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  بارك رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ـ فرع أميركا فهد الســــبيعي لطلبة 
وطالبات الواليات املتحــــدة األميركية على زيادة 
املخصصات املالية وبأثر رجعي وتأكيد نزولها في 
حسابات الطلبة في األيام القليلة املقبلة، كما ذكر 
وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد لالحتاد، 

كما شكر الســــبيعي اجلهات املسؤولة التي سعت 
لتحقيق هذا املكتسب الطالبي وعلى رأسهم سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد الذي 
كان متلمسا ألهمية إقرار هذه الزيادة وكذلك وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التي 
لم تأل جهدا في التنسيق بني وزارة التعليم العالي 

ووزارة املالية لتحقيق هذا املكتسب الطالبي. 

 السبيعي: بالعزم واإلصرار نحقق المستحيل

«GiveKuwait» الوطنية لالتصاالت»: طلبة «العلوم اإلدارية» شاركوا في مسابقة» 
 تعد أكبر مسابقة من نوعها احتفاًال بالعيد الـ ٥٠ الستقالل الكويت

 وفد «الوطنية لالتصاالت» مع د.راشد العجمي وطلبة العلوم اإلدارية

 أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن مواصلتها االحتفال بالعيد 
الوطني الـ ٥٠ للبالد، حيث أطلقت في منتصف ديسمبر املاضي أكبر 
مسابقة إلكترونية باسم «GiveKuwait» والتي من شأنها أن متنح عمالءها 

فرصة إظهار حبهم للكويت بطريقتهم اخلاصة وأسلوبهم املميز.
  وأوضحت الشـــركة في بيان صحافي ان عمالءها يســـتطيعون 
املشاركة في هذه احلملة عبر التقاط صور أو تسجيل مقاطع ڤيديو 
أو تسجيل مقاطع غنائية صوتية عن الكويت وحتميلها على املوقع 
اإللكتروني للشـــركة، ومبوجب احلملة يستطيع العمالء التصويت 
ومشاركة املواد املصورة أو املسجلة مع أصحابهم من خالل شبكات 
التواصل االجتماعية مثل الفيس بوك والتويتر، وفي نهاية املسابقة 
سيعتبر هذا املوقع مبثابة مكتبة شاملة لكل املواد التي مت حتميلها 
من قبل املشاركني الذين حرصت الوطنية على أن تدعمهم وتساعدهم 
في إظهار مواهبهـــم الفنية وتعزيزها وكل ذلـــك من منطلق حبهم 

ووالئهم للكويت.
  ورغبة منها في مشاركة كافة أطياف املجتمع الكويتي في املسابقة 
أقامـــت الوطنية لالتصاالت وبالتعاون مع مكتـــب العالقات العامة 
بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت بوضع أستديو خاص لتسجيل 

املشاركات املقدمة من الطلبة.
  وبهذه املناسبة، أكد مدير العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول: «أن حتضيرات الوطنية للذكرى الـ ٥٠ الستقالل 
 GiveKuwait الكويت متلؤها احلماســـة واالبتكار ومازالت مســـابقة
تالقي صدى طيبا بني عموم الشعب الكويتي وكل من يحب أن يعبر 

عن حبه للكويت».
  وبدوره قال عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت د.راشـــد 
العجمي، والذي حرص على احلضور واملشاركة بكلمة أهداها للكويت 

بهذه املناسبة: «انه مبناسبة االحتفاالت الوطنية بذكرى عيد االستقالل 
الـ ٥٠ وذكرى التحرير الـ ٢٠، نهدي الكويت كبلد وكوطن وكانتماء 
متيز كلية العلوم اإلدارية بحصولها على االعتماد األكادميي الدولي 
من جمعية تطوير كليات إدارة األعمال الدولية (AACSB) وجتديد هذا 
االعتماد ملدة ٦ سنوات مقبلة لكل برامجها على مستوى البكالوريوس 
والدراسات العليا، حيث تعد الكلية األولى بجامعة الكويت احلاصلة 
على هذا االعتماد األكادميي، وكذلك نهدي الكويت حصول الكلية على 
ترتيـــب ٢٤٠ من ضمن أفضل ٣٠٠ كلية في العالم في إدارة األعمال، 
وكل هذه اإلجنازات والوصول لهذا التميز نهديه للكويت والشـــعب 
الكويتي وعلى رأسهم القيادة السياسية في ظل صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مع أطيب متنياتنا 
بأن تعود مثل هذه املناســـبات واألعياد على دولتنا احلبيبية وهي 
ترقى وتنعم باألمن واالســـتقرار والتقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو وسمو ولي العهد، وألف ألف مبروك للكويت 

وشعبها».
  ولكي تشجع شباب الكويت على املشاركة فقد خصصت الوطنية 
جوائز للرابحني مبعدل كل أسبوع وهي عبارة عن أجهزة iPads لكل 
فائز من كل مجموعة، عالوة على جوائز أخرى حســـب كل مجموعة 

كالتالي:
  التسجيل الصوتي، وتشمل: تسجيل ڤيديو كليب ألغنية من أحلان 
عبداهللا القعود باإلضافة إلى رحلة مجانية لشخصني حلضور حفل 
موسيقي عاملي، وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي تتضمن جوائزه 
كاميرا ديجيتال DSLR ورحلة مجانية لشخصني لوجهة عاملية، اما 
جوائز التسجيل املرئي فتشمل رحلة مجانية إلى هوليوود واملشاركة 

في عمل سينمائي مع إحدى شركات اإلنتاج العاملية. 

 النفيسي: إسهامات منصور المشعل 
ستظل محفورة في ذاكرة «التطبيقي»

 «المستقبل الطالبي» لتطبيق
  بكالوريوس الهندسة الكيميائية

 معرض التعليم البريطاني استقطب ٢٧٠٠ زائر
 أعلن املجلس الثقافـــي البريطاني ان معرض 
التعليم في اململكة املتحدة ٢٠١١ الذي نظمه املجلس 
األسبوع املاضي استقطب ٢٧٠٠ شخص زاروا ٤٢ 
مؤسسة تعليمية عليا من اململكة املتحدة منها أفضل 

٣٣ جامعة بريطانية شاركت في املعرض.
  وأضاف مدير التعليم في املجلس رأفت ابوطالب 
لـ «كونا» ان املعرض الذي أقيم يومي ١٢ و١٣ يناير 
وافتتحه وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد 
والسفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر شهد 
إقباال شديدا من الكويتيني واملقيمني الذين يرغبون 

في الدراسة في اخلارج.
  وذكر ان املعرض تضمن مجموعة واسعة جدا 
من برامج الدراسة لدرجة البكالوريوس واملاجستير 

والدراســـات العليا إلى جانب الدراســـات املهنية 
املتخصصة ودورات اللغة اإلجنليزية.

  وقال أبوطالب ان اململكة املتحدة توفر مستويات 
ال تضاهى من حيث اجلودة في مجال التعليم العالي، 
مضيفا انه على الرغم من أن مجاالت الهندسة والطب 
وإدارة األعمال التزال متثل مجاالت الدراسة التي 
يقبل عليها الطلبة الكويتيون الدارسون في اململكة 
املتحدة فإن أعدادا متزايدة منهم يلتحقون بالعديد 
من الدورات التأسيســـية ســـواء متهيدا للدراسة 
واحلصول على درجات جامعية أو لتحسني مهاراتهم 
في اللغة اإلجنليزية. وأضاف انه في ســـنة ٢٠١٠ 
تقدم ٣٫٥٠٠ طالب بطلبات للحصول على تأشيرة 

طالب للسفر إلى اململكة املتحدة. 

وشغل منصب ممثل في جلنة 
املعاقني بوزارة الشـــؤون قبل 
املعاقني اجلديد  صدور قانون 
وممثل الهيئة في «جلنة رعاية 
العمالة الكويتية من ذوي احلرف 
املنبثقة عن  واملهن املختلفة» 
اللجنة الوزارية برئاسة وزير 
الشـــؤون آنذاك معالي الشيخ 

نواف األحمد.
  وبني د.النفيســـي أن املوت 
قد غيب منصور املشعل ولكن 
إســـهاماته واجنازاته ستظل 
الذاكرة  فـــي  باقية ومحفورة 
داعيا املولى عز وجل أن يتغمده 
بواســـع رحمته ويلهم ذويه 

الصبر والسلوان. 

 آالء خليفة
  طالب منســـق عام قائمة املستقبل الطالبي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ثامر املطيري ادارة الهيئة باالسراع 
في تطبيق بكالوريوس الهندســـة الكيميائية بكلية الدراســـات 
التكنولوجية، مشيرا الى ان الواقع يؤكد انه ال بديل عن إقراره، 
خاصـــة بعدما أصبح جاهزا للتطبيق ووافق عليه مجلس ادارة 
الهيئة ملا له من فائدة ألبناء الكويت ويخدم شـــريحة كبيرة من 
الطلبة الذين يتذوقون مرارة الغربة واالبتعاد عن وطنهم وذويهم 
الستكمال دراساتهم، مثمنا موقف مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق 
النفيسي الداعم لتطبيق نظام البكالوريوس والتوسع في إقراره 

بتخصصات اخرى.
  وتساءل املطيري  عن أسباب رفض بعض أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة لتطبيق نظام البكالوريوس بهيئة التطبيقي. 

التدريب ونائـــب املدير العام 
لشؤون التدريب.

الفقيد خالل  أن    موضحـــا 
مسيرته البناءة كان له إسهامات 
ملموســـة أثرت وبشكل كبير 
في االرتقاء بالتعليم التطبيقي 
والتدريب ونذكـــر منها على 
ســـبيل املثـــال ال احلصر أنه 
الهيئة في  اســـتطاع متثيـــل 
جلان التعليم الفني والتدريب 
املهني بـــدول مجلس التعاون 
اخلليجي كما انه شغل منصب 
عضو دائم في جلنة شـــؤون 
بـــاإلدارة املركزية  العاملـــني 
العامة  ثـــم بالهيئة  للتدريب 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 

 محمد هالل الخالدي
  فقدت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب احد ابرز 
التي  الرائـــدة  الشـــخصيات 
ســـاهمت فـــي بنـــاء ونهضة 
التعليـــم التطبيقي والتدريب 
وهو املغفور له بإذن اهللا تعالي، 
إبراهيم املشعل  منصور علي 
املنية صباح يوم  الذي وافته 
اجلمعة املاضي. وأعرب مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبد الرزاق النفيسي 
عن بالغ حزنه وأمله لوفاة األخ 
منصور املشـــعل الذي كان له 
دور بـــارز في تنمية وتطوير 
العديد  التدريب حيث كان له 
من االجنازات والعطاءات التي 
أدت إلى وصول الهيئة ملكانتها 
احلالية كصرح أكادميي يلبي 

متطلبات النهضة.
  وأضـــاف أن املرحوم بإذن 
اهللا قد شغل عددا من املناصب 
الهيئة حيث تقلد منصب  في 
رئيس قسم املتابعة والتقومي 
باإلدارة املركزية للتدريب قبل 
إنشاء الهيئة ومراقب االختيار 
املركزية  والتنســـيق باإلدارة 
إدارة  للتدريب ومساعد مدير 
التسجيل بالهيئة بعد إنشائها 
ومدير إدارة تخطيط وتنسيق 

 وافته المنية يوم الجمعة الماضي

 مشرف منتديات «يمعة» بالجامعة المفتوحة: 
اإلدارة فصلتني دون إبداء األسباب

احلرم اجلامعي دون حصولي 
علــــى كتاب الفصــــل او معرفة 
الســــبب، وبهذا االمــــر الغريب 
والنادر فإننا نقــــول: ان رجل 
احلراسة قد سبق في القرارات 
االدارية وحتى مدير الشــــؤون 
الذي قمت مبراجعته  الطالبية 
ملعرفة االسباب فأجابني بانه ال 
يعلم بقرار فصلي، فتوجهت الى 
مسؤولة مكتب التطوير الطالبي 
لكنها كذلــــك اخبرتني بأنه لم 
يصلها شيء حتى اآلن ما يجعل 
االمر كله تنكيال بطالب يحمل 
على عاتقه رأيــــا آخر، ويدافع 
عن املكتسبات الطالبية بسبب 
كونه مديرا ملنتدى طالبي.وختم 
الشمري قائال: من الغريب ان يتم 
فصلي في فصل دراسي دفعت 

رسومه الدراسية.

بضرورة مراجعتها.
  وتساءل الشــــمري: هل يعقل 
ان يكون اول مــــن يعلمني بقرار 
فصلي هو رجال احلراســــة لدى 
دخولي اجلامعة ومنعي من دخول 

 محمد هالل الخالدي
  اعرب املشرف العام ومؤسس 
منتديات «ميعــــة الطالبية» اكبر 
منتدى وجتمع طالبي في اجلامعة 
العربيــــة املفتوحة ـ فرع الكويت 
نشــــمي الشــــمري عن استغرابه 
التعســــفية  الشــــديد لالجراءات 
التي اتخذتها ادارة اجلامعة ضده، 

وفصله دون اخباره.
  وقال الشمري توجهت الى مكتب 
مدير اجلامعة لالستفسار عن سبب 
الفصــــل مســــتنكرا، القيام بعمل 
حتقيق دون اســــتدعائي او حتى 
مواجهتي، فكان رده انه مت االتصال 
علي وكان جهازي مغلقا، علما ان 
ادارة اجلامعة تعلم بوجودي في 
اجلامعة وتعلم بتحركاتي ايضا، 
وتستطيع مخاطبة رجال احلراسة 
او استدعائي عبر جدول محاضراتي 

 د.عبدالرزاق النفيسي

 ثامر املطيري

 منصور املشعل

 الطالب نشمي الشمري 
 د.رنا الفارس 

 الشمري والعوضي يكرمان القحطاني بحضور املهندسني السميري والعجمي والدويح

 القحطاني: نتواصل مع طلبة الهندسة بمختلف الدول

الدول  الطلبـــة في مختلـــف 
للتواصل مع اجلمعية وخاصة 
احتـــاد الطلبة الدارســـني في 

ايرلندا واململكة املتحدة. 

على مســـتجدات ســـوق العمل 
واملســـتجدات الهندســـية التي 
تشهدها الساحة احمللية، مثمنا 
مبادرة القائمـــني على احتادات 

كما قامت بدعم ورعاية املشاريع 
الهندسية التي يقدمها الطلبة اثناء 
تخرجهم، باالضافة الى مشاركة 
املهندسني في رعاية انشطة احتاد 

الطلبة حول العالم.
  وشـــدد م.القحطانـــي على 
ضرورة تواصـــل طالب كليات 
الهندسة مع اجلمعية واطالعهم 

 جدد رئيس جمعية املهندسني 
م.طالل القحطاني احلرص على 
الكويت  التواصل مـــع طلبـــة 
الدارسني في مختلف انحاء العالم، 
مشـــيرا الى جتـــاوب اجلمعية 
ومشاركتها في عدد من االنشطة 
التي ينظمها الطلبة الكويتيون 
الدارسني للهندسة في  وخاصة 

مختلف تخصصاتها.
  وقال القحطاني خالل استقباله 
رئيس الهيئـــة االدارية للطلبة 
اململكة  الدارسني في  الكويتيني 
املتحدة وايرلندا حمد الشمري 
ورئيس مجموعة «مستجد» في 
االحتاد طالل العوضي يوم امس 
باجلمعية: اننا نشدد على التنسيق 
والتواصـــل مع كل مؤسســـات 
املجتمع املدني بالكويت وخاصة 
الدارسني للهندسية في  الطلبة 
الكويت واخلـــارج، موضحا ان 
اجلمعية انشأت جلنة املهندسني 
الشباب لتفعيل التواصل مع طلبة 
الهندســـة، كما فتحت لهم باب 
املشاركة في انشطتها املختلفة، 

 رئيس جمعية المهندسين استقبل رئيس طلبتنا في المملكة المتحدة وإيرلندا

 البرنامج اإلنشائي في الجامعة يشارك 
في معرض ومنتدى مشاريع التنمية

البرنامــــج   اعلنــــت مديــــرة 
االنشــــائي في جامعــــة الكويت 
د.رنا الفارس ان البرنامج كممثل 
عن جامعة الكويت سيشارك في 
معرض ومنتدى مشاريع التنمية 
«بوابة مســــتقبل الكويت» الذي 
تنظمه شــــركة كويت اكســــبو 
للمعارض واملؤمتــــرات، ويقام 
حتت رعايــــة ومشــــاركة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشــــؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد خالل 
الفترة من ١٨ لـ١٩ يناير ٢٠١١ في 
فندق شــــيراتون الكويت، وذلك 
لعرض املشاريع االنشائية التي 
البرنامج االنشائي على  يشرف 
تنفيذهــــا وباالخص مشــــروع 
مدينة صباح الســــالم اجلامعية 
– جامعة الكويــــت. ويهدف هذا 

املعرض الــــى جذب العدد االكبر 
القطاع  من شركات ومؤسسات 
اخلاص والعام املعنية بالتنمية 
االقتصادية لتبادل وتوحيد االفكار 
واجلهود والرؤى املشتركة حول 

خطط ومشاريع التنمية. 

 Gust وفد اجلامعة خالل لقائه مع طلبة 

 «Gust» استقبلت وفدًا من جامعة ميزوري
 محمد المجر

  استقبلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وفدا رسميا من 
جامعة ميزوري سانت لويس االميركية كان على رأسه د.ملتن 
بلد مسؤول التنمية األكاديمية في ميزوري، كما ضم الوفد عددا 
من األســـاتذة الجامعيين الذين عقدوا اجتماعـــات مختلفة مع 
القيادات الجامعية وكلية العلوم اإلدارية والقائمين على قســـم 
اللغة االنجليزية ومســـؤولي برنامج الماجستير إلعداد التقييم 
العام للجامعة ومدى التزامها بمعايير التعاون والتنمية االكاديمية 

بين جامعة ميزوري والجامعات االخرى.
  فمن جانبهم اكد قياديي الجامعـــة على التزام Gust بمعايير 
الجودة التعليمية وتقديم نموذج تعليمي مميز من بين المؤسسات 
التعليمية في المنطقة كما اثنى الوفد الزائر على أوجه التعاون 
التعليمي بين جامعتي ميزوري ســـانت لويس وGust مؤكدين 
ان ميـــزوري حريصـــة كل الحرص على ان يكـــون تعاونها مع 
مثيالتها مثري للحركة التعليمية ويحقق نهضة في الفكر البشري 

وتقدمه. 


