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الجامعــــة
والتطبيقي

يقدم قس���م املوسيقى باجلامعة االميركية في الكويت بالتعاون مع كلية دارمتوث 
التي تعد واحدة من اكبر جامعات الواليات املتحدة االميركية، حفال موسيقيا مشتركا 
مساء غد االحد في متام الس���اعة السادسة في قاعة مبنى اآلداب باجلامعة االميركية 

بالساملية.
يتضمن احلفل عزفا موسيقيا واداء صوتيا فرديا وجماعيا للطالب املتميزين في مجال 
املوسيقى مبصاحبة اعضاء هيئة التدريس من كلتا اجلامعتني. وميثل احلفل فرصة 

كبيرة للتعاون الثقافي املستمر بني دارمتوث واجلامعة االميركية في الكويت.

حفل موسيقي مشترك بين »األميركية« وجامعة دارتموث

البراك خالل اعتصام طلبة الجامعة المفتوحة احتجاجًا على إقالة إسماعيل تقي:
سأسائل وزيرة التربية لمعرفة الحقائق وأرفض تكميم أفواه الطلبة 

الزمان�ان: التق�ي كف�اءة ال يمكن االس�تغناء عنها وحق�ق العديد م�ن اإلنج�ازات للطالب والطالب�ات وللجامع�ة وموظفيها وأس�اتذتها

المس�باح: منظمو االعتصام ليس�وا محرضين ولكنه فقط للدفاع عن المبادئ واالعتراض على أسلوب التعسف والقمع  آالء خليفة
املطالبة بعودة د.اسماعيل 
التقي كمدير للجامعة العربية 
املفتوحة � فرع الكويت وإقالة 
املدير  الدي���ن  د.ط���ارق فخر 
اجلديد، هو اه���م ما خرج به 
االعتصام الطالبي الذي نظمه 
طلبة وطالبات اجلامعة العربية 
املفتوح���ة امام مبنى اجلامعة 
مس���اء ام���س األول رافع���ني 
شعارات »وللطلبة وقفة ولدنا 
احرارا ولن نقبل اساليب القمع 
والعبودية، وللطلبة صوت ومن 
حقنا ان نعب���ر عن رأينا، وال 
لالس���تبداد بالرأي والقرارات 

اجلائرة لصالح من«؟
وقد مت االعتصام بحضور 
الذي  الب���راك  النائب مس���لم 
اعلن توجيهه لسؤال برملاني 
التربية ووزيرة  الى وزي���رة 
التعلي���م العال���ي د.موض���ي 
احلمود حول حيثيات املوضوع، 
وقال الب���راك اثناء حديثه في 
اول  ان  االعتصام:اس���تغرب 
قرار يصدره مدير فرع الكويت 
اجلديد د.طارق فخر الدين ان 
يربط تنظيم أي نشاط طالبي 
مبوافقته، فهذه اولى اخلطوات 
نحو تكميم االفواه ومنع الطلبة 

من التعبير عن رأيهم.
وخاطب الطلبة والطالبات 
قائال: ال تتضايقوا باعتصامكم 
فان طريق احلق موحش كما قال 
سيدنا علي رضي اهلل عنه، فالبد 
ان تكونوا مؤمنني بقضيتكم.

متابعا: فالقضية ليس���ت 
قضية د.اس���ماعيل التقي امنا 
قضي���ة ظلم واق���ع على احد 
افراد دولتنا احلبيبة الكويت، 
ف���األوراق تؤكد ان د.التقي قد 
خاطب س���مو االمير طالل بن 
عبدالعزي���ز الرئي���س االعلى 

وموظفيها وأساتذتها، موضحا 
ان د.طارق فخر الدين بدأ عهده 
باجلامعة مبنع نظام األقساط 
للطلبة وزيادة األسعار وغلق 
الكافتيري���ا بحج���ة الصيانة 
وربط تنظيم أي نشاط طالبي 
مبوافقت���ه، باإلضاف���ة الى ان 
الطلبة يعانون حاليا من الشعب 

املغلقة.
م���ن ناحيتها قال���ت نائب 
منسق االعتصام منيرة املسباح 
ل� »األنباء«: نحن لسنا ضد املدير 
اجلديد وال ضد اشخاص بعينهم 
التصرف االداري  ولكننا ضد 
اخلاطئ الذي ال يليق مبستوى 
دكتور جامعي خاصة في هذه 
الفترة احلرج���ة ونحن على 

أبواب االمتحانات النهائية.
كما أكدت املسباح ان منظمي 
االعتصام ليسوا محرضني من 
قبل أشخاص ولكنه اعتصام 
للدفاع عن املبادئ واالعتراض 
على أسلوب التعسف والقمع، 
متابع���ة: نحن على يقني بأننا 
اصبحنا في »القائمة السوداء« 
وسنكون مستهدفني ووصلتنا 
رسائل تهديد لوقف االعتصام 
بل كانت هناك مساومة من قبل 
التدريس  بعض اعضاء هيئة 
حتى نكون في صفهم ليأخذوا 
مكان املدي���ر اجلديد ولكن لن 
اال بالدكتور إس���ماعيل  نقبل 

التقي.
ولفتت املسباح إلى انه قد 
تداول على ألسنة البعض من 
املعادين اننا قمنا بتشويه صورة 
املدير االقليمي د.موسى محسن 
وارسال رسائل محرضة ضده 
ولكننا نرف���ض هذا التصرف 
ونؤكد انه لم يحدث من منظمي 
االعتص���ام فنح���ن احرار وال 

نتخفى وراء »املسچات«.

للجامعة املفتوحة بعدم رغبته 
في اجلمع بني املنصبني كونه 
احد اساتذة كلية العلوم بجامعة 
الكوي���ت ومدير فرع اجلامعة 
املفتوحة بالكويت، وانه يريد 
العمل باجلامعة املفتوحة وذلك 
في يوم 15 ابريل 2010، فالرجل 
افصح عن نيته وكنت امتنى 
لو كان االجراء متخذا من قبل 
جامعة الكويت كحق لهم وفق 
القانون، ولكن ان يأتي االمر من 
املدير االقليمي للجامعة د.موسى 
محسن بهذا التعسف ضد استاذ 
جامعي وكفاءة وطنية فهذا االمر 
مرفوض ويؤس���فنا حقيقة ما 
ح���دث بحقه، والب���د ان نأخذ 

موقفا.

مهانة، فقد سحبوا الكاتب محمد 
اجلاسم إلى امن الدولة، فأين 
مؤسسات املجتمع املدني؟ وملاذا 
وصلنا الى هذه املرحلة؟ موضحا 
ان هناك اشخاصا كانوا يريدون 
توصي���ف موضوع االعتصام 
على انه قضية فردية ووصف 
منظميه بأنهم طلبة مشاغبون، 
معلنا رفض���ه النتهاك حقوق 

الناس.
وخاطب البراك االمير طالل 
بن عبدالعزيز قائال: هل تقبل 
مبا يجري في اجلامعة العربية 
املفتوحة؟ وهل تقبل بانتهاك 
الوطنية  العناص���ر  حق���وق 
ذات الكف���اءة وان تعامل مبثل 
الس���يئة؟ هل  املعاملة  ه���ذه 

وقال: »فكيف يخالف د.موسى 
محس���ن قرارات االمير طالل بن 
التي  الكوي���ت  عبدالعزي���ز في 
يفت���رض انها دولة مؤسس���ات 

ودستور؟
وإنني ل���ن أتوانى في تقدمي 
سؤال برملاني شامل لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ملعرفة حقيقة هذا املوقف 
الشخصاني وغير احلضاري ضد 

د.إسماعيل التقي.
من جهته قال منس���ق عام 
الطال���ب محم���د  االعتص���ام 
الزمانان ل���� »األنباء«: نرفض 
إقالة د.إسماعيل التقي ونطالب 
باستقالة د.طارق فخر الدين، فال 
يوجد سبب إلقالته خاصة ان 

البراك من عدم  واستغرب 
وجود ن���واب او نائبات اثناء 
االعتص���ام، وقد ابلغته احدى 
الطالبات بأنها قامت باالتصال 
بالنائب���ات ولكنه���ن رفضن 

احلضور.
وعن ذلك قال البراك: كيف 
يرفضن احلضور وهن ميثلن 
الشعب الكويتي في مجلس االمة 
ومعنيات بسماع أصوات الناس 
مضيفا: أين النائبات ليعبرن عن 
العناصر النسائية، ومتسائال 
إلى مت���ى والعناصر الوطنية 
تضرب بعنف في جامعة على 

ارض كويتية؟
وتاب���ع قائ���ال: فاليوم في 
الرأي  الكويت أصبحت حرية 

تقبل حكوم���ة الكويت بذلك؟ 
مس���تغربا من ع���دم حضور 
النواب والنائبات لتلبية دعوة 
القوى الطالبية لسماع وجهة 
نظرهم، وتاب���ع قائال: فاليوم 
ق���رروا اخلصخصة »وباچر« 

سيأتون على الدستور.
وأك���د البراك دعم���ه لقضية 
د.اسماعيل التقي وانه سيستمر 
في متابعتها ولن يصم������ت ودعا 
الطلبة للذهاب ال���ى مجلس االمة 
»بيت الشعب الكويتي«، مؤكدا ان 
سمو االمير طالل بن عبدالعزيز لم 
يضع فكرة اجلامعة املفتوحة حتى 
القمعية،  متارس تلك االساليب 
الفت���ا إلى انه الب���د ان يكون له 

موقف.

عقده سينتهي بعد سنة ونصف، 
املادة 12  وقد خالفوا بقرارهم 
من القانون الذي ينص على انه 
في حال رغبة احد طرفي العقد 
في عدم التجديد البد من إخطار 
الطرف اآلخر كتابيا برغبة عدم 
التجديد قبل 3 أشهر وهذا لم 
يحدث، فقد وصل بريد الكتروني 
الى د.إس���ماعيل التقي بشكل 
مفاجئ  من د.موس���ى محسن 
يخطره بأنه قد مت االستغناء 

عن خدماته.
واكد الزمان���ان ان د.التقي 
كفاءة ال ميكن االستغناء عنها 
الكثير من االجنازات  واضاف 
للطالب والطالبات وللجامعة 
املفتوح���ة بطالبها  العربي���ة 

أكد أنه سيستمر في متابعة القضية

منيرة املسباح تلقي كلمتها طالبات يحملن الفتات شاركن في االعتصام

فوزية معرفي تكرم احدى املشاركات

محمد الزمانان متحدثا خالل االعتصام

)محمد ماهر( جانب من اإلعتصام  مسلم البراك متحدثا خالل اعتصام طلبة اجلامعة املفتوحة

مصادر جامعية ل� »األنباء«: انتخابات الهيئة 
اإلدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس 2 يونيو

آالء خليفة
علمت »األنباء« من مصادر جامعية مؤكدة 
داخل جامعة الكويت ان جمعية اعضاء هيئة 
التدريس ستعقد انتخابات الهيئة االدارية يوم 

2 يونيو املقبل.
ولفتت املصادر الى ان الهيئة االدارية احلالية 
س���تعقد اجلمعية العمومية بنادي اجلامعة 
ومن ثم س���تجري االنتخابات املباشرة وفرز 
األصوات، وس���يتم اختي���ار 9 أعضاء للعام 
اجلامعي 2011/2010 و2012/2011، واجلدير بالذكر 
ان التنافس س���يكون قويا ج���دا بني القوائم 
ولكن لم يتم االعالن عن القوائم املنافسة حتى 

اآلن.
كما ان الب���اب مفتوح ام���ام اعضاء هيئة 

التدريس باجلامعة لالنضمام لعضوية اجلمعية 
حتى يوم 27 من الشهر اجلاري.

ومن ناحية اخرى فقد انتهت الهيئة االدارية 
من إعداد التقريري���ن اإلداري واملالي متهيدا 

لتوزيعهما على اعضاء اجلمعية.
اجلدير بالذكر ان القائمة األكادميية املستقلة 
فازت في انتخابات اجلمعية األخيرة بجميع 
مقاعد الهيئة االدارية التسعة على منافستها 
قائمة األسرة اجلامعية والتي كانت اول انتخابات 
جتري بعد زيادة عدد اعضاء الهيئة االدارية 

من 7 الى 9 اعضاء.
فضال عن ان االنتخابات األخيرة للجمعية 
شهدت فوز احد املدرسني املساعدين مبقعد في 

الهيئة االدارية وهي د.مرمي الشميمري.

باب العضوية مفتوح لالنضمام للجمعية حتى 27 الجاري
والهيئة اإلدارية انتهت من إعداد التقريرين المالي واإلداري

المنافسة على أشدها بين القوائم

نيكايدو: نأمل في تعميق الفهم المتبادل بين الكويت واليابان
باللغة اليابانية.

ش���ملت اجلوائز قواميس 
الكترونية )ياباني - إجنليزي( 
للفائزين في املس���توى األول 
وتذكرة طي���ران )الكويت - 
الياب���ان - الكوي���ت( مقدمة 
من طي���ران االحت���اد للفائز 
في املس���ت��وى الثال�ث عالوة 
على ذل���ك مت من���ح كيمونو 
للفائز بجائزة هيئة التحكيم 

اخلاصة.
كما استمتع اجلمهور بعرض 
حماسي لرياضة الكندو )احد 
فنون القتال اليابانية( وأغنية 

يابانية خالل االحتفال.
واضاف البيان ان »مسابقة 
اخلطابة هي فرصة لدارس���ي 
الياباني���ة ملمارس���ة  اللغ���ة 
وحتس���ني قدراته���م اللغوية 
النظ���ر  ولتب���ادل وجه���ات 
واملواضيع املختلفة املتعلقة 

بثقافة البلدين«.

مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املناسبة،  املستمر كلمة بهذه 
وتنوعت موضوعات املتسابقني 

بني مواضيع عن تاريخ الكويت 
اللؤلؤ  الغ���وص عل���ى  مثل 
والرسوم املتحركة التي قدموها 

في تعميق الفهم املتبادل بني 
الكويت واليابان.

والقت فوزية معرفي مدير 

اليابان لدى  أقامت سفارة 
بالتع���اون مع مركز  الكويت 
خدم���ة املجتم���ع والتعلي���م 
املس���تمر في جامعة الكويت 
الرابعة للخطابة  »املس���ابقة 

باللغة اليابانية«.
وقالت السف��ارة الياباني��ة 
في بي���ان امس ان املس���ابقة 
اقيم��ت حتت رعاية الس���فير 
الياباني ماساتوش���ي موتو 
ومدي���ر اجلامع���ة للخدمات 
االكادميية املس���اندة د.احمد 

املنيس.
بدأت املسابقة بكلمة ألقاها 
الوزير املفوض في الس���فارة 
اليابانية يوكيهيرو نيكايدو 
حيث قدم نصائح لدارسي اللغة 

اليابانية.
وذكر ان العام 2011 سيشهد 
االحتفال مبرور 50 عاما على 
تأسيس العالقات الديبلوماسية 
أمله  البلدين وعب���ر عن  بني 

السفارة اليابانية أقامت مسابقة الخطابة الرابعة بالتعاون مع الجامعة


