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والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة شؤون الطلبة في املجلس الطالبي 
باجلامعة العربية املفتوحة خالد اخلميس موافقة االدارة 
اجلامعية على اقتراح فتح مواد البرامج البريطانية في 
الفصل الصيفي وهو املطلب الذي طالب به املجلس الطالبي 
كثيرا حتقيقا لرغبة كل الطلبة لهذا االقتراح الذي يصب 
في مصلحة الطالب ويسهل ويسرع عملية تخرجه. وبني 

اخلميس انه سيتم فتح مواد تقنية املعلومات واحلوسبة 
خالل الفصل الصيفي املقبل مع فتح بقية البرامج تباعا 
في فصول مقبلة وس���يقتصر على املواد االربع وحدات 
واقل مثل مادة T175. وش���كر اخلميس االدارة اجلامعية 
وعلى رأسها مدير اجلامعة د.اسماعيل تقي على تعاونه 
املثمر معنا مبينا استعداده للتعاون معنا ملساعدة ابنائه 

واخوانه الطلبة وهو الشيء املعروف عنه.

الخميس: »المفتوحة« توافق على فتح مواد البرامج البريطانية في الصيفي

الغنيم: 3 طالب غادروا مستشفيات نيوزيالندا 
والرابع مازال تحت المالحظة

كواالملبور � كونا: قال سفيرنا لدى استراليا ونيوزيالندا 
جمال الغنيم امس ان 3 من الطلبة الذين تعرضوا حلادث 
مروري مؤسف في نيوزيالندا أخيرا غادروا املستشفى 
فيما اليزال الطالب س���الم مهدي العجمي في املستشفى 
حتت املراقبة الدقيقة. وأوضح الغنيم في اتصال هاتفي ان 
»جثمان الطالب عبداهلل عبدالعزيز الدوسري الذي قضى 
خالل احلادث غادر نيوزيالندا في طريقه الى الكويت«. 
وأعرب عن ش���كره وتقديره للس���لطات النيوزيالندية 
 لتس���هيلها االج���راءات والتعامل مع الطلب���ة املصابني

ب� »صورة ممتازة« من خالل نقلهم بطائرات مروحية الى 
مستشفيات متخصصة. وأشار الغنيم الى تواجد وفد من 
السفارة الى جانب الطالب العجمي املصاب في نيوزيالندا 

لتلبية متطلباته والوقوف على كل اجراءات العالج.

جثم�ان الطال�ب عبداهلل الدوس�ري ف�ي طريق�ه للكويت

جمال الغنيم

»الفكر الطالبي« يقود االتحاد الوطني فرع مصر
آالء خليفة

أعلن رئيس اللجنة االنتخابية 
النتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � ف���رع جمهورية مصر 
العربي���ة عبدالعزيز الصقعبي، 
ان االنتخابات انتهت على احسن 
ما يرام وأفضل مما كان متوقعا، 
وذلك بفوز قائمة الفكر الطالبي، 
بعد منافسة قوية بني 3 قوائم هي: 
»الفكر الطالبي واالحتاد الطالبي 

والوسط الطالبي«.
وب���دأ الصقعب���ي حديثه عن 
اجلمعية العمومية، حيث أقيمت 

في الساعة 3 عصرا بعد تأخيرها ساعة لعدم اكتمال 
النصاب، وحضرها ما يقارب 160 طالبا وكانت بها 
العديد من املقترحات اجليدة، وقد انتهت اجلمعية 
العمومية مبنح الثق���ة للهيئة اإلدارية باإلجماع. 
وبعدها تطرق الصقعبي في حديثه إلى تفاصيل 

االنتخابات، حيث جاء في املركز 
األول قائمة الفكر الطالبي ب� 497 
صوتا ملتزم���ا وحلت في املركز 
الثان���ي قائمة االحت���اد الطالبي 
ب� 316 صوتا وحل���ت في املركز 
األخير قائمة الوسط الطالبي ب� 

151 صوتا.
وذكر الصقعبي ان االنتخابات 
سارت كما خطط لها بكل انسيابية 
وهدوء ولم يحدث ما يعكر صفو 
الدميوقراط���ي وانتهت  العرس 
وأعلنت النتائج وسط رضا عام 
من جميع ممثلي القوائم الطالبية. 
وش���هدت االنتخابات زيارة من قبل سفيرنا لدى 
اجلمهورية د.رش���يد احلمد واملستش���ار الثقافي 
د.عوض العنزي ملتابعة العرس الدميوقراطي وقد 
شاركا اجلموع الطالبية هذا احلدث، وأبديا ثناءهما 

على التنظيم اجليد لالنتخابات الطالبية.

الصقعبي: االنسيابية والهدوء كانا حاضرين في االنتخابات

عبدالعزيز الصقعبي

د.منى الغيص

جانب من املؤمتر الصحافي

 الغيص: تزايد أعداد الطلبة الكويتيين في برنامج الحقوق
في الجامعة اللبنانية 10 أضعاف العام السابق وراء قرار المنع

..وطلبة »األوزاعي« الكويتيون يتظلمون من قرار وزيرة التعليم العالي
مؤمن المصري

امللتحقون  الكويتيون  الطلبة  تظلم 
بكلية اإلمام األوزاعي للدراسات االسالمية 
باجلمهوري����ة اللبنانية من قرار وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رق����م 44 لس����نة 2010 الصادر 
بتاريخ 31 يناي����ر 2010 والذي نص في 
مادت����ه األولى على ان����ه يحظر التحاق 
الطلبة الكويتيني وتسجيلهم بكل املراحل 
اجلامعية والدراسات العليا في كلية االمام 
االوزاعي باجلمهوري����ة اللبنانية، وفي 
مادته الثانية: على الطلبة امللتحقني بهذه 
الكلي����ة االنتقال الى جامعة معتمدة من 

قبل التعليم العالي.
وجاء أساس التظلم أن القرار املتظلم 
منه قد اصطدم مع مصالح الطلبة الكويتيني 
املقيدين بكلية اإلمام األوزاعي للدراسات 
اإلسالمية سواء التعليمية أو الوظيفية 

في املس����تقبل، فضال عن مخالفة القرار 
املتظلم منه لنصوص ومبادئ الدستور 
الرجعية للقوانني،  الكويتي كمبدأ عدم 
وكذلك تضمن القرار فرض عمل إجباري 
على الطلبة عند مطالبتهم باالنتقال من 
الكلية إلى جامع����ة معتمدة أخرى دون 
بيان الكيفية والسبل املتاحة لذلك وما 
اإلجراءات املتبعة بالنسبة لالنتقال، مما 
يعد تدخال غير مبرر في حرية الطلبة في 
التعليم واحلرية في اختيار التخصص 
الذي يرغب الطالب في تعلمه خصوصا 
الدراسات اإلسالمية كما هو األمر في كلية 

االمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية.
وفي تعليق على املوضوع قال دفاع 
الطلبة املتظلمني احملامي سند الثومير: 
إن القرار املتظلم منه قد خالف نصوص 
الدس����تور الكويتي ومبادئه كمبدأ عدم 
الرجعية وكذلك مبدأ املساواة بني املواطنني، 

فالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 بشأن 
اجلامعة اللبنانية لم يتضمن مادة مماثلة 
للمادة الثانية من القرار املتظلم منه والتي 
تطالب طلبة كلية اإلمام األوزاعي وحدهم 
باالنتقال إلى كلية أخرى معتمدة من قبل 

التعليم العالي.
وهذا إن دل فإمنا يدل على عدم املساواة 
فضال عن اإلساءة لسمعة الكويت أمام 
الدول العربي����ة، فالنهج املتبع من قبل 
وزارة التعلي����م العالي ال مثيل له وكأن 
الهدف هو القضاء على التعليم وجتهيل 
املجتمع، فهذا ممقوت ش����رعا لقوله ژ 
»طلب العلم فريضة« أو الوقوف كعائق 
أمام كل من يرغب بالتعليم، وهذا بالطبع 
لن يجد له طريقا في الدستور الكويتي 
الذي جعل التعليم ركنا أساسيا لتقدم 
املجتمع وأن الدولة تكفله وترعاه وكذلك 

تشجع على البحث العلمي.

كما أن القرار املتظلم منه جاء مجحفا 
حلقوق الطلبة الكويتيني املقيدين بالكلية 
فالبعض منهم ق����د أمت أكثر من مرحلة 
دراسية وال شك في أن مسألة مطالبتهم 
باالنتقال إلى جامعة أخرى يشق عليهم 
سواء من حيث التكلفة املالية أو من حيث 
حرمانهم م����ن حرية اختيار التخصص 
املطلوب دراسته وهو الدراسات اإلسالمية 
الذي تنفرد بنوعيته كلية االمام األوزاعي 

للدراسات اإلسالمية.
وهذا يعد تدخال غير عادل ضد الطلبة 
الكويتيني املقيدين بالكلية، وكان األحرى 
بوزارة التعليم العالي بدال من ذلك التوسع 
في مجال التعليم العالي محليا وخارجيا، 
ونح����ن بدورنا لن نقف مكتوفي األيدي 
وسننتظر نتيجة التظلم ألجل الطعن على 
القرار املتظلم منه أمام القضاء الكويتي 

ملخالفته الدستور الكويتي ومبادئه.

بيروت � كونا: قالت رئيس����ة 
املكتب الثقافي في س����فارتنا لدى 
لبنان د.من����ى الغيص انها قامت 
التربية والتعليم  باطالع وزي����ر 
اللبناني د.حسن منيمنة  العالي 
أم����س على األس����باب األكادميية 
»البحتة« التي دفعت وزارة التعليم 
العالي في الكويت الى اتخاذ قرار 
بوقف تسجيل الطلبة الكويتيني 
في الكليات »األدبية« في اجلامعة 
اللبنانية. وأوضحت الغيص في 
تصريح ل� »كونا« ان أهم األسباب 
القرار بوقف  اتخاذ  الكامنة وراء 
تس����جيل الطلبة هو »تزايد عدد 
الطلب����ة الكويتيني ف����ي برنامج 

احلقوق للعام الدراسي 2009/ 2010 
بنحو عش����رة أضعاف عن العام 
الدراس����ي السابق وهو ما جتاوز 
العدد املسموح به من قبل وزارة 

التعليم العالي بالكويت«.
وأكدت ان »زيادة عدد الطلبة 
املسجلني على هذا النحو من شانها 
ان ت����ؤدي الى تنميط الفكر وهذا 
يتعارض مع سياسة وزارة التعليم 
العالي بالكويت التي حتث ابناءنا 
على االلتحاق بجامعات وكليات 
مختلفة لالس����تفادة من مصادر 

متنوعة للتعليم«.
وأضافت ان السبب اآلخر وراء 
اتخاذ القرار هو ان »نظام الدراسة 

املتبع ف����ي الكلي����ات األدبية في 
اجلامعة اللبنانية يجيز احلضور 
غير اإللزامي، ما يتعارض مع أنظمة 
التي  الكويت  التعليم املتبعة في 
تتطلب احلضور اإللزامي ملرحلة 
البكالوري����وس«. وفي هذا اإلطار 
أوضحت د.الغي����ص انه »يتعني 
على الطالب الكويتي اخذ موافقة 
مسبقة من وزارة التعليم العالي 
بالكويت او من املكتب الثقافي في 
الدولة املعنية قبل التسجيل في 

اي جامعة خارج الكويت«.
واشارت الى ان »املكتب الثقافي 
الكويتي ووفد وزارة التعليم العالي 
طلبا م����رارا وتكرارا من اجلامعة 

اللبنانية وقف التسجيل ببرنامج 
احلق����وق ملرحلتي البكالوريوس 
والدراس����ات العليا للحؤول دون 
تزايد اعداد الطلبة الكويتيني على 
هذا النحو«. واش����ادت د.الغيص 
ب� »املس����توى االكادمي����ي الرفيع 
للجامع����ات اللبناني����ة ولتمي����ز 
برامجها«، مؤكدة »العمل على زيادة 
عدد اجلامعات اللبنانية املعتمدة 
من قبل وزارة التعليم العالي في 
الكويت«. وبينت حرصها الشديد 
»على التواصل الدائم مع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في اجلامعات 
اللبنانية وعلى خدمتهم عبر تقدمي 

اإلرشاد والتوجيه لهم«.

أوضحت أسباب قرار وقف التسجيل في الكليات األدبية في لبنان

 المهدي: توقعات بحضور ألف شخص
في الورش التدريبية لمؤتمر »التوستماسترز«

أسد: نهتم بالتفاعل مع المجتمع وتطوير طاقات شبابنا في مجاالت التنمية

»GUST« تس�تضيف أعم�ال المؤتم�ر الس�نوي 20 و22 ماي�و

وتضم اكثر م���ن ربع مليون 
عضو في انديتها املنتشرة في 
مختلف دول العالم النها تهتم 
بنشر ثقافة التواصل وتخلق 
اجياال من القادة املتمكنني من 
االملام وممارسة مهارات وفنون 
التواصل واخلطابة والقيادة.

وم���ن جهت���ه اك���د مدير 
العام���ة في جامعة  العالقات 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
د.مس���عود اسد ان استضافة 
جامعة اخلليج ملثل هذا املؤمتر 
تأتي انسجاما مع رسالتها في 
مالحق���ة التط�ور والتقدم في 
عالم املعرف���ة والتكنولوجيا 
وتعريف طلبة اجلامعة على 
اجلديد منها، فادارة اجلامعة 
حريص���ة عل���ى التفاعل مع 
املجتمع وتطوير طاقات شبابنا 
في مجاالت التنمية، باالضافة 
الى رفع اس���م الكويت في كل 

املجاالت.
واضاف د.اسد ان املؤمتر 
السنوي لقطاع املنطقة العربية 
التوستماس���ترز  في منظمة 
العاملي���ة )DTAC( 2010 حتت 
التناغم«  عنوان »عني عل���ى 
سيكون فرصة لتطوير الذات 
وتدعيم القدرات الشخصية في 
تعلم اكثر من مجال وتخصص، 

ولكون مج���ال املؤمتر ويركز 
على تنمية الطاقات البشرية 
في مجاالت التفكير والتنمية 
عالوة على كون املؤمتر زاخرا 
بال���ورش التدريبية املتعلقة 
البش���رية وتعزيز  بالتنمية 

مهارات التواصل والقيادة.
الرئي���س  ب���دوره أعل���ن 
التنفيذي ملركز »مرتق« للتنمية 
البشرية عبداهلل املهدي أن هذا 
املؤمتر هو فرصة تعليمية ال 
تعوض وإن التسجيل سيكون 
مفتوحا للجميع للحصول على 
فرصة ممي���زة لتطوير الذات 
وتعزي���ز مه���ارات التواصل 
والقيادة وتطوير الشخصية 
وتعل���م ق���درات اخلطاب���ة 
اجلماهيرية عبر سلسلة من 
الورش التدريبية التي سيقدمها 
ضيوف ومحاضرون عامليون 
ومعرض شبابي بعنوان »فنتق 
كويتي« يس���لط الضوء على 
املواهب واملشاريع الشبابية 
الكويتية، وميكن للمشاركني 
متابعة مسابقات التوستماسترز 
في اخلطابة الدولية والفكاهية 
واخلطب االرجتالية والتقييم 
البناء للخطابة اجلماهيرية، 
باإلضافة إلى كون هذا املؤمتر 
سيكون أول حدث ستكون فيه 

اللغ���ة العربية لغة رس���مية 
للمس���ابقات والت���ي تعتبر 
الكويت هي صاحبة الدور األكبر 
إلى نظام منظمة  في إدخالها 
التوستماسترز العاملية عالوة 
على اللغة الرسمية للمنظمة 

وهي اللغة اإلجنليزية.
وثمن املهدي مشاركة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( في دعم مؤمتر »عني 
على التناغم« الذي تستضيفه 
الكويت بعد 6 سنوات منذ آخر 
استضافة على أرضها، موجها 
الدعوة جلميع الش���خصيات 
واجلهات والش���ركات املهتمة 
بدع���م املؤت��م���ر بامل�ب���ادرة 
باإلسهام في إعالء اسم الكويت 
في هذا احملف���ل اإلقليمي وان 
جميع القائمني على إعداد هذا 
املؤمتر يضع��ون نصب أعينهم 
رف���ع راية الك�ويت بني األمم. 
وتوقع امل���هدي أن يبلغ عدد 
املشاركني فيه نحو ألف شخص 
في مختلف الورش التدريبية 
واالنشطة املميزة وستتاح لهم 
فرصة نيل شهادة عاملية من 
خالل املشاركة في هذا املؤمتر 
الذي باإلمكان التس���جيل فيه 
 من خ���الل املوقع اإللكتروني

www.DTACQ8.com

بيان عاكوم
أعلنت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا )GUST( عن 
اس���تضافة اجلامعة للمؤمتر 
السنوي لقطاع املنطقة العربية 
ف���ي منظمة التوستماس���ترز 
العاملي���ة )DTAC 2010( حتت 
عنوان »عني على التناغم« والذي 
ستنظمه الكويت خالل الفترة 
من 20 حتى 22 مايو املقبل في 
حرم اجلامعة، ومت إعالن ذلك 
في مؤمتر صحافي مبش���اركة 
قيادات جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا باإلضافة إلى 

اللجنة املنظمة للمؤمتر. 
وخالل املؤمتر الصحافي أكد 
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
م.علي سعيد ان تعاون مؤسسة 
اكادميية ممي���زة مثل جامعة 
اخلليج من اجل اجناح استضافة 
الكوي���ت لهذا احلدث االقليمي 
للمنظمة هو امر يدعو للفخر 
بوجود شريك مثل هذه اجلامعة 
التي لطاملا كانت لها الريادة في 
التفاعل مع املجتمع وقضاياه 
وتبن���ي املب���ادرات التنموية 
والتعاون مع منظمات دولية 
لها صيتها وعراقتها مثل منظمة 
التي  العاملية  التوستماسترز 
تعتبر م���ن كبريات املنظمات 
التي  الربحية  العاملية، غي���ر 
حتمل على عاتقها نشر رسالة 
تعليمية للمجتمعات واالفراد من 
خالل خلق التواصل بني شعوب 
العالم وتننمية وتعزيز مهارات 
اخلطاب���ة والقيادة والتواصل 
في س���بيل االرتق���اء بالنفس 

البشرية.
واش���ار الى ان هذا املؤمتر 
تس���تضيفه س���نويا اح���دى 
دول القط���اع 79 ف���ي منظمة 
التوستماسترز العاملية والتي 
تضم في هذا القطاع دول اخلليج 
العربية الس���ت اضافة للملكة 
االردنية الهاشمية واملنظمة التي 
انش���ئت منذ اكثر من 85 عاما 
في الواليات املتحدة وتصنف 
كإح���دى كبري���ات املنظمات 
التعليمية غير الربحية في العالم 

جمعية االإ�صالح االجتماعي

دعـــوة
تدعـــو

 جمعية االإ�صــالح االجتماعي اأع�صــاءهــا الكــرام 

حل�صــور اجلمعيــة العمـوميــة العــاديــة

يوم الأحد 4 جمادى الأوىل 1431 هـ املوافق 18 ابريل 2010م
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