه علينا فرضا، 
وحتصيله عبادة، فكنا جند في املطالعة لذة وفي احلفظ مس���رة، 
وفي التعب راحة، فكانت النتيجة تفوقا وتكرميا، وفرحا وسرورا، 

كوكبة ترونها أمامكم، حصدوا ما زرعوا.

بنيان محمد البنيان يتسلم شهادته 

متابعة حلفل الفائقني

د.مبارك الهاجري
م.حمد العصيدان 

 تكرمي أحد الطلبة الطالبة نبيلة عبداهلل الشيخ

احمد اجلوعان

الطالبة سعاد عبداهلل تتسلم شهادتها من د.إسماعيل تقي


