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حضور ديبلوماسي خالل حفل وضع حجر األساس د.موضي احلمود واألمير تركي بن طالل يزيحان الستار عن لوحة تشير إلى انشاء  مبنى مقر اجلامعة العربية املفتوحة

اعلن���ت وزارة التعليم العالي عن ايق���اف التحاق الطلبة الكويتيني 
وتس���جيلهم بكل املراحل اجلامعية والدراس���ات العليا باجلامعات في 
 Swansea Metropolitan University، University of Central :اململكة املتحدة
 University وعلى الطلبة امللتحقني في Lancashire، University of Derby
of Derby في برنام���ج Foundation Degree in Science تعديل أوضاعهم 
بااللتحاق ببرنامج بكالوريوس الهندس���ة املعتمدة لدى وزارة التعليم 

العالي.

»التعليم العالي« توقف تسجيل الطلبة في 3 كليات في بريطانيا

الحمود نابت عن صاحب السمو في الحفل

تركي بن طالل وضع حجر األساس لمبنى الجامعة العربية المفتوحة في العارضية:
المؤسسة غير ربحيةوندعو للنظر إليها بمنظور عربي بعيداً عن الخالفات

المجلس الطالبي: انعطاف تاريخي في الحياة الجامعية
آالء خليفة

بارك املجلس الطالبي باجلامعة العربية املفتوحة 
للجم��وع الطالبية باحل��رم اجلامعي االحتفال 
بوضع حجر االساس للصرح اجلامعي اجلديد 
املقام على ش��رف سمو االمير امللكي طالل بن 
عبدالعزي��ز ومن ينوب عن��ه في وضع احلجر 
س��مو االمير تركي بن طالب ب��ن عبدالعزيز، 
مش��يدا بالوقت نفس��ه بهذه اخلطوة اجلبارة 
واجلديدة على مس��توى اجلامعة العربية منذ 
8 س��نوات من االزمات والعقبات التي صاحبت 
انطالقة اجلامعة العربية املفتوحة منذ نش��أتها 
حيث ستشكل انعطافا في احلياة اجلامعية املقبلة 
من حيث املزيد من االيجابيات واملبادرات التي 

ستصاحب هذه النقلة النوعية.
وس��جل اعضاء املجلس الطالبي باجلامعة 

العربية املفتوحة بالكويت اعتزازهم وتقديرهم 
لهذه اخلطوة كونها هم��ا طالبيا حتى اللحظة 
قد بدأ يتالش��ى مع بداية وجود صرح حلرمنا 
اجلامعي اس��وة باجلامعات االخرى وسيكون 
منافس��ا بجميع املجاالت التي ميارسها طالب 
اجلامعة علميا وعمليا على مس��توى جامعات 

املنطقة.
وطالب املجلس الطالبي بالتزامن مع وجود 
ممثل س��مو االمير امللكي طالل بن عبدالعزيز 
بلقاء رس��مي ابوي يجمعه مع اعضاء املجلس 
الطالبي وذلك اليصال صوت الطلبة من داخل 
فرع الكويت الذين يحملون كل احلب والتقدير 
والش��كر لهذه اخلطوة وايصال رسالة ابنائهم 
الط��الب لبعض القضاي��ا الطالبية واالكادميية 

ذات الصلة.

آالء خليفة
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
وبحضور وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
نيابة عن سموه، مت وضع حجر 
األساس ملبنى اجلامعة العربية 
املفتوحة ملقرها الرئيسي وفرعها 
العارضية  بالكويت مبنطق���ة 
صباح امس بحضور مستشار 
رئيس مجل���س أمناء اجلامعة 
العربية املفتوحة صاحب السمو 
امللكي األمير تركي بن طالل بن 
عبدالعزيز آل سعود نيابة عن 
األمير ط���الل بن عبدالعزيز آل 
س���عود، واألمني العام ملجلس 
اجلامع���ات اخلاص���ة د.عماد 
العتيقي ومدير اجلامعة العربية 
د.موسى محسن ومدير اجلامعة 
العربية املفتوحة � فرع الكويت 

د.إسماعيل تقي.
ومن جهته، قال مستش���ار 
رئيس مجل���س أمناء اجلامعة 
العربية املفتوحة صاحب السمو 
امللكي األمير تركي بن طالل بن 
عبدالعزيز آل سعود: نحييكم 
جميعا ونشكر لكم هذه املشاركة 
الكرمية في اطالق مرحلة جديدة 
العربية  من مس���يرة اجلامعة 
املفتوح���ة والش���كر للكويت 
احلبيبة على كل ما قدمته وتقدمه 
للجامعة من تسهيالت، ونثمن 
عاليا أدوار صاحب السمو األمير 
وتوجيهاته الكرمية التي وفرت 
للجامعة عوامل االستمرار في 
البيئة الدميوقراطية التي تسود 
هذا البلد الناهض، والشكر لشعب 
الكوي���ت لثقته ف���ي اجلامعة، 

واقباله على برامجها.

عجلة الزمن

وتابع: ما أسرع مرور األيام 
ودوران عجلة الزمن، والتاريخ 
الذي يطوي الصفحات ويحسب 
علين���ا كل اخلط���وات حيث ال 
يساورني شك في ان معظمكم 
يذكر الثاني من ش���هر نوفمبر 
2002، اي قبل نحو ثماني سنوات 
مضت، عندما أعلنا في الكويت 
بدء الدراسة في اجلامعة العربية 
املفتوح���ة، وفي مارس من عام 
2007 احتفلن���ا مع���ا بتخريج 
الدفع���ة األولى وقب���ل ذلك في 
يناير 2001 عندما وقع برنامج 
اخلليج العربي )أجفند( اتفاقية 
مقر اجلامعة مع وزير التربية 
والتعليم العال���ي في الكويت، 
وما تال ذلك من موافقة مجلس 
األمة على اتفاقية استضافة مقر 
انه سبق  الى  اجلامعة، مشيرا 

بنح���و 5350 طالبا وطالبة من 
املنتظمني في الدراسة مبختلف 
برامج وتخصصات فرع اجلامعة 
في الكويت دليل آخر على التطور 
السريع واملميز ملسيرة اجلامعة 
وعلى مدى اهتمام حكومة الكويت 
برعايتها الكرمية للتعليم ومنح 
طالب وطالبات الكويت واملقيمني 
على أرضها فرص التزود بالعلم 
الذي تقدمه جامعتنا  واملعرفة 
وباقي اجلامعات الزميلة الرسمية 

واألهلية.
الطالب  وألقى كلمة الطالب 
الظفي���ري من تخصص  طالل 
اللغة العربية قائال: انه لشرف 
عظيم ان أتقدم نيابة عن زمالئي 
طالب وطالبات اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت ألعبر عن 
مشاعرهم جتاه سموكم الكرمي 
حلضوركم هذا اليوم لوضع حجر 
األس���اس ملبنى املقر الرئيسي 
املفتوحة  العربي���ة  للجامع���ة 
وفرعها في الكويت، وال يخفى 
عليكم أيها احلضور الكرمي ان 
فكرة إنش���اء اجلامعة العربية 
املفتوحة والت���ي تعود فكرتها 
لصاحبها ومؤسس���ها صاحب 
الس���مو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزيز آل س���عود، حتمل 
رسالة سامية وهي »ان االستثمار 
في اإلنس���ان وس���يلة ملواجهة 
عقبات املكان وتقلبات الزمان« 
ومن هذه الفكرة وهذه املنطلقات 
ركزت اجلامعة على اس���تثمار 
الطاقات البشرية وفتحت أمامنا 
نحن الطلبة آفاقا جديدة من العلم 
واملعرفة، اكتس���بنا من خالل 
دراس���تنا في برامجها مهارات 
علمية ومهني���ة عالية اجلودة 
تتناسب مع التطورات احمللية 
والعاملية. وأضاف الظفيري قائال: 
جاءت جامعتنا لتلبي رغباتنا 
واحتياجاتنا على أرض الكويت 
الطيبة، فقد فتحت أبوابها للجميع 
بغض النظر عن السن واجلنس 
واجلنس���ية، وحضنت الطلبة 
املواطنني الكويتيني، وأكثر من 
100 جنسية من املقيمني على أرض 
الكويت املعطاء، ممن لم متكنهم 
ظروفهم املادية احملدودة، ومن 
ذوي االحتياجات اخلاصة، من 
االلتحاق باجلامعات احلكومية 
واخلاصة، داخل وخارج الكويت، 
وال يخفى عليك���م ان اجلامعة 
العربي���ة املفتوحة جامعة غير 
ربحية، واننا اليوم نفاخر مبا 
تقدمه لن���ا جامعتنا من برامج 
في مختلف التخصصات على 
مستوى عال من حيث احملتوى 

والنوعية.

تلك اخلطوات في ديسمبر من 
عام 2000 اع���الن فوز الكويت 
باحتضان مقر اجلامعة العربية 
املفتوحة، بعد منافس���ة قوية 
مع خم���س دول عربية اخرى 
حيث استوفت الكويت معايير 
االستضافة، ومن أهمها وجود 
البنيات التحتية املالئمة للجامعة، 
الدولة املس���تضيفة  والت���زام 
بتقدمي التسهيالت واالمتيازات 
التي متكن اجلامعة من ممارسة 
نشاطاتها واالضطالع برسالتها 

العلمية والتعليمية.
وأك���د ان هن���اك العديد من 
املراحل  املهمة لقياس  الوقفات 
وتقوميها وهي اليوم أكثر أهمية 
ألم���ور يراها معن���ا املتابعون 
أواله���ا ان اجلامعة بهذا النوع 
أثبتت  ان  التعليم، وبع���د  من 
جدواها، وأصحبت رقما يعتد 
العربي،  العالي  التعليم  به في 
بدأت ترسيخ حضورها بتنفيذ 
الرئيسي  الدائمة للمقر  املباني 
هنا في الكويت، ومقار الفروع 
في س���بع دول عربي���ة، وفي 
فبراي���ر املاضي مت افتتاح املقر 
الدائم لف���رع اجلامعة باململكة 
ان  الهاشمية، مضيفا  األردنية 
هذه الوقفات مناس���بة لتقدمي 
الش���كر لكل من م���ّد يد العون 
للجامعة في مراحلها املختلفة 
اميانا باملسؤولية االجتماعية، 
وبأه���داف اجلامع���ة الس���يما 
التعريف املشهور للمسؤولية 
االجتماعية، والذي صاغه البنك 
الدولي، ويقول فيه: ان املسؤولية 
االجتاعية هي »التزام أصحاب 
النشاطات التجارية باملساهمة 

في التنمية املستدامة من خالل 
العمل مع موظفيهم وعائالتهم 
واملجتمع احمللي واملجتمع ككل 
لتحسني مستوى معيشة الناس 
بأسلوب يخدم التجارة ويخدم 

التنمية في آن واحد.

مؤسسة غير ربحية

وذكر األمير تركي ان اجلامعة 
مؤسس���ة غير ربحي���ة تقبل 
التبرعات والهبات، ورس���التنا 
الي���وم ال���ى رج���ال األعم���ال 
واملؤسس���ات والش���ركات في 
الكويت كما ان هذا املشروع الذي 
أمامكم يستحث عونكم املعنوي 
واملادي الذي يعود ريعه ونفعه 
على شرائح هذا املجتمع األبي 
كافة، كون اجلامعة تعزز سوق 

العمل واالقتصاد الوطني.
ومن جهة اخرى قال نتابع ما 
يحدث في الكويت فيما يخص 
اجلامعة عبر وسائل اإلعالم وما 
يحدث فيها من حني الى آخر، من 
احتكاكات يتم تصوير احلال على 
انه أمر يستعصي على احلل، لكن 
حقيقة اننا نقدر احلرية الواسعة 
التي يتمتع بها اإلعالم الكويتي، 
العربي كله،  ونتمناها لإلعالم 
ولكننا نلمس ان بعض ما يروج 
في اإلعالم عن اجلامعة العربية 
املفتوحة ه���و نتيجة تضخيم 
مسائل ادارية صرفة، ومحاولة 
تصعيدها، داعي���ا اجلميع الى 
النظر للجامعة مبنظار عربي، 
ألنها في احلقيقة مشروع وافق 
عليه العرب وأقروه منذ البداية 
وتعاهدنا على ان ننأى باجلامعة 
عن اخلالفات والتعقيدات التي 

تعوق الكثير من املش���روعات 
العربية، فيحسن بنا ان نكون 
يدا واحدة لنحمي هذا املشروع 
التي قد  املواق���ف  الطموح من 
تفوح منها أحيانا »الشخصنة«، 
واألحكام املسبقة باالضافة إلزالة 
أم���ام اجلامعة وال  املعوقامتن 
يعني ذلك بأي حال ان اجلامعة 
ومسؤوليها مبرأون من اخلطأ، 
وانهم فوق النقد، وفوق النصح، 
فإمياننا ان النقد من أهم السبل 
ملنع وقوع واستمرار اخلطأ »رحم 
اهلل ام���رأ أهدى ال���ي عيوبي« 
مش���يرا الى اننا نؤكد ضرورة 
بناء املواقف جتاه اجلامعة على 
الصحيح من املعلومات فإننا نحث 
إدارة اجلامعة وهيئة التدريس 
وايضا الطالب والطالبات على 
التعامل الشفاف املنفتح، وبسط 
القضايا للحوار بذهنية توفيقية، 
فاملصلحة في النهاية مشتركة 
وذلك ان اجلامعة ومنسوبيها 
واملجتمع بكل أطيافه قواه هم 

وحدة واحدة.
بدوره، ق���ال مدير اجلامعة 
املفتوحة د.موس���ى  العربي���ة 
محسن ان وضع حجر األساس 
ملقر اجلامعة الرئيس���ي ما هو 
إال دليل عل���ى صدق منطلقات 
عم���ل اجلامعة ونب���ل أهدافها 
وسمو رس���التها والذي ما كان 
باإلمكان حتقيقه واجنازه بعد 
مضي 8 سنوات من انطالقتها 
إال بوجود تصميم وإرادة قوية 
وخي���رة تعمل بج���د وبصدق 
النهوض بواقع مسار  من أجل 
التعليم العالي الذي نتطلع الى 
حتقيقه، مؤكدا ان هذه االحتفالية 

انطالق حملة »نبيك تبدع« ألكاديمية مبدعي الكمبيوتر للناشئينالسعيدي يدعو طلبة »التطبيقي« لتحديث بياناتهم لدى »االتحاد«
دع���ا أمني س���ر االحتاد الع���ام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب خالد السعيدي زمالءه الطلبة 
لتحديث بياناتهم لدى االحتاد ليتس���نى 
التواصل معهم وإبالغهم باملواعيد الهامة 
التي تخص مسيرتهم الدراسية، فضال عن 
ابالغهم بكافة انشطة وبرامج االحتاد من 

خالل الرسائل القصيرة SMS، مشيرا الى 
ان هناك ع���ددا كبيرا من الطلبة يقومون 
باس���تبدال ارقام هواتفهم او مت تسجيلها 
خطأ مما يصعب التواصل معهم وإبالغهم 
باملواعيد الهامة التي تساعدهم على املضي 

قدما في مسيرتهم الدراسية.
واوضح السعيدي ان حتديث البيانات 

للبنني س���يكون في مقر االحتاد بالفيحاء 
قطعة 8 جادة 80 من الساعة 6 الى 8 مساء، 
او من خالل العاملني باالحتاد واملنتشرين 
في الكليات واملعاهد، وفيما يخص حتديث 
بيانات الطالبات فيمكنهن ذلك من خالل 
التواصل مع العضوات مبقار االحتاد في 

كل كلية ومعهد.

اطلق مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامع����ة الكويت حملته األولى بعنوان »نبيك 
تبدع« اخلاصة بأكادميي����ة مبدعي الكمبيوتر 
للناشئني، جاء ذلك في تصريح صحافي ملديرة 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر فوزية 
معرفي حيث قالت: ان انطالق احلملة يهدف الى 
تشجيع الناشئني على التسجيل في األكادميية 

من خالل نش����ر مجموعة من اإلعالنات املعبرة 
على لس����ان زمالئهم من نفس الفئة العمرية، 
تطرح أحالمهم وطموحاتهم والتي ميكن حتقيقها 
عن طريق االلتحاق باألكادميية في التخصص 
املناسب للطالب، حيث خصص االسبوع األول 
من احلملة للتسويق لتخصص الدعاية واالعالن 
والنش����ر االلكتروني، اما االسبوع الثاني فهو 

لتخصص صيانة احلاسوب، ثم باقي التخصصات 
على مدى األسابيع املقبلة. واضافت معرفي ان 
فكرة هذا املشروع نشأت نتيجة احلاجة املاسة 
لوجود برامج تدريبية تعنى بعلوم الكمبيوتر 
التطبيقية لشريحة الناشئني من 12 ل� 16 سنة 
والتي تعتبر من أهم الشرائح التي يجب االهتمام 

بها حلساسية املرحلة العمرية.

العتيقي: نتطلع الستقبال طلبات التقييم 
واالعتماد خالل األسابيع المقبلة

تقي: نتمنى جاهزية المبنى الرئيسي
وفرع الجامعة بعد 17 شهرًا

الكندري لـ »األنباء«: اإلجراءات الروتينية
وليس حساسية الموضوع سبب إلغاء »ازدواجية الجنسية«

الحمود: وضع حجر األساس إثبات لدعم 
صاحب السمو للجامعة والمسيرة التعليمية

أوضحت وزيرة التربية  ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في حديث للصحافيني انه 
يشرفني أن أنوب عن صاحب السمو األمير في رعاية احتفال اجلامعة العربية املفتوحة بوضع 
حجر االساس ملبنى اجلامعة العربية املفتوحة وهو اثبات لدعم سمو األمير للجامعة وللمسيرة 
التعليمية بش���كل عام. واضافت د.احلمود أن اجلامعة تعني لي شخصيا الشيء الكثير كوني 
كنت مس���ؤولة عن إدارتها أربع سنوات وانا س���عيدة جدا بان ارى جزءا من هذا احللم يتحقق 
وهو انش���اء املقر الرئيسي وفرع الكويت، مش���يرة الى ان هذه املؤسسة التعليمية تعد اضافة 
جيدة الى جانب املؤسسات التعليمية الرائدة في الكويت حيث مت توفير فرص تعليمية البنائنا 

الطالب املواطنني واملقيمني على ارض الكويت.

قال االمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة 
د.عماد العتيقي في حديث للصحافيني في هذه 
املناسبة الطيبة والتي تعتبر مفخرة للكويت 
في استضافة اول عربية مفتوحة انشئت بجهود 
مباركة من املس���ؤولني وعلى رأسهم صاحب 
السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز وجهود 
املسؤولني باملجلس التأسيسي ووزير التعليم 
العال���ي في الكويت د.يوس���ف االبراهيم هذه 
البادرة التي بدأت بعام 2000 في مؤمتر وزراء 
التعليم العالي في بيروت حيث كان لي شرف 
املساهمة وتقدمي االقتراح نرى اآلن االستكمال في 

حتقيق احللم خاصة بعد استكمال كل االعتمادات 
االكادميية للجامعة العربية املفتوحة وتخريج 
عدد كبير من الطلبة وتوجههم لتكميل مسيرة 
التنمية في الكويت والدول  التي ينتمون لها. 
أما فيما يخص برنامج التربية فقال بعد ايقاف 
برنامج بكالوريوس التربية في عام 2005 العادة 
دراسته وتأهيله ولكن حسب ما سمعنا اليوم 
من املسؤولني في اجلامعة العربية املفتوحة أنه 
مت تقدمي تصور ج���ديد لبرنامج التربية وهذا 
شيء يسعدن���ا ونتطلع إلى استق���بال طلب 

التقييم واالع��تماد في األسابي���ع القادمة.

صرح مدير اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت د.اسماعيل تقي بأنه يشرفني أن يتم وضع حجر 
االساس بعهدي حيث سعينا وبجهود من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود 
حتى اصبح احللم حقيقة ونتمنى بعد 17 ش����هرا أن يكون املبنى الرئيسي وفرع اجلامعة بالكويت 
جاهزين للعمل واستقبال الطلبة وسنحول املقر القدمي إلى مركز دراسي نقبل به اع���داد طل���بة اك���ثر 
وهذه هي اخلطة املستقبلية املتوقعة. أما بالنسبة لبرامج املاجستير فقال: إنها حاليا موجودة في 
مجلس اجلامعات اخلاصة وفي انتظار اعتمادها قبل االنتقال الى املبنى اجلديد سيتم طرح برنامج 
بكالوريوس وماجستير التربية حيث ان املاجستير سيكون قبل البكالوريوس ولم يبق من خطواته 

الى اعتماد مجلس اجلامعات اخلاصة حيث سيكون هناك تخصصات متنوعة وجديدة.

آالء خليفة
لم يعقد االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اجلامعة ندوة عن »ازدواجية اجلنسية« ظهر 
امس بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
كما كان مقررا بالتعاون مع النادي السياسي 

ومبشاركة النائب السابق أحمد املليفي.
»األنباء« سألت رئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اجلامعة عمار الكندري عن سبب 
اإللغاء فقال: انه كان يفترض ان يقدم االحتاد 

فورمة عقد الندوة الى عمادة ش���ؤون الطلبة 
قبل موعد عقدها بثالثة ايام إال أن االحتاد لم 
يقدمها إال قبل عقدها بيوم واحد ولهذا السبب 
رفض عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم الذياب 
عقد الندوة ومت تأجيلها الى االسبوع املقبل، 
ونف���ى الكندري ما اثير من ش���ائعات عن ان 
س���بب إلغاء الندوة هو حساسية موضوعها 
وأعاد األمر الى االجراءات الروتينية املتعارف 

عليها في عقد الندوات.


