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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
حتت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد، 
يقيم نادي طلبة الكويت باالمارات دورة الشهيد فهد األحمد، 
طيب اهلل ثراه، السداسية لكرة القدم االولى للصاالت على 
مستوى االمارات، وذلك اليوم اخلميس لتجسد واقعا يتميز 
بعمق التواصل الرياضي والتمازج االجتماعي مع القطاع 

الكبير من الشباب حيث ان مثل هذا النشاط الرياضي يخدم 
قطاع الش����باب ويهدف الى تكريس االخالق حتت مظلة 
حدث رياضي واتس����اع دائرة املنافسة فيها، وتثمني دور 
الشهيد في أهمية غرس هذه القيم. وكذلك استقطاب الطالب 
الكويتيني في شتى أنحاء دولة االمارات العربية املتحدة، 
كما تهدف الى بث روح التعاون بني الطلبة الكويتيني في 

مختلف اجلامعات االماراتية.

نادي طلبة الكويت باإلمارات يقيم دورة الشهيد فهد األحمد السداسية لكرة القدم

سعود المطيري
اكد وزير االعالم والنفط الشيخ 
الدستور كفل  ان  العبداهلل  احمد 
احلرية الشخصية للجميع، متمنيا 
املزيد من الرقي جلميع القطاعات 
االعالمي����ة، املس����موع واملرئ����ي 
العبداهلل، في  واملقروء. واضاف 
تصريح للصحافيني على هامش 
افتتاح معرض »االعالم اخلليجي 
السابع« امس، في كلية اآلداب انه 
ميثل روح مجلس التعاون اخلليجي 
عب����ر متثيل طالب قس����م االعالم 
الكويتيني اخوانه����م اخلليجيني 
في مجال االعالم. واش����ار الى ان 
الط����الب متحمس����ون لتخصص 
االعالم، لذلك فإن املستقبل سيكون 
حافال باملزيد من احلريات ووسائل 
االعالم وحتديدا في القطاع اخلاص. 
بدورها، قالت عميدة كلية اآلداب 
د.ميمونة الصباح ان املعرض الذي 
ينظمه قسم االعالم يبني الروابط 
والتعاون بني دول مجلس التعاون  جانب من الطالب اخلريجني

وجوه مشاركة في معرض »اإلعالم اخلليجي السابع«

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة د.ميمونة الصباح خالل جولة في املعرض

العبداهلل افتتح معرض »اإلعالم الخليجي السابع«: 
المستقبل سيكون حافاًل بالمزيد من الحريات

في جميع املج����االت مثل التنمية 
بش����كل عام والوطني����ة والثقافة 
واالعالمي����ة وغيرها م����ن االمور 
االخرى، مش����يرة الى ان املعرض 
ظاهرة معبرة ملا توصل اليه االعالم 
اخلليجي في دول مجلس التعاون 

من تقدم وتطور وعطاء.
ان املعرض يحتوي  واضافت 

على اركان متعددة لدول اخلليج 
مثل اص����دارات الصحف والكتب 
القيمة التي امتدت الى فترات طويلة 
س����ابقة وتظهر صورة صحيحة 
وموضوعية ملا ب����دأه االعالم في 
دول مجلس التعاون لغاية التطور 
االعالم����ي الذي تش����هده املنطقة 

اخلليجية.

في حفل تخريج 1094 طالبًا وطالبة

تقي: الجامعة المفتوحة األولى من حيث عدد الخريجين
آالء خليفة

احتفلت اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت بتخري����ج الدفعة الرابعة 
من طلبتها في مختلف التخصصات 
والذي����ن بلغ عدده����م 1094 خريجا 
حتت رعاية مدير اجلامعة بالكويت 
د.اس����ماعيل تق����ي وبحضور مدير 
اجلامعة العربية املفتوحة د.موسى 
محسن ونواب املدير والعمداء والطلبة 
وأولياء أمورهم في س����تاد جامعة 

الكويت في منطقة الشويخ.
وقال مدير اجلامعة د.اسماعيل 
تقي اننا ال نفرح بتخريج 1094 طالبا 
وطالبة فقط بل نفرح بتحقيق 1094 
حلما جديدا وفتح 1094 افقا جديدا 
وحتقيق 1094 فرصة لتحتل اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت املرتبة 
األولى بني نظيراتها االخرى من حيث 
عدد اخلريجني وذلك بنس����بة %51 
للجامعة العربية املفتوحة في الكويت 
وحدها مبجموع 2831 خريجا وخريجة 
مقابل 49% للجامعات اخلاصة االخرى 
مما يعكس ثقة املنتسبني للجامعة 
وثقة سوق العمل مبخرجاتها، مشيرا 
الى ان اجلامع����ة تفخر بكم جميعا 
وتأمل اال تنقط����ع صلتكم بها فهي 
تتمنى ان تستمر عالقتكم بها حية 
نابضة ولتحقيق هذه الغاية اسست 
اجلامعة صفح����ات الكترونية على 
موقع ال� »فيس بوك« وموقع »تويتر« 
لتكون جسرا للتواصل بينكم وبني 
جامعتكم، واجلامعة حني اسس����ت 
هذه الصفحات اميان����ا منها بقيمة 
اخلريج وادراكا لدوره فانها تأمل من 
خريجيها التواصل مع جامعتهم في 
كل املجاالت املعرفية واالجتماعية 

والثقافية.
واوض����ح ان اجلامعة املفتوحة 
استحدثت جلنة للبحوث والدراسات 
البحثي����ة وتقدم  تدعم املش����اريع 
التس����هيالت لها، كما قمنا بإنش����اء 
وجتهيز وح����دة الذكاء االصطناعي 
التي تقوم بتطوير ودراسة املشاريع 

التكنولوجية.

)أسامة البطراوي(قافلة الطالبات الفائقات

د.نادر العوضي محاضرا

العوضي: تعاون كويتي مع »الطاقة الذرية«
ضمن برنامج التعاون التقني

االتحاد ناقش مع وزيرة التعليم زيادة ميزانية الجامعة
وحرمان الطالب الموظف في »الخاص« من دعم العمالة

آالء خليفة
أعلن رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ف���رع اجلامعة عمار الكن���دري ان وفدا من 
احتاد الطلبة يض���م كال من عمار الكندري 
رئيس االحتاد وناصر جمال العصيمي رئيس 
العالقات العامة باالحتاد وإبراهيم الكندري 
رئيس مركز التطوير والتدريب باالحتاد قد 
قام بزيارة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود واالجتماع معها 
ملناقش���ة العديد م���ن املواضيع األكادميية 
وغيرها التي تهم جامعة الكويت والطلبة 
بشكل عام والتي أبدت فيها الوزيرة جتاوبها 
مع االحتاد وكانت متعاونة مع القضايا التي 

متت مناقشتها خالل االجتماع.
وبني الكندري ان من اهم املواضيع التي 
متت مناقش���تها موضوع ميزانية اجلامعة 
ومطالبة االحت���اد بزيادتها لكي تتالءم مع 
املتطلبات األكادميية مثل مشروع الب توب 
لكل طالب والفصول الذكية والتعلم عن بعد، 
حيث أكدت الوزيرة انها مع هذه املشاريع وان 
الوزارة لن تقف حجر عثرة أمامها وستتم 
مناقشة األمر وأخذ األمر بعني االعتبار من 
اجل ان تس���اهم هذه الزيادة إلقرار الكثير 

من املشاريع املتعلقة حاليا والتي لها كبير 
األثر في التعليم اجلامعي.

وأضاف الكندري انه أيضا متت مناقشة 
موضوع قرار مجلس الوزراء والذي ينص 
على حرم���ان الطالب اجلامعي املوظف في 
القطاع اخلاص من دع���م العمالة الوطنية 
باستثناء من جتاوز عمره 25 سنة او يعمل 
ملدة 3 سنوات وان هذا القرار ساهم في إحباط 
األوساط الطالبية ملا لدعم العمالة من أهمية 
كبرى في نفوس الطلبة املوظفني، وان هذا 
القرار يتناقض مع خطة التنمية التي تنادي 
بخلق توازن بني القطاعني احلكومي واخلاص 
وكذلك ملا لدعم العمالة من تش���جيع كبير 
للطلب���ة من اجل تهيئتهم ملجال العمل بعد 
التخرج، وأكد ان الوزيرة ايضا متجاوبة في 
هذا املوضوع ايضا وان هذه املطالبة مشروعة 
وان دعم العمالة حق للطالب املوظف ويسهم 

هذا الدعم إلعدادهم للعمل مستقبال.
وأكم���ل الكندري انه كذل���ك مت التطرق 
ملوضوع رفع نس���ب التحويل بني الكليات 
داخل احلرم اجلامعي ومتييز بعض الكليات 
على األخرى وبني ان القواعد األس��اسية التي 
وزعت من ق��بل عم��ادة الق��بول والتس��جيل 

ل� 7 آالف مس���تجد ومستجدة عام 2009 لم 
يتطرق بتاتا لشروط التحويل العامة واخلاصة 
بني الكليات وكذلك املوقع الرسمي للعمادة الذي 

مازال يعرض الشروط القدمية.
وأوضح ان االحتاد يستغرب تصريحات 
بعض املسؤولني في اجلامعة بأن الشروط 
اجلديدة للتحويل ستطبق على دفعة 2009 
التي لم تظهر بعد بشكل واضح ال للطلبة 
وال للعم���ادة وان االحتاد لن يقف مكتوف 
األيدي ويبذل قصارى جهده ليساعد الطلبة 
في حتقيق طموحاتهم بالتحويل للكليات 

التي يرغبون بها.
وبني الكندري ان االحتاد ناقش مع الوزيرة 
موضوع املواقف في جامعة الكويت وبالذات 
في اخلالدية وكيفان ملا للموقعني من ازدحام 
شديد وأعداد كبيرة من الطلبة باملقابل أعداد 
املواقف قليلة بالنسبة ألعداد الطلبة التي ال 
تسعهم جميعا، ما يسبب لهم متاعب ومشاكل 
تنعكس عليهم دراسيا، اما بسبب التأخير 
او غيره من األسباب، وكذلك متت مناقشة 
موضوع نس���ب التحويل جلامعة الكويت 
من اجلامعات األخرى التي مت رفعها للطلبة 

الراغبني في التحويل للجامعة.

التدريبية والزيارات  والدورات 
امليداني���ة، موضحا ان التعاون 
التقني مع الوكالة يشكل وسيلة 
فعالة وقوية لتعزيز التطور في 
التكنولوجيا  مجال تطبيق���ات 

دولة الكويت« عن أهمية »برنامج 
التع���اون التقن���ي والفني« في 
التقنية  التحتية  البنية  تطوير 
وتطوير مهارات القوى العاملة من 
خالل املنح الدراسية وورش العمل 

النووية، مؤكدا أهمية مشاركة 
الوطنية ذات  جميع املؤسسات 
العالقة ف���ي الدورات التدريبية 
وورش العمل التي تنظم بالتعاون 

مع وكالة الطاقة الذرية.
وفيم���ا يخت���ص »برنامج 
التعاون التقني والفني للوكالة« 
أوض���ح د.ن���ادر العوض���ي أن 
ه���ذا البرنامج موج���ه ملعاجلة 
القطاعات احليوية خلدمة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وضمان 
استمراريتها، كما يسلط الضوء 
على طبيعة املشاريع التي تقدمها 
الوكالة في إط���ار هذا البرنامج 
واخلط���وات الالزم���ة بش���أنها 
والتي تشمل: حتديد االولويات 
والتعريف باملفاهيم واخلطوات 
الواجب اتباعها القرار املشروع 
حتى اعتم���اده من قبل الوكالة، 
وكذل���ك دور ومه���ام اصحاب 
املصلحة الرئيس���يني املرشحني 

من قبل الدولة والوكالة.

الوطني  أكد ضابط االتصال 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
العام للمعلومات  املدير  ونائب 
مبعهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.نادر العوضي اهمية التعاون 
القائم ب���ني الكوي���ت والوكالة 
الدولي���ة للطاق���ة الذرية ضمن 
»برنامج التعاون التقني والفني« 
الوكال���ة من خالله  الذي تقوم 
بدعم املراكز البحثية واملختبرات 
العلمية والقطاعات ذات العالقة 
في عدد من الدول من بينها الكويت 
التي سعت خالل السنوات األخيرة 
التكنولوجيا  إلى االستفادة من 
النووية في االستخدامات السلمية 
وتعزيز قدراتها في مجال االشعة 
وفي مجال االمن النووي وتوفير 

الطاقة.
وحت���دث د.العوض���ي � في 
احملاضرة العلمية التي نظمتها 
ادارة االبح���اث بجامعة الكويت 
حتت عنوان »الطاقة النووية في 


