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 ايســـتقبل مديـــر عام  
العامـــة للتعليم  الهيئـــة 
التطبيقي والتدريب اجلديد 
النفيســـي  د.عبدالـــرزاق 
املهنئني مبناســـبة تعيينه 
مديرا عاما وذلك بحضور 
مدير عام الهيئة الســـابق 

د.يعقـــوب الرفاعي، وذلك 
يوم االحد املوافق ٢٠١٠/١٢/١٩ 
في متام الســـاعة العاشرة 
والنصـــف صباحا وحتى 
احلاديـــة عشـــرة صباحا 
بديوان عام الهيئة بالعديلية 

مبنى رقم ٥. 

 النفيسي يستقبل المهنئين بهيئة التطبيقي ١٩ الجاري

 «Total Kuwait»و  «Gust» اتفاق بين 
  لتعزيز التعاون في مرحلة الماجستير 

 رابطة «اآلداب» أحيت مهرجانًا لتأبين األمير الراحل الشيخ جابر األحمد

 ميمونة الصباح: ترسيخ قيم الوالء 
  واالنتماء للوطن في نفوس أبنائنا 

 مؤتمر «الشريعة» حول التطرف الفكري األحد

 السماح للطلبة بالدراسة في جامعة ماليزيا

  «التعليم العالي»:  استمرار وقف تسجيل  الطلبة
   في جميع تخصصات جامعات الفلبين والهند

 محمد المجر
  اكد رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
(Gust) شعيب الشعيب األهمية التي توليها اجلامعة 
للتنسيق بينها وبني العديد من الشركات العاملية 
ومنها احدى اكبر الشركات العاملة في مجال النفط 
والطاقة وهي شركة Total Kuwait الفرنسية من أجل 
بناء عالقات اقوى في املستقبل من خالل التبادل 
الطالبي واالكادميي عالوة على الطموحات لتعزيز 
اواصر التعاون بني اجلامعة والشركة بحيث تعود 
الفائدة على الطلبة في مرحلة املاجســـتير وقال 
خالل مؤمتر صحافي بهذه املناسبة لتوقيع اتفاقية 
بني Gust وTotal Kuwait انه خالل ٨ سنوات متكنا 
بسرعة قياسية من بناء عالقات وطيدة بني جامعة 
اخلليج وعدد من الدول وجامعاتها املرموقة وان 
هذه اخلطوات تعتبر سريعة للغاية قياسا بعمر 
جامعة اخلليج الصغير نسبيا ولكنها رغم ذلك 

حققت اجنازات كبيرة يشهد بها اجلميع.
 Total Kuwait في حني اكد املدير العام لشركة  

هنيري كليمانسو ان التعاون مع جامعة اخلليج 
هو ثمرة ١٤ عاما من العمل والتواجد في الكويت 
والتي اخذت حصتها من املعرفة بالسوق الكويتي 
وأهم مساعينا في خطوة التعاون مع جامعة اخلليج 
هـــو تطوير عالقاتنا مـــع الكويت من خالل هذه 
املؤسسة االكادميية لكوننا شركة تسعى للتوسع 
والعمـــل على قطاع اكبر خارج النطاق التجاري 
املتعلق بالنفط والغاز والطاقة ونسعى ملساعدة 
جامعة اخلليج على التواصل مع جامعات فرنسية 
حتى تتحقق الشراكة احلقيقية بني اجلهتني، بينما 
اكد العميد املساعد لكلية العلوم االدارية بجامعة 
اخلليج د.كمال الديـــن بن عامر ان هذه اخلطوة 
هي األولى بني اجلامعة ومؤسسة فرنسية واننا 
نأمل في ان يكون هنـــاك املزيد من التعاون بني 
جامعة اخلليج واملؤسســـات الفرنسية، خاصة 
مع اجلامعة الفرنســـية في برامج االدارة العامة 
على وجه التحديد خاصة انها مؤسسة اكادميية 

معروفة على نطاق عاملي في مجال االدارة. 

 أحمد يوسف
  نظمت كلية اآلداب صباح امس مهرجانا لتأبني 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد حتت رعاية 
عميدة الكلية د.ميمونة الصباح بالتعاون مع رابطة 
طلبة الكلية، وتخلل املهرجان العديد من األنشطة 
واألفالم الوثائقية، وفي البداية افتتح مدير ادارة 
األنشطة الثقافية والفنية مساعد الثويني املهرجان 
بكلمة أكد فيها ان ادارة األنشطة الثقافية والفنية لم 
تقم بهذا العمل إال تخليدا لذكرى الراحل الذي كان 
له األثر الكبير في نفوس الشعب، حيث احتضنهم 

ورعاهم مبحبته وأصبح أميرا للقلوب.
  وأكدت عميدة الكلية د.ميمونة الصباح انطالقا 
من مبادرة الوفاء ألبنائنا رابطة اآلداب واملشرفة 
الثقافية وحرصا على جتسيد الدروس التي ترسخ 
الوالء واالنتماء للوطـــن لدى األجيال يأتي يوم 
الوفاء هذا لترســـيخ جوانب من سيرة قائد كان 

له دور بارز في نهضة البالد وتطورها.
  وأضافت د.ميمونة نحن في ســـعينا لتناول 
اجنازات املغفور له األمير الراحل الشـــيخ جابر 
األحمد امنا نســـعى الى بحـــث مرحلة تاريخية 
مهمة من تاريخ الكويت فمنذ القدم أعطانا أجدادنا 

دروسا في حب الوطن.
  وزادت: نستذكر، صغيرا وكبيرا، املرأة والرجل، 
بأن الكويت أجنزت في عهد األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد الكثير على طريق النهضة الشاملة 

واالرتقاء.
  من جهته، أعـــرب عميد الشـــؤون الطالبية 
د.عبدالرحيم ذياب يشرفنا حضور الطلبة وأعضاء 
هيئـــة التدريس في هذا املهرجـــان لتأبني األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد الذي سخر نفسه حلب 
الكويـــت، ونحن نتمنى من الطلبة ان يكونوا قد 
استفادوا من مسيرة األمير الراحل وجهده لرفعة 
الكويت، وهذه النشاطات املماثلة لن تقف ونحن 
كعمادة شؤون الطلبة سنستمر بفعل املزيد من 
هذه األنشطة لكي يرسخ في هذا اجليل من الشباب 

حب الوطن والسعي الى تقدمه دائما.
  من جهته أكد العميد املساعد للشؤون الطالبية 
في الكلية د.عبداهللا الهاجري ان اليوم هو مشاركة 
من كلية اآلداب ممثلة في العميدة د.ميمونة الصباح 
وعمادة شؤون الطلبة لتأبني األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد وكان لنا الفخر اننا شاركنا في هذا 

املهرجان. 

 أصدرت وزارة التعليم العالي ٣ قرارات وزارية هي:
  ١ـ  القرار رقم (٥٧٤) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١ بشأن استمرار إيقاف التحاق 
وتسجيل الطلبة الكويتيني بجميع املراحل اجلامعية والدراسات العليا 

وفي جميع التخصصات في جامعات جمهوريتي الفلبني والهند.
  ٢ـ  القرار رقم (٥٨٢) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢ بشأن استمرار إيقاف التحاق 
وتســــجيل الطلبة الكويتيــــني باملراحل اجلامعية والدراســــات العليا 

باجلامعة االميركية في اثينا باجلمهورية اليونانية.
  ٣ـ  القرار رقم (٥٨٣) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٥ بشأن السماح للطلبة الراغبني 

في الدراسة في اجلامعات املاليزية. وجاء في القرار رقم (٥٧٤)
  تقرر مادة أولى:

  استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيني بجميع املراحل 
اجلامعية والدراســــات العليا وفي جميــــع التخصصات في جامعات 

جمهوريتي الفلبني والهند.
  مادة ثانية:

  ال تعادل الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات جمهوريتي الفلبني 
والهند التي ال تتوافر في برامجها املعايير واملقاييس االكادميية واالعتماد 

االكادميي الدولي.
  مادة ثالثة:

  تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلامعات التي حتددها الوزارة لتوفير 
برنامج خاص عالجي للطلبة الكويتيني احلاصلني على اعتماد قبول 
مصدق من وزارة التعليم العالي قبل التحاقهم بالدراسة في احدى جامعات 

جمهوريتي الفلبني والهند وذلك في حدود التخصصات املتاحة.
  مادة رابعة:

  يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
  مادة خامسة:

  على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.
  وجاء في القرار رقم (٥٨٢)

  تقرر مادة أولى: استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيني 
باملراحل اجلامعية والدراســــات العليا باجلامعــــة االميركية في أثينا 

باجلمهورية اليونانية.
  مادة ثانية: على الطلبة امللتحقني بالدراسة في هذه اجلامعة االنتقال 

الستكمال دراستهم في أي جامعة أخرى معتمدة من قبل وزارة التعليم 
العالي بالكويت.

  مادة ثالثة:
  على جميع جهات االختصاص العلــــم والعمل مبوجبه ويعمل به 

من تاريخ صدوره.
  أما في القرار رقم (٥٨٣)

  فتقرر مادة أولى:
  يسمح للطلبة الراغبني في الدراسة في ماليزيا بااللتحاق باجلامعات 

International Islamic University Malaysia التالية: ١ ـ
International Medical University ٢ ـ  

Management and Science University ٣ ـ  
University of Kebangsam Malaysia ٤ ـ  

University of Malaya ٥ ـ  
Multimedia University ٦ ـ  

University Putra Malaysia ٧ ـ  
University Sains malaysia ٨ ـ  

University Technology Malaysia ٩ ـ  
(University of Technology Mara (Shah Alam ١٠ ـ  

University of Technology Petronas ١١ ـ  
  مادة ثانية:

  يجب مراعاة القرارات الوزارية املنظمة للدراسة في اخلارج.
  مادة ثالثة:

  يجب أال يتعدى  عدد الطلبة املقيدين بكل كلية (٥٠) خمسني طالبا 
فيما عدا تخصصات (الطب/طب األسنان/الصيدلة).

  مادة رابعة:
  يجب أن يكون البرنامج الدراســــي الذي ســــيلتحق به الطلبة، قد 
اجتاز املدة الدراســــية ملنح الدرجــــة اجلامعية العلمية وذلك بتخريج 

الدفعة األولى من البرنامج.
  مادة خامسة:

  علــــى جهات االختصــــاص تنفيذ هذا القــــرار والعمل مبوجبه من 
تاريخ صدوره. 

 د. طارق احلمد خالل لقائه الوفد الطالبي 

 اللواء املتقاعد صابر السويدان

 د.عبداهللا املهنا 

 د.مبارك الهاجري 

 الشيخ ثامر اجلابر ود.ميمونة الصباح خالل حفل التأبني 

 السويدان: دول «التعاون» نجحت في التنسيق فيما بينها 
  لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتزوير جوازات السفر

األوروبية فـــي توحيد العملة 
كانت من خالل وجود تنسيق 
في السياسات النقدية وبالتالي 
فإنـــه على الـــدول اخلليجية 
توحيـــد سياســـاتها املاليـــة 
وتطوير التشريعات التي حتكم 
العمل االقتصادي للوصول إلى 
توحيد العملة النقدية»، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى ان «االقتصاد 
الكويتي يعاني خلال فهو غير 
جاذب لالستثمار العاملي ويجب 
تطبيـــق االتفاقيـــات التي مت 
االتفـــاق عليها مـــن قبل دول 

اخلليج».
  وذكر أن «األوضاع السكانية 
من أهم العوامـــل االقتصادية 
في دول اخلليج نظرا لوجود 
الوافدين  أعداد كبيـــرة مـــن 
والتركيبة السكانية بحاجــــة 
إلى إصالح من خالل إصـــــالح 
سوق العمل»، مشددا على انه 
«يجب تطوير العمالة الوطنية 
في القطـــاع اخلاص وتطوير 
األنظمة مبا يعزز دور العمالة 

الوطنية». 

للكويت ولدولتهـــم االمارات 
وهذا األمر هو ما يسعى املكتب 
األبناء  الثقافي الستثماره في 
من الطلبة سواء كانوا كويتيني 
أو اماراتيني حتى تستمر هذه 
العالقة التاريخية بني الشعبني 
الشقيقني مبعطيات هذا العصر 
واملتمثل في التبادل املعلوماتي 
واملهني والتبادل بالنشاطات 

احلديثة».
الزيارة  الى أن هذه    وأشار 
تؤكد أن العالقة التاريخية بني 
البلدين متصلة في أبناء اجليل 
القادمة  احلالي واألجيــــــــال 
وأن تـــاريخ احملبة مستمــــر 

وزاهر.
  من جانبه، قال نائب رئيس 
ادارة مجلس الطالب في كلية 
تقنية دبي مشعل املرزوقي في 
تصريح مماثل لــــ «كونا» ان 
الهدف من اللقـــاء هو توثيق 
العالقات بني كلية دبي للتقنية 
العليـــا والقنصليات في دبي، 
الفتا الـــى أن أول زيارة للوفد 
بهذا الشـــأن كانـــت لقنصلية 

الكويت.

أن دول اخلليج واجهت مشكلة 
لم تستطع وضع استراتيجية 
شاملة لها كاملشـــكلة األمنية 
التي حتفظـــت عليها الكويت 
حيث األمر بحاجة إلى توحيد 
األسلحة واالستفادة من خبرة 
حلف الشمال األطلسي، مشيرا 
التي  الثابتة  الى ان اخلطورة 
واجهت اللجنة العسكرية التي 
مت تشكيلها آنذاك هي التواصل 
مع العراق وايران في ظل وجود 

الفروقات العسكرية».
  ولفـــت الســـويدان إلى أن 
التعـــاون اخلليجي  «مجلس 
عمل كذلك على حل املشكالت 
واخلالفات التـــي كانت قائمة 
الدول اخلليجية»،  بني بعض 
مشيرا إلى أن «البرنامج النووي 
اإليراني من القضايا التي تدرج 
في كل بيـــان ختامي الجتماع 
دول مجلـــس التعاون نتيجة 
وجود تخوف حقيقي من هذا 
البرنامج، خصوصا أن احتالل 
اجلزر اإلماراتية الثالث يشكل 
هاجس اللجنـــة الدفاعية كما 

  ووصف احلمد الزيارة بأنها 
فرصة للتباحث بشكل معمق 
بشأن املوضوعات األكادميية مع 
رئيس املكتب الثقافي بالقنصلية 

في التنسيق والتعاون األمني 
ملكافحة املخدرات وقضايا تزوير 
جوازات السفر واجلرمية املنظمة 

واجلرمية اإللكترونية».
  وبني اخلبيـــر االقتصادي 
عامر التميمي أن البيان اخلتامي 
الجتماع دول مجلس التعاون 
الســـمات  اخلليجـــي تضمن 
االقتصادية لدول اخلليج فهي 
دول منتجة للنفط وتعتمد عليه 
في اإلنفاق العام وكذلك تعتمد 
على العمالة الوافدة التي متثل 
مكونا أساسيا لسوق العمل في 
الدول اخلليجية، مشـــيرا إلى 
أن «اتفاقية االحتاد اجلمركي 
بني دول اخلليج واجهت بعض 
اإلشكاليات التي اعترضت طريق 
تنفيذها واآلن هناك محاوالت 
لتذليل هذه الصعوبات كما أن 
توحيد العملة اخلليجية قد واجه 
بعض اإلشكاليات وتأخر إقرارها 
وهي تعتبر التحدي األساسي 
ملا له من فوائد اقتصادية تعود 

على دول اخلليج».
  وبني التميمي أن «التجربة 

سعادته بهذه الزيارة.
  وقال انه سعيد «بهذا النشاط 
والروح االيجابية لدى هؤالء 
الطـــالب االماراتيـــني وحبهم 

الشامل  الدمار  متثل أســـلحة 
تهديدا آخرا».

  وتابع: «من القضايا التي بتنا 
نشاهدها في البيانات اخلتامية 
الجتماع دول مجلس التعاون 
هي تدخل األســـطول البحري 
اإليراني وتهديده بقصف الساحل 
اخلليجـــي إضافة إلى التدخل 
والتوسع اإليراني في العراق»، 
موضحا «ان دول اخلليج جنحت 

العامة للكويت في دولة االمارات 
د.صالح ياسني.

  بدوره، أعرب د.صالح ياسني 
في تصريح مماثل لـ «كونا» عن 

 رندى مرعي 
املتقاعد صابر  اللـــواء    بني 
السويدان أن السبب الرئيسي 
إلنشاء املجلس اخلليجي هو 
احلـــرب االيرانيـــةـ  العراقية 
وبداية اإلحساس باخلطر مع 
نشـــوء اجلمهوريـــة اجلديدة 
في ايـــران وقـــد أعطيت لهذا 
املجلس األولوية في شـــؤون 
األمن اخلليجـــي والدفاع عن 

دول اخلليج.
  جاء ذلك خالل ندوة «قراءة 
للبيان اخلتامي الجتماع قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي» 
التي نظمها ظهر أمس في القاعة 
الدولية بكلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت، وكانت عريف 

الندوة د.هيلة املكيمي.
  وقـــال الســـويدان: «وضع 
التعـــاون اخلليجي  مجلـــس 
استراتيجية أمنية شاملة ومت 
وضع خطط ملواجهة أســـلحة 
الشـــامل ومكافحـــة  الدمـــار 
املخدرات وغيرها من املخاطر 
التي تواجه الدول اخلليجية بيد 

 دبي ـ كونـــا:  ثّمن قنصلنا 
العام في امارة دبي واإلمارات 
الشمالية طارق احلمد زيارة وفد 
طالبي من ادارة مجلس طالب 
كلية دبي (كليات التقنية العليا) 
للقنصلية الكويتية بهدف تعزيز 
العالقات األكادميية بني البلدين 
والتهنئة بفوز منتخب الكويت 

في خليجي ٢٠.
القنصل احلمد في    ورحب 
تصريح لـ «كونا» بهذه الزيارة 
التي وصفها بأنها تثلج الصدر 
وتزيد من عالقـــات الصداقة 
واحملبة القائمة واملتجذرة بني 

الشعبني الشقيقني.
  وقال لوفد الطالب اإلماراتيني 
الكويتي يحرص  ان «الشعب 
امـــارة دبي  ويحـــب زيـــارة 
باعتبارها امـــارة عزيزة على 
قلوب الكويتيني فضال عن أنها 
امارة متميزة وجميلة».وأضاف 
أن الزيارة والنشـــاط الطالبي 
مهمان في االستفادة من األفكار 
املوجودة لدى الطالب االماراتيني 
وتبادلها مع أقرانهم من الطلبة 

الكويتيني.

 خالل حلقة نقاشية حول البيان الختامي لقادة دول التعاون

 الحمد: تعزيز العالقات األكاديمية بين الكويت واإلمارات
 خالل زيارة وفد طالبي للقنصلية في دبي

 تأجيل اختبارات 
«األساسية»

   المقررة اليوم

التربية   أصدر عميد كلية 
األساســــية بالهيئــــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبداهللا املهنا قرارا بشــــأن 
تأجيل االمتحانات املقرر عقدها 
اليوم ١٦ اجلاري وجاء في نص 

القرار: 
يــــوم اخلميس    نظرا ألن 
املوافق ٢٠١٠/١٢/١٦ يوافق ١٠ 
من احملــــرم ١٤٣٢ وبناء على 
تعليمات أ.د.مدير عام الهيئة د. 
يعقوب الرفاعي يرجى تأجيل 
االمتحانات املقرر عقدها يوم 
املوافق ٢٠١٠/١٢/١٦  اخلميس 

إلى يوم آخر. 
  مع تعميم هذا على اعضاء 
التدريس بقســــمكم  هيئــــة 
العلمي واعضاء هيئة التدريب 
املنتدبني من خارج  والسادة 

القسم والكلية.

 ليلى الشافعي
  صرح عميد كلية الشــــريعة 
والدراسات االســــالمية د.مبارك 
الهاجري لـ «األنباء» بان الكلية 
املوافق  يــــوم االحــــد  ســــتقيم 
٢٠١٠/١٢/١٩ مؤمتــــرا بعنــــوان 
الفكري»  «التعصب والتطــــرف 
وذلــــك مبشــــاركة نخبــــة مــــن 
العلماء املتخصصني من الكويت 
واململكة العربية السعودية. وافاد 
د.الهاجري بان هذا املؤمتر جزء 
من برنامج عمل حكومة الكويت، 
ممثلة في املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية بالكويت، وكذلك ادارة 

التخطيط بجامعة الكويت.

  واكد د.الهاجري ان هذا املؤمتر 
يأتي حتقيقا لسياسة الكويت في 
العمل على ايجاد جيل محصن ضد 
الغلو والتطرف، وحرص الدولة على 
دراسة اسباب التطرف والتعصب 
والعمل على وقاية الشباب منها. 
واشار د.الهاجري الى ان االمة اآلن 
في حاجة الى عودة حميدة للقرآن 
الكرمي والتمسك بسنة النبي ژ، 
مضيفا ان عنوان املؤمتر «التعصب 
والتطــــرف الفكري» جاء ليعالج 
مفهوم التعصب وموقف الشريعة 
منه ويبني اثر التعصب على الفرد 
واملجتمع ثم يوضح كيفية الوقاية 

والعالج لهذا التعصب. 

 (قاسم باشا) شعيب الشعيب وهنيري كليمانسو خالل املؤمتر الصحافي


