
الخميس 8 ابريل 2010 11الجامعة والتطبيقي
وزير التربية اللبناني أكد أن الرئيس الحريري سيتابع الموضوع شخصيًا

عميد اآلداب: نتمنى التعاون التربوي مع جميع الدول العربية على أسس واضحة وسليمة

منيمنة لـ »األنباء«: قرار الكويت حظر التحاق الطلبة الكويتيين 
بالتخصصات األدبية في الجامعة اللبنانية غامض

الصقعبي: أكثر من 600 طالب سجلوا عضوياتهم باتحاد مصر في أول يومين

انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر اليوم
صرح نائ���ب رئيس الهيئ���ة التنفيذية ورئيس 
جلنة انتخابات احتاد مص���ر عبدالعزيز الصقعبي 
بأن االستعدادات لالنتخابات الطالبية في جمهورية 
مصر العربية للعام النقابي 2011/2010 تسير على قدم 
وس���اق وان وفد التنفيذية الذي غادر البالد السبت 
املاضي يس���تقبل يوميا وفي مقر االحتاد بالقاهرة 
العديد من الطلبة الراغبني في املشاركة في العرس 
الدميوقراطي ترشيحا وانتخابا، حيث بلغ عدد الطلبة 
املسجلني لعضوية االحتاد  الوطني لطلبة الكويت 
650 طالبا، حتى األحد املاضي،  وهي نس���بة كبيرة 
ألول يومني في التسجيل مقارنة بالسنوات املاضية، 
وهذا اإلقبال الشديد على االنتخابات إن دل على شيء 
فإنه يدل على صحوة نقابية ووعي دميوقراطي متزايد 

بني أبناء الكويت الدارسني في مصر.
واكد الصقعبي ان باب الترشيح النتخابات االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت فرع مصر اغلق امس.

ودعا الصقعبي اجلموع الطالبية الى املش���اركة 
الفاعلة في االنتخاب���ات الطالبية املقبلة، حيث ذكر 
ان اجلمعية العمومية العادية للهيئة اإلدارية الحتاد 
مصر للعام النقابي 2010/2009 ستعقد الساعة الثانية 
ظهر اليوم في فندق ش���يبرد في العاصمة املصرية 

القاهرة.
وبني الصقعبي ان اجلمعية العمومية هي املكان 
الصحيح حملاسبة الهيئة اإلدارية السابقة وتقييم أدائها 
طيلة السنة النقابية املنصرمة ووسيلة فاعلة لتقومي 

مسار املمثل الشرعي خالل السنوات املقبلة.
وأعرب الصقعبي عن بالغ س���عادته مبا يس���ود 
األجواء املصرية اليوم من تنافس شريف بني أعضاء 
القوائم الطالبية املختلفة وتعاون لم يسبق له مثيل 
بني طلبتنا هن���اك وأعضاء وفد الهيئ���ة التنفيذية 
املسؤول عن االنتخابات الطالبية، ومتنى الصقعبي 
ان يستمر هذا اجلو األخوي الى يوم االنتخابات والذي 

يعكس الصورة املشرقة للطالب الكويتي الدارس في 
اخلارج ومدى متسكه بأسس وقيم الدميوقراطية التي 
ارتضيناها جميعا، لتكون اإلرادة الطالبية هي احلكم 
الذي يقرر األحق لتمثيلها أم���ام اجلهات املختلفة، 
ووجه الصقعبي في ختام تصريحه الشكر اجلزيل 
للجهات الكويتية الرسمية في جمهورية مصر العربية 
وعلى رأسها السفارة الكويتية وامللحق الثقافي على 
اجلهود املبذولة لتذليل الصعاب أمام الطالب الكويتي 
املغترب وتسهيل مهمة التحصيل العلمي، كما وجه 
الصقعبي دعوة رسمية لسفيرنا في مصر د.رشيد 
احلمد حلضور العرس الدميوقراطي الطالبي ومشاهدة 
رقي الشباب الكويتي ومدى حتمسه خلدمة بلده في 
شتى امليادين، كما حرص على دعوة بعض جمعيات 
النفع العام حلضور االنتخابات كذلك واالطالع على 
مجريات االقتراع واملشاركة في عملية الفرز ومباركة 

النتيجة.

د.حسن منيمنة

بيروت ـ زينة طبارة
أعرب وزير التربية والتعليم 
العالي د.حسن منيمنة عن أسفه 
للقرار الصادر عن وزارة التربية 
الكويتية والقاضي بحظر التحاق 
الكويتيني وتسجيلهم  الطلبة 
بالتخصصات األدبية في جميع 
املراحل اجلامعية والدراسات 
اللبنانية،  العليا في اجلامعة 
وبوقف كل االجراءات املتصلة 
بترتيب دراستهم فيها، معتبرا 
ان القرار املذك���ور بالرغم من 
مساسه باسم اجلامعة اللبنانية 
ومبستواها التعليمي واألكادميي 
املنافس للكثير من اجلامعات 
سواء في الدول العربية او في 
الدول األوروبية وذلك بشهادة 
ابداع اللبنانيني في اخلارج من 
حملة اجازات الطب والهندسة 
وجمي���ع االختصاص���ات في 
اجلامع���ة اللبنانية، فهو قرار 
غامض األس���باب ويحمل في 
االلتباس،  الكثير م���ن  طياته 
الشقيقة  الكويت  متمنيا على 
توضيح األسباب الكامنة وراء 

قرار وزي���رة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موض���ي 
احلمود منعا ألي تفسيرات أو 
تأويالت قد تأتي في غير مكانها 

الطبيعي.
ولفت الوزي���ر منيمنة في 
تصريح ل� »األنب���اء« الى انه 
اجتم���ع بالس���فير الكويت���ي 
في لبنان عبدالع���ال القناعي 
لالستفس���ار منه ع���ن القرار 
املشار اليه أعاله، موضحا ان 
أدلى بأن املشكلة ال  الس���فير 
عالقة لها باملستوى التعليمي 
امنا بتوجهات الطالب الكويتيني 
من حيث اختيار التخصصات 
او جدي���ة الدراس���ة والزامية 
احلضور فيما يتعلق بالكليات 
التطبيقية  النظرية وليس���ت 
منها، كون الكليات النظرية ال 
تلزم الطالب باحلضور شأنها 
النظرية في  الكليات  شأن كل 
العلوم  العالم والتي تتعاطى 
االنسانية على مختلف أنواعها، 
التي  املفتوحة  أو اجلامع���ات 
تستقبل الطالب في كلياتها دون 

اخضاعهم المتحان دخول.
وأشار الوزير منيمنة الى انه 
طلب من السفير متابعة شؤون 
هذا القرار مع الوزيرة د.موضي 
احلمود لتوضيح مالبس���ته، 
مش���يرا الى انه اذا كان األمر 
يتعلق بإلزامية احلضور فإن 
هذا املوضوع سيخضع للدراسة 
اللبنانية  ادارة اجلامع���ة  مع 
التخاذ املوقف املناسب جتاهه، 
مؤكدا سعي وزارة التربية الى 

التربوية مع  العالقات  توطيد 
جميع الدول العربية وتوسيعها 
والسعي للمالءمة بني األنظمة 
التربوية اللبنانية واملتطلبات 

التعليمية لتلك الدول.
وختم الوزير منيمنة بالتأكيد 
على انه سيتابع هذا املوضوع مع 
الرئيس احلريري الذي سيتابع 
بدوره املوضوع شخصيا كون 
قرار احلظر الكويتي ذا اهمية 
عالية مما يستوجب متابعته 
على أعلى املستويات اللبنانية، 
كونه يشكك ليس فقط مبستوى 
التعليم في اجلامعة اللبنانية 
امنا في املستوى التعليمي العام 

في لبنان ككل.
من جهته، علق عميد كلية 
اآلداب ف���ي اجلامعة اللبنانية 
القرار  د.خليل أبوجهجة على 
القاضي مبنع الطالب الكويتيني 
من االلتح���اق بجامعة اإلمام 
األوزاع���ي وكلي���ة اآلداب في 
اللبنانية، متس���ائال  اجلامعة 
حول األسباب احلقيقية الكامنة 
وراء اتخاذ الوزيرة د.احلمود 

ق���رارا مماثال، متمني���ا عليها 
توضيح تلك األس���باب بشكل 
ال يحمل االلتباس، مضيفا انه 
القرار يتعلق بنوعية  اذا كان 
التعليم واملستوى األكادميي 
فاجلامعة اللبنانية ال غبار عليها 
جلهة املستوى التعليمي وجلهة 
منافستها بكامل فروعها لكبرى 
اجلامعات في الوسطني العربي 
واألوروبي، األمر الذي من أجله 
اس���تبعد العميد أبوجهجة ان 
يكون املستوى التعليمي وراء 
قرار الوزيرة احلمود، مستدركا 
بأنه في حال كانت اسباب القرار 
ابع���اد عقائدية  الكويتي ذات 
ودينية فمن الصعب الغوص 
بعناوين مماثلة، تاركا البحث 
ف���ي هذا املوض���وع الى وزير 
التربية وبالتالي الى اصحاب 

االختصاص.
وخت���م العمي���د أبوجهجة 
متمني���ا التعاون التربوي بني 
لبن���ان وجميع الدول العربية 
على أسس واضحة وسليمة ملا 

فيه خير ومصلحة اجلميع.

الجامعة اللبنانية ردًا على الوزيرة الحمود: مشكلة الطلبة الكويتيين داخلية لغياب 
التوجيه المسبق وهم ضحية لمكاتب توهمهم بإمكانية تسهيل نجاحهم

بيروت ـ خلدون قواص
اصدرت رئاس��ة اجلامعة اللبنانية بيانا اشارت فيه 
الى ان مشكلة الطالب الكويتيني تكمن في وفودهم الى 
لبنان للدراسة من دون توجيه مسبق ما يظهر جليا في 
ارتياد غالبيتهم كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 
ونسبة جناحهم تكاد تكون معدومة، على الرغم من التزام 
احلكومة الكويتية رعايتهم وتوفير االجازات املدفوعة 
لهم، اال ان العديد من الطالب الكويتيني الذين يلتحقون 
بالكليات االدبية وحتديدا كلية احلقوق يصبحون مجرد 
سياح يثقلون كاهل اخلزينة الكويتية بال فائدة او يقعون 
ضحية مكاتب توهمهم بإمكانية تس��هيل جناحهم في 

اجلامعة اللبنانية من دون بذل عناء او جهد.
ولفت البي��ان الى اقتراح تقدم ب��ه املكتب الثقافي 
في السفارة الكويتية للحيلولة دون استمرار املشكلة 

املذكورة، وينص على التنسيق بني املكتب واجلامعة في 
اسماء املقبولني لالنتساب الى الكليات االدبية في اجلامعة 
اللبناني��ة والتي ال تعتمد في قبول الطالب على مباراة 
دخول، وقد قبلت ادارة اجلامعة االقتراح حرصا منها 
عل��ى التعاون مع الكويتيني واحلد من تدفق املئات من 
الطالب الفاشلني الذين يحملون اخلزينة الكويتية اعباء 
مادية بال طائل، مع العلم ان القانون يجيز التس��جيل 
جلميع الراغبني في متابعة دراستهم في اي من الكليات 

املفتوحة.
وتطرق البيان الى تأكيد اجلانب الكويتي على احترام 
اجلامعة اللبنانية وشهاداتها في مختلف االختصاصات، 
اال انه لفت الى ان رئاسة اجلامعة فوجئت بالقرار الصادر 
عن وزيرة التربية والتعليم الكويتية والذي حتظر فيه 
التحاق الطالب الكويتيني بالتخصصات االدبية في املراحل 

اجلامعية والدراسات العليا في اجلامعة اللبنانية.
واك��د البيان ان الق��رار ال عالقة له بالثقة باجلامعة 
وكفاءة خريجيها، اذ انه لم يش��مل الكليات التطبيقية 
التي تعتمد مباراة الدخول ملتابعة الدراسة فيها، واملشكلة 
داخلية كويتية ناجمة عن غياب التوجيه للطالب الراغبني 
في متابعة دراستهم في كلية احلقوق والعلوم السياسية 
واالدارية، خصوصا ان اعداد الراس��بني بني صفوفهم 
مرتفعة جدا، وال يتعرض اجلانب الكويتي بالقرار للجامعة 
ومستواها، فعدد كبير من املسؤولني االكادمييني واالداريني 

في الكويت هم من خريجي اجلامعة اللبنانية.
ولفت البيان في اخلتام الى ان القرار املتخذ مؤقت 
ريثما تنظم الكويت ش��ؤونها باعتماد ترتيبات جديدة 
خاصة بارس��ال الطالب ورعايتهم من املكتب الثقافي 

الكويتي بالتنسيق مع اجلامعات اللبنانية املعنية.

خالل لقائها رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي«

الجسار: نسعى إلنشاء جامعة تطبيقية
وهيئة عامة للتدريب الفني والحرفي والمهني

المشهود: نستقبل مرضى التصلب العصبي 
في مقر الجمعية لحجز عملية القسطرة

قالت نائب رئي����س جمعية مرضى التصلب 
العصبي واول متطوع����ة كويتية اجرت عملية 
لعالج املرض اميرة املشهود ان التسجيل اليوم 
للمرضى في مقر اجلمعية متهيدا لعمل االشعة 
والقسطرة عقب اقرار العملية من وزارة الصحة 

الذي سيبدأ االحد املقبل.
واكدت املشهود خالل استضافتها في ملتقى 
افاق الثقافي واالجتماعي ان االش����عة والعملية 
س����تجرى مجانا جلميع املرض����ى من املواطنني 
واملقيمني، الفتة الى ان الفريق الطبي الذي يجري 
القسطرة رفض العمل في اي مستشفيات خاصة 
حتى يتمكن املرضى من اجرائها في املستشفيات 

احلكومية.
وقالت املشهود ان اهم اهداف اجلمعية هو نشر 
التوعية االجتماعية مبرض ال� M.S خصوصا انه 
كان مرضا دخيال على املجتمع الكويتي وصعب 

التشخيص مؤكدة متكنهم من خالل االعالم املرئي 
واملقروء من توعية املواطنني واملقيمني وتثقيفهم 
باملعلومات الكافية عن هذا املرض، وايضا من اهداف 
اجلمعية اطالع املريض على احدث املستجدات في 
عالجه خصوصا اننا ينقصنا التعرف على هذه 
الطرق من االطباء، ولذلك فكرنا ان نربط املريض 
بجميع املستجدات العاملية من خالل اجتماعاتنا 
االسبوعية في جمعية الهالل االحمر، وهذا الربط 
حل الكثير من املشكالت االجتماعية التي يعاني 
منها املريض خصوصا ان الكثيرين ممن يحتك 
بهم املريض ال يعرفون املشكالت واملتاعب التي 
يشعر بها النه قد يرى املريض شخصا عاديا ال 
يعاني من اي اعراض، وال يعرف انه ال يرى نتيجة 
تأث����ر العصب البصري باملرض او انه غير قادر 
على الكالم او يرى الصورة امامه مزدوجة وهذا 

يؤثر سلبيا في التعامل مع املريض.

محمد المجر
نظم معه���د التدريب املهني بالهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفال لتكرمي رئيس قسم املواد العامة باملعهد محمد الهاجري 
مبناسبة التجديد له لرئاسة القسم، وبهذه املناسبة توجه الهاجري 
بالش���كر ملدير املعهد م.رفاع الرومي وزمالئه املدربني باملعهد على 
تلك املبادرة الطيبة، كما شكرهم على التزامهم بالساعات التدريبية 

واملكتبية واالهتمام بأبنائهم املتدربني.
وقال باسم زمالئي باملعهد اتوجه بالشكر ملدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي ونائبته لشؤون قطاع التدريب سعاد الرومي، ومدير املعهد 
م.رفاع الرومي على جتديدهم الثقة به مديرا لقس���م املواد العامة، 

ومتنى ان يكون عند حسن ظنهم به.
وبدوره قال مدير املعهد رفاع الرومي ان هذا احلفل يأتي تقديرا 
جلهود الهاجري في خدمة زمالئه بالقسم وبذله للجهد بهدف االرتقاء 
مبستوى املتدربني بالقسم، مشيرا الى ان املعهد يحرص دائما على 
تقدير جهود منتس���بيه ليكون ذلك دافعا وحاف���زا لبذل مزيد من 

العطاء.
وفي كلمة للمدربني بقسم املواد العامة ألقاها نيابة عنهم م.وليد 
البدر قال فيها باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي اعضاء الهيئة 
التدريبية والتدريسية نهنئكم على جتديد ثقة ادارة املعهد والهيئة 
في الزميل محمد الهاجري رئيس���ا لقسم املواد العامة، وقال ان هذا 
القرار كان له بالغ األثر الطيب في نفوس املدربني، ووصفه بالقرار 
احلكيم والصائب ويدل على وعي ادارة الهيئة وحسن قيادتها، مشيرا 
الى ان املعهد شهد في عهد مديره احلالي م.رفاع الرومي اجنازات في 
كل اركانه، ومتنى له مزيدا من النجاح والرقي الس���تكمال مسيرته 

في تقدم املعهد.

افتتاح معرض »كن ناجحًا« في »الحقوق«

محمد المجر
التقت رئيس جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرش���اد مبجلس األمة د.س���لوى اجلسار 
وفدا من اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة 
التدريس بالكليات التطبيقية برئاسة د.احمد 
احلنيان نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة 
الثقافية وذلك للتعاون فيما فيه صالح الكليات 

التطبيقية واساتذتها وطالبها.
وش���رحت د.اجلس���ار لوفد الرابطة آخر 
مستجدات فصل التعليم التطبيقي عن التدريب 
حيث أوضحت النية إلنشاء جامعة تطبيقية 
تضم الكليات التطبيقية احلالية باإلضافة الى 
انشاء كليات اخرى وكذلك انشاء الهيئة العامة 
للتدريب الفني واحلرفي واملهني واعتماد برامج 
اجلامعة التطبيقية وهيئة التدريب من جهات 

دولية ذات خبرة طويلة في هذا املجال.
وأخبرت د.اجلسار وفد الرابطة بأنها ترحب 

بلقاء الهيئة اإلدارية بالرابطة لشرح مطالب 
أعضاء الهيئة التدريسية ومقترحات ورؤى 
الرابطة في مختلف األمور، كما حددت مساء 
10 مايو املقبل للق���اء أعضاء هيئة التدريس 
بالكليات التطبيقية في مقر الرابطة ملناقشة 

فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
ووافقت د.اجلسار على إجراء لقاء مع مجلة 
صوت الرابطة التي تصدرها اللجنة الثقافية 
برابطة اعضاء هيئة التدريس، وعرض اعضاء 
الوفد على د.اجلسار املشاركة في أول مؤمتر 
علمي للرابطة يعقد بإذن اهلل في نوفمبر 2011 
ورحبت بالفكرة واقترحت أن يكون املؤمتر 
عن جودة التعليم وأن يتضمن عددا من ورش 
العمل وصرحت بأنها س���تقدم كل الدعم لهذا 
املؤمت���ر مبا في ذلك اقت���راح محاور املؤمتر 
وبعض األس���ماء املهمة التي ينبغي دعوتها 

للمشاركة فيه.

أعلن رئيس رابطة الطلبة املتفوقني باالحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت � ف���رع اجلامعة محمد 
الصقعبي عن افتتاح معرض »كن ناجحا« بحضور 
د.علي النامي العميد املساعد للشؤون الطالبية 
بجامعة الكويت والذي تقام انشطته بكلية احلقوق 

بالشويخ.
واشار الصقعبي الى ان تلك االنشطة الطالبية 
والتي تقام من قبل رابطة املتفوقني بالتعاون مع 
الرابطة الدستورية بكلية احلقوق، من اجل تقدمي 
افضل اخلدمات الدراسية وغيرها من األمور التي 
تصب وتخ���دم تلك اجلموع الطالبية في جامعة 

الكويت.
واستطرد امني س���ر رابطة الطلبة املتفوقني 
شرف الشرف قائال: لقد شارك في االنشطة مكتب 

احملامي خالد العبداجلليل واحملامي حامد الياقوت 
باالضافة الى جمعية احملام���ني، وذلك لتعريف 
الطلبة بأهم املجاالت والف���رص الوظيفية لدى 
طالب كلية احلقوق خالل حياته العملية القادمة 
بعد تخرجه من اجلامعة باالضافة الى مش���اركة 

بعض شركات املشروعات الصغيرة.
واختت���م الصقعبي تصريحه بدعوة اجلموع 
الطالبي���ة للتفاعل مع تلك االنش���طة وحضور 
معارضها والتي من ش���أنها العمل على خدمتهم 
واحلفاظ على مصلحتهم، موجها شكره وتقديره 
لكل اعضاء الرابطة وللرابطة الدس���تورية على 
س���عيهم الدؤوب الفعال الذي كان له أكبر األثر 
في جناح تلك االنش���طة وظهورها بهذا الش���كل 

املتميز.

د.سلوى اجلسار خالل لقائها رابطة أعضاء هيئة التدريس ب� »التطبيقي«

لقطة جماعية مع رئيس قسم املواد العامة مبعهد التدريب املهني ب� »التطبيقي«

التدريب المهني كّرم رئيس قسم 
المواد العامة بمناسبة تجديد الثقة به


