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ندوة »الفراغ اإلداري بالجامعة«: الحكومة مسؤولة عن تدهور الوضع التعليمي 
ونرفض أن يكون منصب مدير الجامعة مجاالً للمقايضة السياسية

آالء خليفة
اتفق عدد من النواب على ان 
الكويت تعيش حالة من  جامعة 
الفراغ اإلداري الناجت عن سوء ادارة 
التعليمية  احلكومة للمؤسسات 
خاصة ف����ي ظل عدم تعيني مدير 
جلامع����ة الكوي����ت والتأخير في 
تشكيل جلنة الختيار مدير جديد، 
وأكدوا انهم سيقومون مبسؤوليتهم 

حيال ذلك األمر.
الندوة التي  جاء ذلك خ����ال 
نظمته����ا جمعية اعض����اء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت بعنوان 
»الفراغ اإلداري مسؤولية من؟« 
بحضور عدد من النواب، وأعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة من أساتذة 

ومدرسني ومدرسني مساعدين.
في البداية أكد رئيس جمعية 
اعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة 
الكوي����ت د.ع����واد الظفيري، ان 
الفراغ  اجلامعة تعيش حالة من 
اإلداري واألكادمي����ي في ظل عدم 
وجود مدي����ر لها، موضحا ان أي 
ش����خص يش����غل منصب املدير 
بالوكال����ة البد ان يك����ون صادرا 
مبرسوم، مش����يرا الى ان القائم 
حاليا بأعمال مدي����ر اجلامعة ال 
سند قانوني لوجوده كما ان عمل 
اللجان معطل باجلامعة حيث ال 
يوجد مدير أصيل لها وحتى اللجان 
القائمة حاليا مشكوك في قانونية 
القرارات التي تتخذها محذرا من 
الف����راغ االداري احلالي  خطورة 

بجامعة الكويت.

وضع غير مسبوق

ومن جهته أشار نائب رئيس 
جمعية اعض����اء هيئة التدريس 
باجلامعة د.علي بومجداد الى ان 
الوضع احلالي في اجلامعة غير 
مسبوق، مؤكدا ان اجلمعية طالبت 
الوزارة أكثر من مرة بضرورة اخذ 
االس����تعدادات لفترة انتهاء مدير 
اجلامعة منذ ش����هر مارس 2010 
وضرورة تشكيل جلان الختيار 
مدير قادم او تقييم املدير احلالي، 
موضحا ان اجلامعة منذ شهرين 
دون مدير باإلضاف����ة الى انتهاء 
مدة 3 نواب للمدير وعدد كبير من 

العمداء ورؤساء األقسام.
بدوره، أكد د.عبيد املطيري من 
كلية احلقوق بجامعة الكويت ان 
قانون اجلامعة حدد االختصاصات 
التي تنسب ملدير اجلامعة وآلية 
تعيينه، فقررت ان يعني مبرسوم 
حيث ان قانون اخلدمة املدنية حدد 
ان التعيني في الوظائف القيادية 
مدته 4 س����نوات قابلة للتجديد، 
وهناك مرس����وم ص����ادر بتعيني 
الفهيد رقم 238 لسنة  د.عبداهلل 
2006، موضحا ان املرسوم ينتهي 
قبل 1 أغسطس 2010، الفتا الى ان 

الشعبي مع األساتذة قلبا وقالبا 
وستكون رهن إشارتهم متى ما 

أرادوا منا التدخل.

الجامعة مستهدفة

اللجنة  ق���ال عض���و  بدوره 
النائب  التعليمية مبجلس األمة 
د.علي العمير ان قانون اجلامعة 
احلالي به مثالب قانونية كثيرة 
وبه عبارات وجمل ال تصلح ان 
القانون وقد نبهت  تكون ضمن 
الوزيرة الى ذلك فأوضحت انها 
ستجعله قانون جامعات حكومية 
بدال من ان يكون قانونا جلامعة 

الكويت.
وأش���ار د.العمي���ر الى أنه ال 
يعتقد ان جامعة الكويت مستهدفة، 
موضحا ان���ه حتى اآلن لم يعني 
وكيل لوزارة العدل، واألمانة العامة 
لألوقاف دون أمني عام، والهيئة 
العامة للبيئة ظلت قرابة السنتني 
دون مدير ع���ام فهناك حالة من 
التخبط، مشيرا إلى ان احلكومة 
تعيش حالة من املتناقضات محذرا 
من ان مجلس األمة الذي وقف ضد 
بعض االستجوابات في يوم من 
األيام سيقف معها في حال كانت 

في طريقها الصحيح.
وقال العمير: نحن كنواب علينا 
مسؤولية كبيرة وسنكون على 
قدر تلك املس���ؤولية وس���نقوم 
بواجبنا على أكمل وجه متمنيا 
انتهاء الف���راغ اإلداري احلاصل 
حاليا بجامعة الكويت في اقرب 

وقت.

مرحلة خطيرة

وقد أوض���ح النائب د.جمعان 
احلربش انه ال ميكن احلديث عن 
جامعة الكويت مبعزل عن البلد، 
فالبلد في حالة ترد غير مسبوق 
وهناك انزعاج م���ن طريقة إدارة 
احلكومة للبلد، موضحا ان املشترك 
حاليا واحد وهو التذمر واالستياء 
من طريق���ة إدارة البلد، ووصف 
احلكومة بأنها تلعب على متناقضات 
املجتمع لتبقى وتستمر سياسيا، 
ومع األسف بعض النواب ينساق 
وراء تلك املتناقضات ويدخل دوامة 
تلك اللعبة ولذلك متر الكويت اليوم 
مبرحلة خطيرة من االستقطاب بني 

فئات املجتمع الكويتي.
وأشار د.احلربش الى انه ال ميكن 
فصل موضوع اجلامعة عن موضوع 
إدارة الوزيرة للوزارة وللمؤسسات 
األكادميية األخرى في الوزارة فما 
حدث في اجلامعة جزء من ممارسة 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  متت في 
التطبيق���ي وف���ي وزارة التربية، 
انه وجه 4 أسئلة برملانية لوزيرة 
التربية ولم ترد عليها حتى اآلن، 
ومنها اختيار اللجان لنواب املدير 

اشكالية التفويض في اختصاصات 
املدير شأنه شأن سائر املوظفني 
بانه أثناء سريان الوظيفة ميكن 
للمدي����ر ان يفوض باالختصاص 
ألحد نواب املدير اثناء س����ريان 
فترة واليته ولكن بعد انتهاء مدة 
املرس����وم ال ميكن ذلك وما حدث 
ال يصدق ففي يوم 15 أغس����طس 
وبعد انتهاء مدة د.الفهيد فوض 
احد عم����داء الكليات ليكون قائما 
املدير والغريب في األمر  بأعمال 
ان عميد الكلية املفوض كان قائما 
باألعمال والتفويض بالتفويض 

غير جائز.
وأوضح د.املطي����ري ان قرار 
مجل����س ال����وزراء يح����دد نظرا 
خلطورة شغل املناصب القيادية 
والنها تتعلق بوالية باالختصاص 
اوجب انه تعرض حاالت التجديد 
وعدم التجديد فيما يخص املناصب 
القيادي����ة مع توصي����ات مجلس 
اخلدمة املدنية على مجلس الوزراء 
قبل 6 أشهر من مدة تعيني املوظف 
الن املشرع افترض انه ال يجوز 
ان يكون هناك ف����راغ حتى ولو 

ليوم واحد.

خطأ سياسي

وأوضح ان ما يحدث حاليا هو 
خطأ سياسي، وكان يستوجب على 
احلكومة اتخاذ قرار بإصدار مرسوم 
تعيني مدير جامعة ويكون شخصا 
له خبرة باملجال التعليمي او ان 
يصدر مرسوم بالتجديد للدكتور 

الفهيد من تاريخ انتهاء مدته.
وق����ال ان اجلامعة عبارة عن 
مجموعة من االختصاصات والتي 
ال تباشر اال باألدوات وبالوسائل 
احملددة قانونيا فاللجان ال تنعقد 
اال بحضور املدير بصفته وليس 

من يقوم بأعماله.
وق����ال: كان يفترض ان تتخذ 
احلكومة واحدا من الثاثة قرارات 
اما ان يصدر مرسوم بتعيني مدير 
جامعة تتوافر فيه الشروط طبقا 
للمادة 9، او ان يصدر مرس����وم 
بالتجديد للدكتور عبداهلل الفهيد 
من تاريخ انتهاء املدة السابقة، او 
ان يعطل العمل باملرفق فهو امر 
منطقي حلني اتخاذ اإلجراءات الن 
كل اإلجراءات الصادرة حاليا هي 

قرارات منعدمة.

مجتمع يفتقر للقدوة

ب����دوره، وم����ن ناحيته وجه 
الس����ابق واحملامي احمد  النائب 
املليفي رسالة الى أساتذة جامعة 
الكويت يلومهم بإخراج املشكلة 
م����ن رحم اجلامعة الى الس����احة 
البرملاني����ة كونهم ميثلون نخبة 
املجتم����ع وكوكبة يجب ان تقود 
ف����ي املجتمع،  التصحيح  عملية 

العام في الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب منذ عام ونصف 
العام والى اليوم لم توقع القرار، 
وأيضا قبل 6 أشهر بلغنا الوزيرة 
بضرورة تشكيل جلنة الختيار مدير 
جلامعة الكويت ان لم تكن ترغب 
في التجديد للدكتور عبداهلل الفهيد 
وايضا لم تشكل اللجنة وظل مدير 
اجلامعة ورقة سياسية حتى آخر 
يوم، وأيضا اسأل الوزيرة: هناك 
جلنة اختارت مديري مناطق العموم 
من 8 أشهر برئاسة الوزيرة ومع 
األسف ضغط عليها نيابيا فاخفت 
النتائج في الدرج ومن أسبوعني 
ش���كلت جلنة جديدة حتى تعيد 
املقاب���ات؟ والس���ؤال الرابع: ما 
مؤهات وتخص���ص مدير املركز 
الوطني لتطوير التعليم؟ هذا املركز 
الذي يش���رف على وحدة القياس 
والتقومي ويش���رف على تطوير 
املعل���م وهناك  املناه���ج وتنمية 
4 دكاترة تخصصه���م هو »إدارة 
تربوية« وج���اءت الوزيرة بقرار 
منفرد دون جلنة بدكتور تخصصه 
»خدمات مصرفية« وهو مدير معهد 

اخلدمات املصرفية؟
مضيف���ا: اطالب الوزيرة بأن 
جتهز الرد على األسئلة لتقوله 
لنا من على املنصة السياس���ية 
فهي تستحق املساءلة السياسية 
بجدارة، موضح���ا انه في حال 
جنحت املساءلة في تنحية الوزيرة 
أو لم تنجح لن نتوقف ألنه ليس 
عندنا االغلبية فلو جنحت الوزيرة 
في اخل���روج من االس���تجواب 
واستمرت األخطاء فسنصعدها 
مرة ثانية ملنصة االس���تجواب، 
ولن نسكت عن املهزلة في إدارة 
املؤسسات التعليمية وتسييسها 

وفقا لألهواء. 
وأشار د.احلربش إلى ان الكويت 
تعيش حاليا حالة من التخبط وان 
أسلوب إدارة املؤسسات التعليمية 
غير مقبول وان جامعة الكويت مت 
تسييسها بشكل واضح وبتوجه 
واضح وصارخ من وزيرة التربية 

وبشكل غير مسبوق.
وكان ختام الندوة مع عميدة 
كلي���ة اآلداب بجامع���ة الكويت 
التي أكدت  د.ميمونة الصب���اح 
ان اجلميع ش���ركاء في هذا البلد 
واجلامعة مؤسسة من املؤسسات 
املهمة فهي املؤسس���ة احلكومية 
األكادميية الوحيدة ومس���ؤولة 
عن تخريج شباب وشابات يعول 
عليهم الكثير في بناء الوطن، وقال: 
ان بعض نواب االمة ساهموا في 
عملية تسييس اجلامعة، مشيرة 
الى ان اجلامعة تعيش حاليا حالة 
من الف���راغ اإلداري، متمنية حل 
املش���اكل بعيدا عن الدخول في 

سجال ال فائدة منه.

مشيرا الى ان الساحة السياسية 
العلمية  غالبا ال تلتزم باملعايير 
ولها أجندتها اخلاصة ورؤيتها في 
معاجلة األمور بعيدا عن اجلانب 

العلمي واألكادميي.
وقال: ما يحدث باجلامعة حاليا 
يزعجنا ويؤملنا وهذا نتيجة الدخول 
في دهاليز السياسة فأصبح هناك 
تردد في اتخاذ القرار واحملاصصة 
السياس����ية والطائفية والقبلية 
والتي كانت بس����بب دخول لعبة 

السياسة الى جامعة الكويت.
وأوضح املليف����ي اننا نعيش 
في مجتم����ع يفتقر للق����دوة في 
السياس����ة والرياض����ة وفي عدة 
مجاالت وال نري����د ان نفقدها في 
التعلي����م بعدما فقدت القدوة بني 

املجلس واحلكومة.
وأكد املليفي ان اجليل الصاعد 
هو األمل في قيادة مسيرة التطور 
والتغيير، قائا: حلوا مش����اكلكم 
داخل اجلامعة بعيدا عن احملاصصة 
والهوى السياسي فوضع اجلامعة 
حاليا غير مقب����ول متمنيا عاج 

املشاكل بعيدا عن التسييس.

حكومة متراخية

ومن جهته ق����ال النائب علي 
الكويت  الدقباس����ي: ان جلامعة 
قدس����ية يج����ب احترامها ونحن 
أم����ام كارثة وانهي����ار إداري في 
الدولة بأكملها فنحن نترقب حاليا 
استجواب رئيس مجلس الوزراء 
بسبب عدم تنفيذ قوانني صادر من 
مجلس األمة ومنها قوانني الرياضة 
واملعاقني واننا أمام حكومة ال تنفذ 
القوانني، حكومة متراخية جعلت 
البلد يصل الى حالة من الكراهية 
واحلقد ومحاوالت لنيل احلقوق 
باأليدي بسبب عدم تنفيذ القوانني 
الذي  املرئي واملس����موع  كقانون 
قدمت به استجوابا بسبب تراخي 

وعجز الوزير وفشل اإلدارة العامة 
بالدولة في وضع البلد على الطريق 
الصحيح وتتخذ االجراء الصحيح، 
قائا: »فقد وصل السكني للعظم«، 
متوقعا حدوث الكثير من املشاكل 
في الفترة املقبلة ان لم يكن هناك 
قرار واضح وحكومة قادرة على 
اتخاذ قرار وتقف من الكل مبسافة 
واحدة ال متيز طرفا على طرف، 
فهذا ليس خطابا برملانيا او تكسبا 

سياسيا وامنا هي قناعاتي.
واضاف ان املواطن ال ميكنه 
استخراج جواز السفر وال ميكنه 
استخراج دفتر سيارة باملرور فهي 

مسائل إدارية بسيطة.
واليوم ن���رى اجلامعة تنهار 
أمام عيوننا فهل احلكومة تقبل 
بهذا االنهيار؟ فهي حكومة مترددة 
ومتعثرة كونها حكومة محاصصة 
ومجامات وغير حازمة في اتخاذ 
القرارات، وبات املواطن ال يثق في 
تصريحات بعض املسؤولني في 
احلكومة التي ال تقف عند اجلميع 
مبسافة واحدة، مؤكدا ان بعض 
النواب اس���تخدموا صاحياتهم 
الدستورية وحاولوا الدفع باالجتاه 
الصحيح ووصفونا بأننا نواب 
تأزمي، فهل التأزمي ان نقول عن 

اخلطأ انه خطأ؟
واوضح ان عدم البت في قرار 
تعي���ني مدير جلامع���ة الكويت 
يعتب���ر سلس���لة من سلس���لة 
البلد محذرا وزيرة  األخطاء في 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود من االنف���ات مؤكدا ان 
أعضاء مجلس األمة سيقومون 
مبس���ؤولياتهم حيال ذلك األمر، 
ومتنى الدقباسي ان يبتعد الشأن 

العلمي عن احملاصصة.

وضع مترٍد

أما النائب مسلم البراك فقال: 

ان عملي���ة االتصال بنواب األمة 
أمر متاح، فجامعة الكويت أنشئت 
بقانون من مجلس األمة وصدق 
علي���ه صاح���ب الس���مو األمير 
وللجامعة حق على نواب األمة 
بان يلعبوا دورهم املباش���ر في 

الدفاع عن حقوقهم.
الى ان هناك  البراك  وأش���ار 
عملية استبعاد واضحة للتمثيل 
املؤسسي لألس���اتذة واملدرسني 
واألس���اتذة املساعدين من خال 
اس���تبعاد جمعية أعضاء هيئة 
التدريس ف���ي عملي���ة اختيار 
منصب مدير اجلامعة وبالتأكيد 
فانه س���يكون هن���اك أمور يود 
أعض���اء اللجن���ة إخفاءه���ا عن 
أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا ان 
جمعية التدريس تشارك دوما في 
جميع القضايا املتعلقة باحلريات 
وحقوق اإلنس���ان وطرح الرأي 
اجلريء والبع���ض منهم دفعوا 

ثمن جرأتهم.
وق���ال الب���راك: ان الوض���ع 
الذي تعيشه  املتردي  السياسي 
الباد حاليا وعدم تطبيق القوانني 
عانين���ا منه منذ وصول س���مو 
الشيخ ناصر احملمد الى رئاسة 
ال���وزراء، واصفا احلكومة بأنها 
متخاذلة ومجلس األمة من خال 
بعض أطراف���ه وافق وبارك ذلك 
الوضع باتفاقهم مع احلكومة في 

احلق والباطل، 
متابعا: ورئيس مجلس الوزراء 
يقول ان الدستور مازال في جيبه 
ونقول له متى ستخرج الدستور 
من جيبك حتى تطبق القوانني على 

كل من يتخاذل من وزرائك؟
وقال: نحن أمام حكومة نسفت 
قانون املرئي واملسموع ومتاطل في 
تطبيق قوانني املعاقني وتبتعد عن 
تنفيذ القرارات امللزمة فهي حكومة 
غير مبالية ألنها تعلم انه ال يوجد 

مجلس يراقب ويحاسب ويعاقب 
فاملجلس فق���د أداءه في الرقابة 
وأصبحت احلكومة تتصرف مبا 
يتفق مع هواها وأصبحت جميع 
املناصب مجاال للمقايضة، متسائا 
هل الشروط مطبقة على من مت 
اختياره مديرا إلدارة املعاقني لكن 
مادام املجلس في اجازة فاحلكومة 

مطمئنة.
الفتا الى ان من تلك املناصب 
منصب مدير اجلامعة الذي أصبح 

مجاال للمقايضة السياسية، 
ووج���ه البراك رس���الته الى 
العالي  التربية والتعليم  وزيرة 
د.موضي احلمود قائا: ال تستمري 
في اخلطأ الذي كانت بدايته التأخر 
في تش���كيل جلنة اختيار مدير 
اجلامعة وع���دم اختيار جمعية 
اللجنة مما  التدريس عضوا في 
أدى الى حالة من الفراغ اإلداري 
الكبي���ر بجامعة الكويت وميكن 
الطعن في القرارات التي تصدر 

حاليا. 
وأكد البراك ان عملية تسييس 
اجلامعة هي نهج احلكومة ودورها 
الذي تلعبه وأصبحت املش���اكل 
في كل موقع وأصبح التذمر في 
كل مكان في الدولة، موضحا ان 
ما يحدث حاليا بس���بب الوضع 
الس���يئ والتراخي  السياس���ي 
احلكومي والضعف نتيجة لعدم 
قدرة احلكومة على تطبيق قانون 
املرئي واملسموع، فاشتغلت بعض 
قنوات اإلعام الفاسد على الطائفية 
وانتقلت الى أبناء القبائل وحاليا 
توجه���ت الى األس���رة احلاكمة 
كونهم اعتقدوا انهم خارج نطاق 
املساءلة وفي املقابل نرفض ألي 
طرف متضرر ان يأخذ حقه بيده 
ولكن مع األسف ان حكومة الشيخ 
ناصر احملمد هي من أوصلتنا لذلك 
الوضع مشددا على ان كتلة العمل 

المشاركون أكدوا أن عملية تسييس الجامعة نهج حكومي

)متين غوزال(د.علي اجلمال د.عالء حمارنة 

م.علي اخلميس ورائد الكندري

)قاسم باشا( مسلم البراك ود.علي الدقباسي ود.علي العمير وأحمد املليفي ود.ميمونة الصباح خالل الندوة  

حمارنة: السياحة اإلسالمية ازدادت بعد 11 سبتمبر
الجمال: السياحة من شأنها توضيح صورة اإلسالم

الدول االسامية، خصوصا الفقيرة 
والتي ال متلك املزيد من املقومات 
التي من شأنها أن تنهض بالسياحة، 
مبينا ان الكويت من الدول التي 
جتتهد من أجل تنش����يط احلركة 
الس����ياحية فيها بسبب الظروف 

االقتصادية املناسبة لها.
وتطرق للمحاوالت احلثيثة 
التي تقوم بها الدول االس����امية 
جلذب السياح اليها، مؤكدا اهمية ان 
تكون هناك متابعة من املهتمني بهذا 
املجال وان حتدد معايير تصنف 
السياحة االسامية، مثال على ذلك 
االطاع على التجارب االخرى في 
الدول التي تتش����ابه في ظروفها 
االقتصادية مع الدول االسامية 
وبناء املعاهد والكليات املتخصصة 
في السياحة، هذا الى جانب خلق 
جيل من االيدي العاملة الناشطة 

في مجال السياحة.

هناك تسليطا للضوء على املواقع 
الدينية املسيحية، ناهيك عن قيام 
الوكاالت السياحية السعودية على 
سبيل املثال بتضمني رحات العمرة 
جلوالت في مدن اململكة، الفتا الى 

ان هذه الفكرة حققت جناحا.
من جهته، أشار د.علي اجلمال 
ال����ى ان العوام����ل االقتصادي����ة 
واالجتماعي����ة والدينية تؤثر ف ى 
حجم السياحة في العالم االسامي، 
مؤكدا ان الص����ورة املأخوذة عن 
االس����ام واملس����لمني من املمكن 
تغييرها عبر السياحة وتعريف 
العالم باملجتمع االسامي عن قرب 
من خال اجلوالت السياحية التي 
تنظمها الدول. وأشار اجلمال الى 
مدى تأثير العناصر االقتصادية 
التي تتحكم في احلركة السياحية 
واالس����تثمار السياحي في الدول 
االسامية والتي تواجهها بعض 

لاحداث التي تتم في العالم وذلك 
ألنها أصبحت مقصدا س����ياحيا 
للعرب لزيارة تلك الدول القريبة 
من أوطانهم. وحتدث حمارنة عن 
التغيير االيجابي الذي ش����هدته 
السياحة في دول العالم االسامي 
بعد انعقاد مؤمتر منظمة السياحة 
الدولية في السعودية وإقرار اللغة 
العربية كلغة سياحية عاملية في 
املنظمة وصدور مطبوعات سياحية 
عن املنظمات العربية واالسامية 
السياحية وبدء توجيه انظار العالم 
بشكل اكبر نحو املواقع السياحية 
في العالم االس����امي وترافق مع 
ذلك االهتمام باخلدمات الفندقية 
واملنتجعات في الدول االسامية 
الى جانب انتش����ار نظام الشقق 
الفندقي����ة التي توفر للس����ياح 
مناخا قريبا للمفهوم االجتماعي 
لدى السائح العربي. ولفت الى ان 

بيان عاكوم
أكد االستاذ املساعد في معهد 
اجلغرافي����ا بجامعة مينز د.عاء 
حمارنة أهمية السياحة االسامية 
والبعد الذي اكتسبته في اآلونة 
االخيرة، مشيرا الى انها ساهمت 
بشكل رئيسي وأساسي في تنمية 
االقتص����اد ف����ي ال����دول العربية 
واالسامية التي تتضمن مواقع 
اسامية تش����كل مقصدا للسياح 
العرب واالجانب. وحتدث حمارنة 
بداية خال احملاضرة التي نظمها 
مركز دراسات اخلليج في اجلامعة 
االميركية التي جاءت حتت عنوان 
»السياحة االس����امية« بحضور 
د.علي اجلمال أستاذ ادارة االعمال 
واالقتصاد في اجلامعة االميركية 
في الكويت وأدارها د.محمد أكبر 
رئيس املركز عن اجلهود التي قام 
بها مسؤولو السياحة في العالم 
االس����امي من خال االجتماعات 
واللقاءات املشتركة التي تناولت 
طبيعة اجلذب السياحي لدول العالم 
االسامي والتنسيق املشترك مثل 
استصدار تأشيرات الدخول والڤيزا 
بني الدول العربية واالس����امية. 
مشيرا الى جهود مضاعفة بذلت من 
أجل تنمية السياحة في هذه البقعة 
من العالم في ظل احداث 11 سبتمبر 
التي كان لها أثر كبير للغاية على 
مخططات التنمية السياحية بسبب 
الصورة التي رسمت لدى الغرب عن 
املسلمني. ومن ثم تطرق حمارنة 
في محاضرته الى اعداد السياح 
بعد احداث 11 سبتمبر، مشيرا الى 
ان هذه االعداد ازدادت على مناطق 
كسورية ولبنان ومصر واالمارات، 
وهذا دعا النتباه املس����ؤولني في 
تلك ال����دول للعمل دون االلتفات 

قبول 31 طالبًا وطالبة في الجامعات المصريةخالل محاضرة نظمها مركز دراسات الخليج في »األميركية« عن السياحة اإلسالمية

الكندري: تظاهرة مهنية لـ»التدريب اإلنشائي« في مسابقة المهارات
ش���ارك معهد التدريب االنشائي في مسابقة 
املهارات املهنية االولى ملعاهد التدريب املقامة في 
املعهد الصناعي بالشويخ مبهارة تركيب الباط 
التابعة لقسم التش���طيبات املعمارية بحضور 
رئي���س املعهد م.علي اخلميس، حيث أش���رف 
أعضاء هيئة التدريب من قسم التشطيبات على 
تقييم املتسابقني البالغ عددهم اربعة مشاركني 
تنافس���وا لنيل املركز االول ف���ي مهارة تركيب 
الباط وذلك عن طريق تنفيذ منوذج يتكون من 
حائطني وارضية يقوم املتسابق بتكسية احلوائط 
واالرضية باس���تخدام باط السيراميك. واثنى 
اخلبير في معهد التدريب االنشائي رائد الكندري 
على ال���دور الذي قامت به اللجن���ة التنظيمية 
واجلهود املبذولة من اجل اجناح هذه التظاهرية 
املهنية التي تعتبر طريقا حقيقيا لتنمية املهارات 
والدفع بق���وة نحو بناء جيل عامل يعتمد على 
نفسه ويحقق املهنة التي يحبها لتأمني مستقبل 
أفضل له لبناء الوطن. ويعتبر قسم التشطيبات 

املعمارية من االقسام الرئيسية في املعهد ويتلقى 
املتدرب خال التحاقه بقسم التشطيبات املعمارية 
مجموعة من املهارات اخلاصة بأعمال التشطيب 
مثل أعمال التكسية واالصباغ وأعمال الديكور 
ويحتوي القسم على مجموعة كبيرة من املعدات 
واالجه���زة ذات التقنيات العالية. وش���ارك من 
قسم التشطيبات املعمارية كل من اخلبراء خالد 
العجمي ورائد الكندري حيث مت تقييم املتسابقني 
خال فترة املسابقة التي اعد لها من قبل القسم 
املعني. من جهته، ذكر اخلبير خالد العجمي أن 
متثيل قسم التشطيبات املعمارية ملعهد التدريب 
االنشائي في املسابقة وسام شرف لنا ونتمنى 
ان تكون لنا مشاركات الحقة في األعوام القادمة 
وأن يكون التمثيل على مستوى جميع األقسام 
علما بأن املشاركة تأتي في املقام األول من أجل 
اجناح هذه التظاهرة التي جمعت معاهد الهيئة 
في جو تنافسي برزت من خال مهارات املتسابقني 

وحرفيتهم في تنفيذ املهارات.

أكد دورها في بناء جيل يعتمد على نفسه لتأمين مستقبل أفضل

القاهرة ـ هناء السيد
اعلن رئيس املكتب الثقافي في القاهرة د.عيسى االنصاري عن قبول 
31 طالبا وطالبة في اجلامعات املصرية، ودعا الطلبة الى س����رعة سداد 
»500 جنيه مصري« رس����وم قدم املؤهل عن كل عام دراسي سابق عن 
العام 2010 مع سداد مبلغ )100 جنيه مصري( قيمة شراء مظروف من 

االدارة العامة للوافدين، وفيما يلي االسماء:
احمد ابراهيم طاهر صال����ح القطان - البترول والتعدين - جامعة 
قناة السويس، احمد صباح فرحان حسان العنزي - احلقوق - جامعة 
حلوان، احمد ناصر سعود سالم العجمي - احلقوق - جامعة عني شمس، 
حس����ني هادي عطااهلل مرزوق الشريفي - احلقوق - جامعة القاهرة، 
حصة محمد عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان - التجارة - جامعة القاهرة، 
حلى مبارك س����ليمان ابراهيم السلمان - التجارة - جامعة الزقازيق، 
حمد فارس هادي فرحان العن����زي - احلقوق - جامعة القاهرة، حمد 
مط����ر عباس خلف العنزي - احلقوق - جامعة القاهرة، حمد منصور 
حمود منصور حمد طامي الهاجري - احلقوق - جامعة عني ش����مس، 
حمود عليان عبداهلل طينان العنزي - احلقوق - جامعة عني ش����مس، 
خالد عفار مناع عفار العنزي - احلقوق - جامعة حلوان، سعد مسباح 
عواد مس����باح مشحن العازمي - احلقوق - جامعة عني شمس، سعود 
فهد سعود سالم هادي العازمي - احلقوق - جامعة حلوان، عبدالوهاب 

س����الم ناصر س����عود صالح امليلس العازمي - التجارة - جامعة قناة 
السويس، عذبي سعود عناد هادي فرحان العنزي - احلقوق - جامعة 
القاهرة، علي جاسم محمد حسن علي مراد اشكناني - التربية الرياضية 
)بنني( - جامعة حلوان، علي محمد هيف مبارك احلجرف - التجارة - 
جامعة القاهرة، عهود ناصر عيد جابر سهيل املطيري - اداب - جامعة 
الزقازيق، فاطمة عبداهلل محمد علي مجاربي علي - احلقوق - جامعة 
حل����وان، فهاد عبداهلل صالح فهاد مبارك العجمي - احلقوق - جامعة 
حلوان، فهد خالد فهيد ناصر جريس العازمي - احلقوق - جامعة عني 
شمس، فيصل سعيد محمد سعيد الهاجري - احلقوق - جامعة حلوان، 
مبارك عايد س����بيل عايض العازمي - احلقوق - جامعة عني ش����مس، 
محمد س����رهيد عمر سعد الهاجري - احلقوق - جامعة القاهرة، محمد 
مبارك حمد هادي ظافر بن دغمة العجمي - احلقوق - جامعة حلوان، 
مش����اري محمود ماجد جاسم مصلح العنزي - احلقوق - جامعة بني 
سويف، مشعل مجبل مشعل علي غافل الصليلي - احلقوق - جامعة 
عني شمس، مفلح فرحان مفلح فرحان النامي - التجارة - جامعة بني 
سويف، منصور محمد ضاهر نزال خبيبان الصليلي - احلقوق - جامعة 
االسكندرية، ناصر حمود محمد ناصر بذال الرشيدي - احلقوق - جامعة 
عني شمس، نواف مسعود هادي مسعود املفرع املطيري - احلقوق - 

جامعة املنوفية.


