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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
زار مدي���ر اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.اسماعيل 
تقي اجلمعية الكويتية لرعاية 
املعاقني وقدم بعضا من الهدايا 
العينية لذوي اإلعاقة وقام بزيارة 
املسؤولني في اجلمعية لبحث 
سبل التعاون األكادميي والرعاية 
التي تساهم فيها اجلامعة لألطفال 

من ذوي اإلعاقة.
وأكد مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.اسماعيل 
تقي اننا س����ررنا ج����دا بهذه 
الزيارة الت����ي ادخلت البهجة 
الى قلوبنا بأن نرى هذه البراءة 
التي ارتسمت على اطفالنا من 
ذوي االعاقة بالوقت الذي نرى 
هؤالء اجلن����ود املجهولني في 
اجلمعي����ة الكويتي����ة لرعاية 
املعاق����ني يعمل����ون بصم����ت 
وبجهود مضاعفة لتوفير كافة 
الت����ي يحتاجها  االحتياجات 
ابناؤنا من ذوي االعاقة باهتمام 

آالء خليفة
التطوير  أكد رئي����س مرك����ز 
والتدري����ب في االحت����اد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة ابراهيم 
اتفاقية  الكندري أن االحتاد وقع 
مع برنامج إع����ادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
بشأن التوظيف الطالبي في فصل 
الصيف للطالب في اجلهات غير 
احلكومية وان البرنامج يهدف الى 
املناسب للطالب  التدريب  توفير 
بطبيع����ة ومتطلب����ات العمل مما 
يسهم في إعدادهم وتهيئتهم للعمل 
في املس����تقبل بعد التخرج. وبني 

الكندري ان االحتاد حريص على توفير فرص عمل 
لطالب وطالبات جامعة الكويت تتيح لهم شغل وقت 

فراغهم مبا يفيدهم ويفيد الدولة من 
أجل تخريج طلبة مهيئني خلوض 
مجال العم����ل في القطاع اخلاص 
وذلك خللق التوازن بني القطاعني 
احلكومي واخلاص، مما يكون له 
أثر كبير في املساهمة إلجناح خطة 
التنمية. وأكد الكندري ان التسجيل 
للتوظيف الطالبي لطلبة اجلامعة 
والذي سيكون خالل الفترة من 5/2 
الى 5/6 سيتخلله حملة إعالمية 
على مس����توى اجلامعة ككل، كما 
سيكون التس����جيل مقصورا في 
األسبوع األول على طالب وطالبات 
جامعة الكويت بش����كل خاص ملا 
لطلبة جامعة الكويت من أولوية بالنسبة لنا وللبرنامج 

ومن ثم سيفتح جلميع فئات املجتمع.

اكد مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في الهيئة 
العامة للتطبيقي انور الش����رهان ان تطبيق املباني 
الذكية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
يجعل منها مؤسسة مواكبة لتطورات العصر وماضية 
قدما في وضع بصمتها باخلطة التنموية التي تسعى 
احلكومة الى حتقيقها خالل السنوات املقبلة. وقال ان 

احلكومة وضعت في خطتها املتكاملة ايجاد املوارد 
البشرية الالزمة لتنفيذ تلك التطلعات بحيث تكون 
تلك املوارد ذات مهارة عالية مع توفير اعلى االمكانات 
واالحتياجات التدريبية والفنية والوسائل التعليمية 
والتقنية احلديثة لطلب����ة ومتدربي الهيئة بغرض 

تأهيلهم لالنخراط في سوق العمل.

تفتتح كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
االثنني املقبل 26 اجلاري مختبرات التس���هيالت 
العامة في الكلية حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود. وقال عميد الكلية 
د.طاهر الصحاف ان مختبرات التسهيالت العامة 

تهدف الى خدمة املجاالت البحثية في الكلية.
وأضاف الصحاف ان هذه املختبرات تهدف ايضا 
الى إثراء اخلبرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 
في الكلية وفتح مجاالت التعاون مع الكليات الزميلة 

وجهات البحث األخرى في الدولة.

ابراهيم الكندري

د.اسماعيل تقي خالل زيارته للجمعية الكويتية لرعاية املعاقني

)أحمد باكير(النائب صالح املال واملشاركون في الندوة في لقطة جماعية

»االتحاد« يوقع اتفاقية مع »إعادة الهيكلة« 
لتوظيف الطلبة خالل إجازة الصيف

الشرهان: تطبيق المباني الذكية يؤهل 
»التطبيقي« لمواكبة تطورات العصر

افتتاح مختبرات التسهيالت العامة 26 الجاري

المال: الصراعات السياسية في التعليم وصلت إلى العظم
محمد المجر

نظم جتمع أس����رة الكويت ن����دوة »التعليم العالي إلى 
أين؟« مساء امس االول في ديوان التجمع مبشاركة عضو 
اللجنة التعليمية واستاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة 
الكويت د.بدر الشيباني واألمني العام لتجمع اسرة الكويت 

م.وائل املطوع.
وقال عضو اللجنة التعليمية مبجلس االمة النائب صالح 
املال ان اقرب مثال على وجود تدخالت سياسية في التعليم 
عدم حسم تعيني مناصب نواب املدير العام في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حيث مازال نواب املدير مكلفني 
ولم يعينوا إضافة إلى أن منصب نائب املدير لشؤون التدريب 
ظل شاغرا مدة تقارب العامني وقضية التجديد ملدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد ومدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 

من عدم التجديد قائمة على الترضيات السياسية.

واعلن املال ان غياب فلسفة تعليمية واضحة للدولة وعدم 
معرفة حاجة البلد من التعليم كارثة وس����بب رئيسي في 
تفشي املشاكل في التعليم الفتا إلى أن التدخالت والصراعات 
السياسية قد »وصلت للعظم في التعليم« وأصبح التعليم 
بسببها مختطفا بجميع نواحيه اإلدارية واألكادميية على 

مستوى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية.
واستذكر املال استجواب وزير االعالم والتأييد الذي حصل 
عليه بنية احلصول على املساومات مستشهدا مبثل »ال دخان 

من غير نار« واصفا هذا االمر بالكارثة اذا صدق القول.
وقال املال: ال مانع من اقحام السياسة في التعليم ولكن 
وفق تطوير يرفع من شأنه في مجاالت عديدة كوزارة التعليم 
العالي ووزارة التربي����ة بجميع مراحلها وليس كاالنحدار 

الذي نراه في وقتنا الراهن.
وذكر »ان الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ق����د خرجت عن الغرض املخصص النش����ائها وهو توفير 
الطبقة العاملة املهنية واصبحت االن جسرا للوصول إلى 
البكالوريوس من خالل فصل التعليم التطبيقي عن التدريب 
داعيا إلى عدم هدم التطبيقي من خالل تطبيق الفصل بني 
قطاعيها. وبدوره قال استاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة 
الكويت د.بدر الش����يباني: مر التعليم في الكويت مبراحل 
مختلفة على مر التاريخ و»التعليم في الكويت مير بحقبة 
من الزمن امتدت من ستينيات القرن املاضي الى السبعينيات 
وكانت هناك حاجة ماس����ة للتعليم وحاجة ماسة للعمالة 
واملوظفني في البالد وعلى ضوء ذلك مت انشاء جامعة الكويت 
ومعهد املعلمني، أما في احلقبة الزمنية املمتدة من سبعينيات 
القرن املاضي الى الثمانينيات فقد كانت حقبة تصحيحية 
حيث منح معهد املعلمني دبلوما ومت انش����اء كلية التربية 

بجامعة الكويت تلبية ملطالب تطوير التعليم«.

خالل ندوة »التعليم العالي إلى أين؟«

اختت���م وفد كلي���ة العل���وم االجتماعية 
بجامعة الكويت زيارته الى كوريا الشمالية 
امس بحضور عدد من االنش���طة في مدينة 
بيونغ يانغ. وقال عميد الكلية ورئيس الوفد 
د.عبدالرضا اسيري ان الوفد قام بزيارة منشآت 
مشروع تنقية املياه في العاصمة الذي موله 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

بقرض يصل الى 6.4 ماليني دينار واحملطة 
املركزية للمراقبة. وأض���اف ان الوفد التقى 
نائب مدير تخطيط املدينة الذي اش���ار الى 
اكتمال املشروع وش���رح آليات تنفيذه، كما 
اطلع الوفد على املوارد الرئيسية للمشروع 
علما بان هناك مشروعا ثانيا قيد التنفيذ وهو 

مشروع الصرف الصحي.

وفد »العلوم االجتماعية« اختتم زيارته إلى كوريا الشمالية

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س
وال�صاعات الثمينة
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تقي: تخصص »التربية الخاصة« بالجامعة المفتوحة قريبًا

النظير وحرص على  منقطع 
توفير كاف����ة األجواء وتهيئة 
املن����اخ والتركيز على رس����م 
البسمة وإدخال السعادة لهذا 

الطف����ل الذي تكم����ن بداخله 
طاقة إبداعية ال حتتاج اال الى 
االهتمام واالخذ بيده ومنحه 
الثقة بنفسه وصقل شخصيته 

لنجني ثمار هذا االهتمام بتميز 
ف����ي مواجهة  وطموح وحتد 
الصعاب واثبات ان ذوي االعاقة 
ال توقفه����م اعاقة وخير دليل 

طلبتنا املتفوقون في اجلامعة 
املفتوحة من ذوي االعاقة.

وأشار د.تقي الى ان إمياننا 
باملسؤولية االجتماعية وبأن ذوي 
اإلعاقة عنصر فعال واساس���ي 
داخل املجتمع الكويتي يلزمنا بأن 
نقدم كافة الدعم لهم في مختلف 
االصعدة واملج���االت، الفتا الى 
ان اجلامع���ة العربية املفتوحة 
بالكويت قطعت مشوارا كبيرا في 
توفير تخصص التربية اخلاصة 
وهذا البرنامج الذي نقوم بالعمل 
عليه س���يرى الن���ور في حالة 
اعتم���اده من مجلس اجلامعات 
اخلاصة وهو اجلهة املسؤولة 
عن اعتماد البرامج األكادميية في 
الكويت وهذا ما نأمله من تضافر 
اجلهود لتوفير هذا التخصص 
الذي سيساهم في حل العديد من 
املشاكل التي يعاني منها ابنائي 
ذوو االعاقة وتوفير الكوادر التي 
متتلك اخلبرة واالختصاص بهذا 

املجال.

خالل زيارة للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين

الحميدان: جهود إدارة المخدرات تسهم في الحّد من انتشار المؤثرات العقلية
آالء خليفة

حتت رعاية مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الش����يخ أحمد 
العبداهلل انطلقت انشطة امللتقى السادس 
ملكافحة املخدرات في اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت والذي يقام، بحضور 
مدير اجلامعة د.اس����ماعيل تقي وجمع 
غفير من الطالب والطالبات، حيث ألقى 

خبير املخدرات واملؤثرات العقلية عربيا 
وأجنبيا د.عايد احلميدان والنقيب ثامر 
الهاجري ضابط قسم التوعية محاضرة 
حتت عنوان »داء املخدرات األسباب واالثار 
الصحية«. وقال د.عايد احلميدان ان جهود 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات في كشف 
طرق التهريب وتكثيف الرقابة من خالل 
املكافحة االمنية وايجاد وسائل جديدة 

خلفض العرض والطلب على املخدرات 
واالس����راع بإيجاد آلية حتد من انتشار 
املخدرات واملؤثرات العقلية تنفيذا لبنود 

االستراتيجية االمنية الشاملة.
وأوضح د.احلميدان ان اجهزة مكافحة 
املخدرات تس����عى في املواجهة االمنية 
ضد املخدرات الى كشف جميع املروجني 
وتقدميهم للعدالة، الفتا الى دورها الرائد 

في خفض الطلب على املخدرات من خالل 
التحصني الوقائي من املخدرات واالسراع 
بايجاد احللول النقاذ من جربوا املخدرات 
حتى ال يظلوا ضحايا لتجار ومروجي 
املخ����درات، كما بني اض����رار املخدرات 
الصحية ومنها االي����دز والتهاب الكبد 
الڤيروسي والتهابات املعدة وعدم التوازن 

وفقد التركيز.

في محاضرة بالجامعة العربية المفتوحة

أكدت اإلعالمية والكاتبة 
الصحافية إقبال األحمد ان 
فكرة إقام���ة امللتقى الثاني 
الكويت  خلريجي جامع���ة 
واملزمع إقامته في مايو املقبل 
فكرة رائعة من شأنها ان تعيد 
الى اخلريجني ذكريات املاضي 
من خالل االلتقاء بالزمالء 
والزميالت القدامى وقد تقلد 
البعض منهم مناصب مهمة 

في الدولة.
وذكرت األحمد انها تعتبر 
نفس���ها محظوظة لكونها 
خريجة تلك الفترة من احلياة 

اجلامعية داخل الكويت، حيث كان���ت بداية احلياة اجلامعية 
املختلطة، مضيفة ان احلياة اجلامعية آنذاك كانت تعتبر حياة 

أكادميية بكل معنى الكلمة.
وأش���ارت األحمد الى االهتمام الكبير بالطالب وأنش���طته 
ومبادراته وتفاعله مع احلياة اجلامعية في تلك الفترة والتي كانت 

مفعمة بالنشاط والبراءة والقدرة والتنافس على العطاء.
وأضافت األحمد قائلة »اننا لم نشعر خالل احلياة اجلامعية 
في فترة السبعينيات بكل ما يثار حاليا من مشاكل اجتماعية 
وسياسية كموضوع االختالط وغيره، حيث كنا نعمل انا وكثير 
من الزميالت مع زمالئنا الشباب الذين تقلدوا مناصب كثيرة 
بالدولة الي���وم، كما كنا نتفاعل معهم كأخوة واخوات، مؤكدة 
ان احلي���اة اجلامعية كانت غنية وثري���ة باحملتوى األكادميي 

وباملستوى العلمي والثقافي ألعضاء هيئة التدريس.
وأوضحت األحمد انها تأثرت شخصيا باحلياة اجلامعية في 
فترة الس���بعينيات، حيث منحتها تلك الفترة الكثير من الثقة 
باعتب���ار انها كانت متفاعلة مع احلياة األخرى غير األكادميية 

والتي متثلت بالنشاط الطالبي.
ومن جان���ب آخر، دع���ت اللجنة العليا املنظم���ة للملتقى 
خريجي وخريجات األعوام 1976/1975، 1977/1976، 1978/1977 
بضرورة التواص���ل مع اإلدارة اجلامعية في أقرب وقت ممكن 
على أرقام الهواتف املذكورة في اإلعالنات التي تنشر في اجلرائد 

اليومية.

آالء خليفة
أمينة الصندوق في  أعلنت 
النادي االقتصادي بكلية العلوم 
اإلدارية � جامعة الكويت � الطالبة 
عبير الرفاعي ان النادي سينظم 
مناظ����رة بالتع����اون مع رابطة 
الدميوقراطي  الوطني  الشباب 
والتي س����تكون حت����ت عنوان 
»اخلصخصة تنمية أم تدمير!«. 
وأضافت الرفاعي ان املشاركني 
في املناظرة املستشار في وزارة 
األشغال د.ناصر املصري والباحث 
والكاتب االقتصادي عامر التميمي 
والتي س����تعقد اليوم في مبنى 

كلية العلوم اإلدارية في احلرم اجلامعي � الشويخ � قاعة A1 في متام 
الس����اعة 12.30. وأوضحت أن املناظرة تهدف الى إظهار اخلصخصة 
من جميع جوانبها املوافقة واملعارضة ملا في ذلك من توس����عة لفكر 

الطالب خصوصا واملستمع عموما.

إقبال األحمد

عبير الرفاعي

األحمد: الحياة الجامعية في السبعينيات 
كانت مفعمة بالنشاط والتنافس

مناظرة »الخصخصة تنمية أم تدمير؟!« 
في اإلدارية اليوم

اتحاد أميركا يحّدث موقع 
nukskids.net

»قانون خطة التنمية« 
في »الحقوق« اليوم

..و»مفاتيح النجاح الدراسي« 
في »عمادة الطلبة« اليوم 

ينظم قس����م القانون العام في 
كلية احلقوق بجامعة الكويت حلقة 
نقاشية موثقة بعنوان »قانون خطة 
التنمية« وذلك ضمن انشطة املوسم 
الثقافي للكلية وس����تقام في متام 
الساعة 6:30 من مساء اليوم في 
نادي اجلامعة وس����يدير احللقة 
الفارس����ي رئيس قس����م  د.احمد 

القانون العام.

تنظم إدارة اإلرشاد األكادميي في 
عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
ن���دوة بعن���وان »مفاتيح النجاح 
الدراس���ي« وذلك في متام الساعة 
12:15 من ظهر اليوم وس���يحاضر 
فيها د.وفاء سالم الياسني في قاعة 

125 كلية اآلداب � كيفان.

»التعليم العالي« دعت 
طلبة لمراجعتها

أعلنت وزارة التعليم العالي 
الذين عليهم  الطلبة  عن أسماء 
مراجعة الوزارة وذلك لألهمية: 
أحمد علي محمد جاسم، منصور 
محسن شافي، عبدالعزيز راشد 
ش���بيب مصلط، خلود عوض 
مبارك التصافي، احمد غامن حمدان 
احلميدي، نواف مرزوق ظاهر.

أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية »nuks.org« أحمد معرفي عن حتديث 
اللجن���ة ملوقع nuks kids اخلاص بأبناء وبنات الطالب والطالبات 
.nukskids.net الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة األميركية

وأوضح معرف���ي ان املوقع هو موقع ش���امل خلدمة العوائل 
الكويتية املغتربة في اخلارج حيث يوفر املوقع العديد من اخلدمات 
ألبن���اء هذه العوائل خاصة تلك التي جتمعهم كمواطنني كويتيني 
في اخلارج حيث تفتقد هذه العوائل للعديد من األمور التي تقربهم 
من الكويت وهو ثغر تعمل اللجنة اإلعالمية في االحتاد سده قدر 

اإلمكان من خالل هذا املوقع.


