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 قّدم عضو الهيئة التدريبية بالهيئة 
العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
م.حمـــد العصيدان بخالـــص تهانيه 
الى د.عبدالرزاق النفيســـي مبناسبة 
تعيينه مديرا عاما للهيئة ومباشـــرة 
مهام عمله، وأكد ان النفيسي خلية فعالة 
وبحاثة فريد الطراز ليس غريبا عن 

مجاالت وال تطلعات وال طموحات وال 
مشكالت املسيرة التعليمية الكويتية 
عامة والتطبيقـــي خاصة، متمنيا له 
دوام التوفيق والسداد في موقع جديد 
يخدم فيه الوطـــن ويدفع فيه عجلة 
العلم ومسيرة التثقيف والتربية الى 

األمام. 

 العصيدان هنأ مدير «التطبيقي» الجديد

 عرض ألحد الفنون الشعبية العمانية

 طالبتان من اجلامعة األميركية عقب فوزهما في املسابقة 

 السفير سالم املعشني متوسطا الطلبة املكرمني

 المعولي للطلبة العمانيين: اجتهدوا في حياتكم األكاديمية واحرصوا على المساهمة في التنمية
  سعود المطيري

  نظمت السفارة العمانية في الكويت حفال للطلبة الدراسني 
في اجلامعة ومختلف الهيئات واملؤسسات التعليمية مبناسبة 
العيد الوطني األربعني لسلطنة عمان وتكرمي الطلبة اخلريجني 
واملتفوقني، مساء أول من أمس على مسرح صباح السالم في 
جامعة الكويت باخلالدية، برعاية وحضور السفير العماني 
في الكويت الشيخ سالم املعشني وامللحق الثقافي العماني 

املستشار سيف املعولي.
  فــــي البداية ألقى امللحق الثقافــــي العماني في الكويت 
املستشار سيف املعولي كلمة بهذه املناسبة قال فيها: لقد 
عهدنا في كل عام أن نلتقي معكم على هذا الصرح العلمي 
الشامخ، مبناسبة االحتفال بتخريج وتكرمي كوكبة جديدة 
من أبنائنا الطلبة اخلريجني والطلبة املتفوقني، الذين مازالوا 
على مقاعد الدراسة في اجلامعة ومختلف املؤسسات والهيئات 
التعليمية، باإلضافة إلى الطلبة الضباط العمانيني الدارسني 
في أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية، وإذ تقيم السفارة 
هــــذا احلفل تكرميا لهم جميعا علــــى اجلهود املميزة التي 
يبذلونها في سبيل التخرج والتفوق في حتصيلهم العلمي، 
إدراكا منهم ألهمية الرسالة التي جاؤوا من أجلها إلى بلدهم 
الثانــــي الكويت وحرصا منهم على املســــاهمة الفعالة في 

تنمية الوطن الغالي، فإن مشاعر السعادة التي متأل قلوبنا 
فرحا بأبنائنا الطلبة متتزج بكثير من الفخر واالعتزاز مع 
تواصل االحتفاالت واألفراح في ربوع بالدنا الغالية احتفاء 
بالذكــــرى األربعني للنهضة املباركــــة التي حتققت خاللها 
إجنــــازات مضيئة وضعت عمان في أســــمى مراتب التقدم 

احلضاري وأزهى عصوره.
  وأضاف: إننا نبارك ألبنائنا جهودهم املثمرة ونهنئهم 
على جناحهم امليمون ونشاركهم فرحتهم بالتفوق والتخرج، 
وندعوهم ملواصلة املسيرة بكل عزم وإصرار فعمان بحاجة 
إلى علمكم وعملكم اجلاد والبناء من أجل إضافة املزيد من 
إشراقات العطاء في احلاضر واملستقبل والذي يأتي بال شك 
ثمرة جلهودكم وجهود إخوانكم أبناء وبنات عمان في كل 
امليادين من خالل تضامنكــــم وتالحمكم وتعاونكم فبهذه 
الصفات السامية تترجمون حبكم جميعا للوطن وتؤكدون 
علــــى وفائكم وإخالصكم ملعلمنا األول الذي ســــار بنا إلى 
هذه املرحلة الراقية من تاريخ بالدنا األبية، قائد مسيرتنا 
ونهضتنا احلديثة السلطان املعظم، ونحن واثقون بأنكم 
تضعون هذا الهدف أمامكم وتسعون إلى حتقيقه وال ريب 

لدينا بأنكم قادرون على ذلك.
  وأشاد املعولي مبستوى التعاون العلمي والثقافي القائم 

بني الكويت الشقيقة والسلطنة، وأضاف: هذا األمر بال شك 
يجسد عمق العالقات األخوية بينهما والتي يحرص عليها 
كل احلرص القيادتان احلكيمتان للبلدين الشقيقني موالنا 
الســــلطان قابوس بن سعيد املعظم وأخيه صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وكانت هناك كلمة للخريجني ألقاها طالب بصحبة طالبة 
في نفــــس الوقت وقالوا فيها: كم جميل هذا املســــاء الذي 
يجمعنا معكم فنستنشق منه عبق احلروف ونرتشف كأس 
االجناز الذي طاملا حلمنا به ورأيناه جزيرة شامخة في بحر 
اســــمه احلياة، فسعينا له بسفينة مجدافها اجلد وشراعها 
االجتهاد فتحقق احللم، وقالوا: مساء ميد في أطرافه أمسية 
حتلو بحضوركم زاهية بطالبها وقد اجتمعوا في حفل بهيج 
تزامنا مع احتفاالت عماننــــا احلبيبة باجنازاتها املتتالية 
تغنيا بعيد ميالدها األربعني، واحتفاال بســــلطانها حضرة 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بني سعيد املعظم حفظه 

اهللا ورعاه قائدا ومرشدا وقبل كل ذلك والدا.
  وقالوا: لقد كانــــت الكويت زهرة رائعة تتألق بعبيرها 
وتشدنا مبســــكها وأثيرها فأكرم من بلد وأنعم بأهلها من 
أهل وأشدد بها من منبر للعلم والثقافة فشكرا لك يا كويت 

حفظك اهللا وأدام أهلك في عز وشموخ. 

 آالء خليفة
  طالب رئيس االحتاد العام لطلبــــة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل صالح العتيبي ادارة الهيئة بضرورة تعديل 
املادة ٥٥ من نظام التقومي الدراســــي ملا لها من آثار ســــلبية تؤثر على 
مستقبل الطالب، مشيرا الى ان املادة ٥٥ واملعمول بها حاليا بالهيئة متنع 
الطالب الــــذي حصل على تقدير FA من احلصول على حقه في التقدير 
اجلديد الذي يحصل عليه في الكورس التالي مع بقاء تقدير الـ FA ضمن 
عدد الوحدات املسجلة التي يتم احتساب املعدل التراكمي للطالب عليها.

وطالب العتيبي بتعديل تلك املادة اســــوة مبا هو معمول به في جامعة 
الكويت واجلامعات اخلارجية التي تعمل وفق النظام االكادميي العاملي، 
وتعتبر هذه املطالبة انقاذا ملستقبل الكثير من الطلبة املوجودين على 
قائمة املنذرين واملهددين بالفصل نهائيا من كليات الهيئة بســــبب تلك 
املادة، الفتا الى ضرورة تعديل تلك املادة بحيث ان الطالب عندما يحصل 
على تقدير FA يعامل معاملة الطالب الذي يحصل على تقدير F لتتاح له 
فرصة استكمال دراسته، مشيرا الى ان الطالب الذي يحصل على تقدير 

FA يكون ذلك حرمانا دراسيا بسبب عدم حضوره لالختبار النهائي. 

 آالء خليفة
  أعلنت نائبة املنسق العام لقائمة املستقبل 
الطالبي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لشؤون الطالبات فاطمة احلمد عن 
تنظيم رحلة لطالبات الكليات واملعاهد الى 
حديقة الشعب اليوم السبت من الساعة ٩ 

صباحا الى الساعة ٤ عصرا.
  وقالـــت احلمد ان القائمـــة قد حرصت 

على تنظيم تلك الرحلـــة للطالبات بهدف 
الترفيه عنهـــن اميانا من القائمة بضرورة 
توفير تلك الرحـــالت الترفيهية للطالبات 
للترويح عنهن في محاولة لتخفيف ضغط 
األعباء الدراسية عنهن واعطائهن الفرصة 
للترويـــح والبعد عن اجلو الدراســـي بعد 
عناء الدراسة وضغوطاتها، فضال عن اتاحة 
الفرصة للطالبـــات للتواصل مع بعضهن 

البعض بهدف تقوية الروابط بينهن، مشيرة 
الى ان القائمة على حجز احلديقة للطالبات 
فقط العطائهن فرصة التمتع دون تعرضهن 
ألي مضايقات وللحفاظ على خصوصياتهن، 
متمنية ان حتظى املشاركات بيوم ترفيهي 
مميز يكون حافزا لهن ملعاودة دراستهن بجد 
واجتهاد، مؤكدة استمرار القائمة في تقدمي 

كل ما هو نافع ومفيد للطالبات. 

 حصل فريق اجلامعة االميركية بالكويت على املركز الثالث في 
املســـابقة السنوية العاشـــرة لفن اخلطابة حول البيئة العامة بني 
اجلامعـــات والتي اقيمت في دبي، وكانت املســـابقة حول االبحاث 
املتعلقة بالبيئة ومت تقســـيمها الى اربع فئـــات، وجذبت عددا من 
املشاركني وصل الى ٦٤ جامعة من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وكان للجامعة االميركية فريق واحد انضم وشـــارك في واحدة من 
الفئات االربع وهو االستخدام الذكي للماء: احملافظة ام حسن ادارة؟ 
وقد شارك في املنافســـة مع فريق اجلامعة االميركية سبع عشرة 
جامعـــة مختلفة، وكان الفريق مكونا مـــن املتحدثة والطالبة نور 

العريس وســـمانتا كومبس املساعدة واملعلمة االولى لبرامج اللغة 
االجنليزية املكثفة ودون برادس كمستشارة ومدربة بالكلية. ونال 
اداء فريق اجلامعة االميركيـــة بالكويت اعجاب وتقدير اجلامعات 
املشـــاركة االخرى ومنظمي احلدث، حيث ابلى الفريق بالء حسنا، 
كما اقيم احلدث حتت رعاية صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في االمارات العربية 
املتحدة، وقد كانت املشـــاركة والظهور الرابـــع للجامعة االميركية 
بالكويت في هذه املسابقة السنوية، حيث حصلت على املركز الثالث 

في مناسبتني واملركز االول في مناسبتني. 

 السفارة العمانية كّرمت طلبتها المتفوقين والخريجين بحضور السفير المعشني

 العتيبي لتعديل المادة ٥٥ من التقويم الدراسي بـ«التطبيقي»

 رحلة لطالبات «التطبيقي» لحديقة الشعب اليوم

 «األميركية» حصلت على المركز الثالث في مسابقة الخطابة بدبي

 (أنور الكندري) السفير املعشني في صورة تذكارية مع الطالبات املتفوقات


