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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
وجهت وزارة الثقافة واحملافظة على 
التراث في اجلمهورية التونسية دعوة 
إلى مؤسسات التعليم العالي في الكويت 
للمشاركة في جائزة الشاعر التونسي 
الكبير ابوالقاسم الشابي لسنة 2010 
والت���ي مت تخصيصها هذا العام لفن 

الرواية، وحث االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي اعض���اء هيئة التدريس في 
الكويت والتطبيقي واملعاهد  جامعة 
العليا للفنون املسرحية واملوسيقية 
للمشاركة في هذه املسابقة ملا لها من 
اثر إيجابي في توثيق العالقات األخوية 

بني البلدان العربية الش���قيقة، ومن 
اجل رفع اس���م الكويت في مثل هذه 
االنشطة الثقافية املتميزة، وقد حتدد 
31 من الش���هر اجلاري موعدا نهائيا 
لتسليم املشاركات الى وزارة الثقافة 
التونسية. يذكر ان قيمة اجلائزة 10000 

دينار تونسي.

وزارة الثقافة التونسية تدعو »التعليم العالي« للمشاركة في جائزة أبوالقاسم الشابي لفن الرواية

)أسامة البطراوي(جانب من احلضور مسلم البراك واحلضور خالل اللقاء

بدر النخيالن أحمد اجلوعان

اتحاد الطلبة في أميركا هنأ الدارسين
بزيادة المخصصات المالية

اجلوعان ان االحتاد س����يعمل 
جاهدا على أن يتم صرف الزيادة 
بأسرع وقت ممكن وسيواصل 
جهوده من أجل إضافة تعديالت 
لالئحة بعث����ات وزارة التعليم 
العالي والتي من املتوقع أن تصدر 
في الفترة املقبلة حيث انه مازال 
هناك الكثير ميكن إيجاد حل له 
من مختلف اجلهات التعليمية.

من جانبه تقدم املنسق العام 
لقائمة املس����تقبل الطالبي في 
اميركا بدر النخيالن، بالش����كر 
للمس����ؤولني في وزارة التعليم 
العال����ي لتجاوبهم مع مطالبات 
زيادة املخصصات املالية ملبتعثيها 
في اميركا مبقدار 20% على الرغم 
من تأخرها وكونها اقل من نسبة 
الزيادة املوعودين بها والتي كانت 
ال تقل عن 25%، واكد النخيالن 
ان هذه الزيادة اتت نتاجا جلهود 
التي  مختلف اجلهات الطالبية 
سعت القرار الزيادة في الوقت 
الذي كان فيه املبتعثون في امس 
احلاجة لهذه الزيادة بعد النكسة 
االقتصادية، وأش����ار النخيالن 
الى ان الش����كر موصول جلميع 
اجله����ات الطالبية في الواليات 
املتح����دة حيث ان القائمة تؤكد 
ان االجناز يحسب لكل من طالب 
بالزيادة من دون هضم حق اي 
جهة طالب����ت بالزيادة، ومتنى 
النخي����الن ان يس����تمر جتاوب 
املسؤولني ملطالبات القائمة في 
الفترة املقبلة والتي حتمل هموم 
طلب وطالبات اميركا ومن اهمها 
قضية البل����وك على اجلامعات 

االميركية.

العال���ي واجله���ات احلكومية 
األخ���رى لش���رح مطالب طلبة 
أميركا سواء من خالل اللقاءات 
الرسمية أو من خالل املراسالت 
شبه اليومية عن طريق دراسة 
اقتصادية ش���املة توضح مدى 
أهمية الزيادات واملطالب األخرى 
إلى نقطة إنش���اء جلنة خاصة 
وبشكل رسمي في وزارة التعليم 
العالي والتي تخصصت في دراسة 
زيادة املخصصات املالية لطلبة 
أميركا إلى أن توس���عت اللجنة 
وتشمل جميع الدول التي تقوم 
الوزارة بابتعاث الطلبة إليها«.

وشكر اجلوعان وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
على استجابتها ملطالب الطلبة 
والطالب����ات املغتربني من خالل 
إقرار الزي����ادة حيث ان الزيادة 
سيكون لها األثر اإليجابي الكبير 
الطلبة خاصة بعد األزمة  على 
االقتصادية األخيرة والتي أدت 
ارتفاع كبير في األس����عار  إلى 
خاصة في قطاع العقار، وأوضح 

قضية زيادة املخصصات املالية 
وقضايا أخرى مهمة أعاقت طريق 
الطلبة أكادمييا، مشيرا الى ان 
من خ����الل اجل����والت التي قام 
بها االحتاد في املدن والواليات 
املختلفة واستشعاره مبدى أهمية 
أميركا املشروعة  مطالب طلبة 
جعلنا ه����ذه القضايا أولوياتنا 
التي نعمل جاهدين على حتقيقها 
إلمياننا بأن مثل هذه األمور هي 
التي  واجب على أعناقنا للثقة 
أوالها الطلب����ة لالحتاد ليكون 
املمثل الشرعي لهم أمام اجلهات 

الرسمية.
واض���اف ان عزمي���ة طلبة 
أميركا في هذا املجال  وطالبات 
ب���دأت في عهد وزي���رة التربية 
والتعليم العالي نورية الصبيح 
م���رورا بالعراقيل التي واجهت 
االحتاد خالل العام املاضي بحل 
مجلس األمة مرتني وإعادة تشكيل 
احلكومة مرتني وانتهاء بجهود 
متواصلة غير منقطعة مع جميع 
التعليم  املس���ؤولني في وزارة 

آالء خليفة
هنأ رئيس الهيئة اإلدارية في 
اإلحتاد الوطني لطلبة الكويت - 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
)nuks.org( أحمد اجلوعان جلميع 
الطلبة والطالبات الكويتيني من 
مبتعثي وزارة التعليم العالي في 
الوزارة  إقرار  الواليات املتحدة 
لزي����ادة الرواتب مبق����دار %20 
باإلضاف����ة إلى بع����ض البدالت 
األخرى مثل بدل التذاكر السنوي 
الطلبة بعد  الذي يحصل عليه 
إكمال عام دراسي كامل بنسبة 
ستكون من 30% إلى 70% والبدل 
الطلبة بعد  الذي يحصل عليه 
قبولهم ف����ي البعثات حيث زاد 
البدل من 300 إل����ى 500 دينار 
وكذلك صرف بدل الب توب ألول 

مرة للطلبة مبقدار 150 دينار.
ف����ي بيان  وق����ال اجلوعان 
اصدره االحتاد امس ان »قضية 
زيادة املخصصات املالية للطلبة 
العالي  التعليم  مبتعثي وزارة 
كان����ت مثاال حيا عل����ى إصرار 
وعزمية طلبة وطالبات الكويت 
في الواليات املتحدة األميريكية 
والذين أبوا إال أن يثبتوا ككل عام 
أنه ال صعب وال مستحيل يعوقهم 
لتوصي����ل صوته����م وإجناز ما 
اعتبره الكثير أنه من املستحيل، 
فمنذ عام ونصف حملت الهيئة 
اإلداري����ة في اإلحت����اد الوطني 
لطلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية لواء توصيل 
ص����وت طلبة أمي����ركا للجهات 
املس����ؤولة في جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية املعنية في 

بمقدار 20% إضافة إلى بدالت أخرى

اتحاد طلبة البحرين إلعادة النظر
في االعتراف بالجامعات

آالء خليفة
أصدر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع مملكة البحرين بيانا 
استغرب فيه من القرار االخير 
الذي ص���در من وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
بخصوص االعتراف باجلامعات 
البحرينية حيث لم يتم االعتراف 

س���وى بجامعت���ني حكوميتني 
وجتاهل اجلامعات األخرى، على 
الرغم من وجود بعض اجلامعات 
اخلاصة البحرينية املشهود لها 
بالكفاءة والتميز واجلودة في 
التعليم والتي لم تشملها قرارات 
التعليم العالي البحريني بوجود 

مخالفات فيها أو جتاوزات.

وناشد رئيس االحتاد مشاري 
العنزي، الوزيرة ود.خالد السعد 
إعادة النظر في هذا القرار حرصا 
عل���ى مصلحة الطلب���ة الذين 
يرغبون في الدراسة في مملكة 
البحرين املتميزة بجودة التعليم 
بها والتي تعتبر دولتهم الثانية 
وعدم احساسهم بالغربة فيها.

آالء خليفة
أعلنت مديرة ملتق���ى طلبة اجلامعة العربية 
املفتوحة أماني جابر عن تدشني احلملة الطالبية 
حتت شعار »يدا بيد خلدمة املستجد« والتي تأتي 
إميانا منا بأهمية دعم الطلبة املستجدين والوقوف 
إلى جانبهم في أولى خطواتهم اجلامعية وتعريفهم 
بأهم ما يتطلب منه���م في املرحلة اجلامعية من 
املثابرة وااللتزام واالجتهاد ملواصلة املش���وار، 
موضح���ا أن ما نقوم به ه���و واجب علينا جتاه 

االخوة املستجدين.
وقالت أماني جابر: أنه يسرنا أن ندعو الطلبة 
املستجدين لزيارة موقعنا االلكتروني على الرابط 
WWW.M-AOU4.COM  لنجدد الشعار معكم الذي 
رفعناه من البداية »معا في مس���يرة نحو عالم 
مثقف وبيئة تعليمي���ة«، ومن خالل هذه الفترة 
التي حتتاج من اجلميع الى احلرص والتأني نعلن 
للجميع عن خدمة وهي »خدمة اخلط الساخن« 
والت���ي تطوع بها أحد إخوانكم الطلبة خلدمتكم 
والرد على استفساراتكم التي يصعب في بعض 

األحيان الوصول إلى اجلامعة فيها.

واوضح���ت أن الطلبة القائم���ني على توفير 
اخلدمات لزمالئهم ال يتميزون عن أي طالب آخر 
بشيء ولكن اخلبرة والوجود باجلامعة أتاحا لهم 
فرصة التطوع لإلجابة عن كل ما يحتاجه الطلبة 
خالل مش���وارهم اجلامعي، مؤكدة أننا سنجيب 
عن استفس���اراتكم على حسب معرفتنا وعلمنا 
وسيتم التأكد منها من قبل املسؤولني في اجلامعة 
لنضمن للجميع تقدمي اخلدمة بكامل املصداقية 

والشفافية.
ورحبت باتصال الطالب عل���ى اخلط التالي 
66821699 م���ع العلم بوجود خ���ط آخر خاص 
للطالب���ات 97771641، معلنة عن أوقات االتصال 
املناسبة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة 
مس���اء.واضافت: يسرنا أن نعلن للجميع أنه مت 
تفعيل خدمة SMS للرد على استفساراتكم عن طريق 
بريد املوقع، فما عليكم سوى إرسال االستفسار 
أو السؤال عن طريق قائمة البريد وسيصلك الرد 
في أقرب وقت عن طريق SMS على هاتفك النقال، 
مهنئة جميع الطلبة املقبولني في اجلامعة ومتمنية 

لهم حياة جامعية موفقة.

الجامعة المفتوحة: خط ساخن للرد
على استفسارات المستجدين

انطالق الحملة الطالبية تحت شعار »يداً بيد لخدمة المستجد«

البراك: استمرار المجلس لـ 3 سنوات مقبلة سيكون كارثة على البلد

الدارس���ني في اخلارج ضاربا 
بع���ض األمثلة عما يحدث من 
بعض املخالف���ات التي غضت 
وزارة التعلي���م العال���ي عنها 
الطرف، مس���تغربا االعتراف 
ببعض الشهادات لبعض الطلبة 
وتصديقها وعدم االعتراف بقية 
شهادات طلبة آخرون حاصلون 
الشهادات املعترف  عليها قبل 

بها.
وبدوره أكد الناشط السياسي 
خالد الش���ليمي عل���ى أهمية 
الرجوع إل���ى املكاتب الثقافية 
الكويتية عند  الس���فارات  في 
القرارات،  استصدار مثل هذه 
إلى محاس���بة وزيرة  داعي���ا 
التربي���ة والتعلي���م العال���ي 
د.موضي احلمود بشان املعاناة 
التي يعيشها الطلبة الراغبون 
الدراس���ة في اخلارج وال  في 
تتيح لهم تلك القرارات فرص 

الدراسة.
أما منس���ق قائم���ة االحتاد 
الطالبية الطالب محسن املطيري 
فقد أبدى استياءه من قرار وزارة 
التعليم العالي بقبول 50 طالبا 
فقط في اجلامعات املعترف بها 
في اخلارج، مشيرا إلى أن في ذلك 
التعليمية  السياسة  تخبطا في 

وال يخدم مصلحة الطلبة.

إل���ى س���نة 2010 تش���كلت 6 
حكومات مابني استقالة وحل 
مجلس األمة وان���ه إذا كان ال 
يقبل أن يستجوب فكيف يحل 
مشاكل الناس، الفتا الى أن هذا 

املجلس أداؤه غير جيد.
وتابع أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء لم يقبل باالستجواب 
اال عندما ضمن أن هناك أغلبية 
س���تصوت معه في السرية، 
الفت���ا الى أنه ينتظ���ر الفرج 
بانتخاب���ات مبكرة تعيد لهذه 
األمة توازنه���ا وتعيد لها تلك 
االرادة املخطوفة من قبل بعض 
من اختارهم من نواب االمة ومن 

قبل احلكومة.
وم���ن جهته دع���ا رئيس 
الدميوقراطية  مرصد تأصيل 
مطلق العبيسان وزيرة التربية 
والتعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود إلى إع���ادة النظر في 
هذه القوان���ني الصادرة بحق 
الطلبة الدارس���ني في اخلارج 
وتش���كيل جلنة لبحث األمر، 
مطالبا مجلس األمة بعقد جلسة 

خاصة ملناقشة األمر.
وم���ن جانب���ه انتقد عضو 
املكتب السياسي في قوى 11/11 
فيصل الطويح قرارات وزارة 
التعليم العال���ي بحق الطلبة 

وأغلبية نيابية، مشيرا إلى أن 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد باألمس 
يقول لرؤساء حترير الصحف 
»أطمئنكم أن الدستور في جيبي 
»ونحن نقول له صدقت في ذلك 
لكن« يا ليتك أكملتها وقلت أن 
أغلبية أعضاء مجلس األمة في 

اجليب الثاني.
وأضاف أنه من سنة 2006 

العس���كرية وعدم توافر مبدأ 
تكافؤ الفرص.

ومن جهة اخرى قال البراك 
ان اس���تمرار هذا املجلس ملدة 
ثالث س���نوات مقبلة سيكون 
كارثة على البلد، متمنيا أن ان 
تكون هناك عودة ل� »األمة« من 

خالل انتخابات جديدة.
وأوضح البراك أن هناك عالقة 
غير طبيعة تكونت بني احلكومة 

بش���أن قرارات وزارة التعليم 
العالي للرد على كل التبريرات 
التي من املمكن أن تخرج بها.

وأشار إلى أن وزارة التعليم 
العالي من الواضح أنهم يعملون 
على تقليص مساحة التعليم في 
الكويت، موضحا أن الطالب أما 
أن يذهب إلى جامعات معينة 
داخل الكوي���ت وهي جامعات 
خاص���ة أو يذه���ب للكلي���ات 

أسبابا لذلك، مشيرا إلى أنه لم 
يسمع في وزارة التعليم العالي 
اال قرارات تصدر دون أن تكون 
هناك محاولة إلقناع أي طرف 

آخر بأهمية هذه القرارات.
وذكر البراك أن ما يحدث ال 
ميكن قبوله وان قضية التعليم 
البد أن تظ���ل موجودة، داعيا 
احلضور من الطلبة إلى جتميع 
وتنظيم كل املعلومات املتعلقة 

أي جامع���ة توفر لها االعتماد 
األكادميي واالعتراف.

وتس���اءل هل يعق���ل اآلن 
بعد االعت���راف واملوافقة على 
اجلامعات واج���راءات الطالب 
الس���ليمة أن نقول ال يجب أن 
يزيد عدد الطلبة الكويتيني في 
اجلامعة املعترف بها في اخلارج 
عن 50 طالبا؟ وبني البراك ان 
قان���ون اجلامعات اخلاصة مت 
وضعه به���دف »توفير فرص 
التعليم للطلبة« لكن املوجود 
حاليا هو جامعات النخبة، مشيرا 
إلى أن قانون اجلامعات اخلاصة 
يسمح بان تفتح جامعات عريقة 
وتتفاوض وزارة التعليم العالي 
معها لفتح فروع تتيح الفرصة 
لكل أبناء الكويت لالنخراط في 
هذه اجلامعات لزيادة حتصيلهم 
العلم���ي، متمنيا أن يكون كل 

أبناء الكويتيني جامعيني.
التعليم  وتابع أن قضي���ة 
ش���يء أساسي ومهم وال نقبل 
باجلامعات التي تعتبر دكاكني 
للعل���م وال نرغ���ب فيه���ا وال 
نقره���ا لكن ه���ذا ال يعني أن 
وزارة التعلي���م العال���ي تأتي 
بعد مضي 4 س���نوات وتقول 
كل جامعة معترف فيها تقبل 
50 طالبا فق���ط دون أن تذكر 

آالء خليفة
اك���د النائب مس���لم البراك 
أن التعلي���م رؤية دولة معربا 
عن اس���فه ألنه ال يوجد غير 
جامع���ة حكومية واحدة فقط 
في الكويت رغم الثروة الهائلة 
التي تتمتع بها الكويت وعدد 

سكانها القليل.
وأضاف البراك خالل ندوة 
التعلي���م باخلارج  »قوان���ني 
التنظيم والتأزمي« والتي  بني 
نظمها املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية بالتعاون مع قوى 
11/11 أن األردن الت���ي تعتم���د 
ميزانيته���ا على املس���اعدات 
اخلارجية يوجد بها 17 جامعة 
أو أكثر، متس���ائال ملاذا يتوزع 
أبن���اء الكوي���ت ب���ني األردن 
والبحرين ومصر للبحث عن 
العلم والتحصيل العلمي وفي 

الكويت ثروة هائلة.
ورأى الب���راك أن العراقيل 
التعليم  التي وضعتها وزارة 
العالي يج���ب أن تعتمد على 
أس���اس وباملقابل على الطلبة 
أن يوضح���وا وجهة نظرهم، 
مشيرا إلى أن قضية الدراسة 
في اجلامعات أصبحت عملية 
مربحة ومن املمكن أن تستفيد 
منها أطراف ميكنها االتفاق مع 

خالل ندوة »قوانين التعليم بالخارج بين التنظيم والتأزيم«

لمـاذا يتوزع أبناؤنا بين األردن والبحرين ومصر للبحث عن العلم والتحصيل العلمي وفي الكويت ثروة هائلة؟!

الحويلة لشمول الدارسين بالجامعات الخاصة بالزيادات المالية
أشاد رئيس مجلس األمة باإلنابة النائب 
د.محم���د احلويلة بإق���رار وزارة التربية 
والتعليم العالي زيادة املخصصات املالية 
للطلبة املبتعثني خ���ارج البالد مؤكدا ان 
هذا القرار جاء في الوقت املناسب في ظل 
ازدياد األعباء املالية واألسعار في جميع 
الدول األجنبية، وذلك كما كنا نطالب بذلك 

سابقا.
وأوضح د.احلويلة في تصريح صحافي 
ان هذه االستجابة احلكومية تعبر عن رؤية 
حقيقية لإلحساس مبعاناة أبنائنا الطلبة 

في اخلارج والذين هم عمود املستقبل، معربا 
عن أمله في أن تنظر وزارة التعليم العالي 
بعني االعتبار للطلبة الدارسني على نفقتهم 
س���واء داخل او خارج البالد وان تدرس 
شمولهم بزيادات مالية تتفق واملتطلبات 
الدراس���ية بهذه اجلامعات سواء داخل أو 
خارج البالد، الس���يما انهم يدرسون على 

نفقتهم اخلاصة.
وأكد انه ب���ات من املهم ان يكون هناك 
دعم ملموس لكل أبنائنا الطلبة ودفعهم 

لزيادة حتصيلهم العلمي.

أشاد بقرار وزيرة التربية بزيادة مكافآت المبتعثين في الخارج

د.محمد احلويلة

المطيري: الجامعة 
توفر 15% سنويًا

من الطاقة
آالء خليفة

انطالقا من حملة »وفر« 
الكهربائية  الطاقة  لترشيد 
واملاء نظمت جلنة ترش���يد 
الطاقة واملي���اه في جامعة 
الكويت ندوة بعنوان »القرار 
بيدك« حاضر فيها عضو هيئة 
التدريس في قسم الهندسة 
الكهربائية د.موسى املزيدي، 
وتضمنت احملاضرة العديد 
من البنود املهمة، حيث عرض 
املزي���دي بع���ض املواضيع 
التي هدفت الى الترشيد في 

استهالك الطاقة.
و ذكر رئيس جلنة ترشيد 
الطاق���ة الكهربائي���ة واملاء 
في جامع���ة الكويت د.علي 
املطيري ان اجلامعة نظمت 
حمل���ة »وفر« حت���ى تقوم 
بدورها املجتمعي من ناحية 
ترش���يد الطاقة الكهربائية 
الى  واملياه والتي تنقس���م 
جزء اعالمي وتثقيفي وجزء 
تقني. وبني املطيري ان اجلزء 
اإلعالم���ي والتثقيف���ي من 
احلملة بدأ مبسابقة قبل فترة 
شارك فيها الطلبة وأعضاء 
التدريس واملوظفون  هيئة 
باجلامعة، موضحا ان العديد 
م���ن املم���رات مت تخفيض 
اضاءته���ا وذلك انطالقا من 
حملة »وفر« لترشيد الطاقة، 
التحكم في  ال���ى  باالضافة 
التكيي���ف من خ���الل ربط 
أكثر من مبنى مببنى واحد 
حيث س���يوفر بذلك الطاقة 
االس���تهالكية، مضيف���ا ان 
اجلامعة توفر 15% من الطاقة 
حسب الدراسات التي قامت 
بها اجلامعة من 2007 مقارنة 

بالنتائج قبل الترشيد.


