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  أعلن رئيـــس مجموعة مســـتجد التابعة 
 (Q٨SF) لقائمة املســـتقبل الطالبـــي ـ أميركا
عبداللطيف التركيت عن اســـتعداد املجموعة 
ملساعدة املســـتجدين والراغبني بالدراسة في 
الواليات املتحدة األميركية، وبني ان املجموعة 
كانت ومازالت سباقة في تقدمي اخلدمة األفضل 

للطلبة عن طريق برامجها وأنشطتها، وأوضح 
التركيت انه ميكن للطلبة االستفادة من خدماتها 
www.mostajed.» :عن طريق املوقع االلكتروني

com»، إضافة الى البرامج األخرى التي توفرها 
املجموعة وحث التركيت الطلبة على عدم التردد 
في التواصل مع مندوبي املجموعة املتوافرة 

أسماؤهم في املوقع االلكتروني. 

 مجموعة «مستجد» مستعدة لمساعدة المستجدين

 علي اليوحة ود.ونفرد تامسون وأحمد بن عبداهللا الفريح خالل جولة داخل املعرض

 من الكتب املشاركة في املعرض 

 الشيخ طالل اخلالد وجولة داخل املعرض الشيخ طالل اخلالد يدون كلمته في سجل املعرض الشيخ طالل اخلالد ود.بدر اليعقوب والشيخة د.ميمونة الصباح خالل افتتاح املعرض

 طالل الخالد: الشباب هم ركيزة المجتمع ونسخر كل اإلمكانيات له 
ونستفيد بمخرجات الجامعة و«التطبيقي» في تنفيذ خطة التنمية

 آالء خليفة
  تزينت كلية احلقوق بجامعة 
الكويت صبـــاح امس بأعالم 
الكويت احتفاال بالعيد الوطني 
وعيد التحرير حيث مت تنظيمه 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشـــيخ احمد الفهـــد ونظمه 
العامة بكلية  العالقات  مكتب 
الكويت  احلقـــوق بجامعـــة 
بالتعاون مع جمعية القانون 
حتت عنـــوان «دامت افراحك 
يا كويت» وبحضور العضو 
املنتـــدب للعالقات احلكومية 
العامة  والبرملانية والعالقات 
البترول  واالعالم مبؤسســـة 
الشيخ طالل اخلالد نيابة عن 
راعي احلفل، وذلك صباح امس 
بحضور عميد كلية احلقوق 
د.بدر اليعقوب وعميدة كلية 
الشـــيخة د.ميمونـــة  االداب 
الصبـــاح وعدد من اســـاتذة 

وطلبة وطالبات الكلية.
  وقـــد صاحـــب االحتفال 
تقدمي فرقة الصقرين لرقصة 
العارضة ومن ثم افتتاح معرض 
الصور الذي جمع صورا حلكام 
وشيوخ الكويت وايضا صورا 
من تاريخ الكويت واهم معاملها 
السياحية والتاريخية باالضافة 

سورا آمنا داخليا وخارجيا.
  ومـــن جهـــة اخـــرى قال 
د.اليعقوب: أعكف حاليا على 
تدوين األحداث التي عشـــتها 
خالل ايـــام االحتالل العراقي 
النني امتلـــك وثائق وصورا 
وكتبـــا ال اعتقد انها موجودة 
عند احد، وانا بصدد انهاء كتاب 
عن تلك املرحلة لتعرف األجيال 
املقبلة كيـــف كان الكويتيون 
يدا واحدا في مواجهة العدوان 
الوحدة  وامتنـــى اســـتمرار 

والتعاون.
  من ناحيتها تقدمت عميدة 
كليـــة اآلداب بجامعة الكويت 
الشـــيخة د.ميمونة الصباح 
بالتهنئة الى صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وابناء الشعب الكويتي 
الكرام مبناسبة األعياد الوطنية 

التي حتتفل بها البالد.
  وقالت: يسعدني حقيقة اننا 
نحتفل بـ ٣ مناسبات عزيزة 
علـــى قلوبنا جميعـــا، فنحن 
نحتفل مبـــرور ٥٠ عاما على 
تأســـيس الكويـــت و٢٠ عاما 
على االســـتقالل و٥ سنوات 
علـــى تولي صاحب الســـمو 
األمير مسند اإلمارة وجميعها 
مناســـبات غالية على قلوب 

جميع الكويتيني. 

الى االصبوحة الشعرية التي 
قدمها كل من الشاعر محمد بن 
عزام العجمي والشاعر فالح بن 
قشعم والشاعر فهد بن عسكر 
وكان عريف االصبوحة السعيد 
احمد السعيد وذلك في قاعة 

املرحوم عثمان عبدامللك.
  وأعـــرب العضـــو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقـــات العامـــة واالعالم 
مبؤسســـة البترول الشـــيخ 
طالل اخلالد فـــي تصريحات 
للصحافيني على هامش احلفل 
عن سعادته لالحتفال باألعياد 
فـــي كلية احلقوق،  الوطنية 
الكويـــت تعيش  ان  مؤكـــدا 
حاليا ايام فرح وسعادة وكل 
كويتـــي يفتخر لوجوده على 

هذه االرض الطيبة.

  استذكار الشهداء

  وقـــال ان األعياد الوطنية 
فرصة طيبة لنستذكر اسرانا 
وشهداءنا الذين قدموا ارواحهم 
ودماءهم فـــداء لتراب الوطن 
وهذا التواصل، ورفع الراية من 
جيل الى جيل هو سمة الشعب 
الكويتـــي االصيـــل ويجعلنا 

نفتخر بأننا كويتيون ونحتفل 
بنعمة االمن واالمان، ونشكر 
اهللا عز وجل على تلك النعم 
في ظل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد وان يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
  وحـــول رســـالته ألبنائه 
الطالب والطالبات قال: الطلبة 
هم املستقبل واحتفالهم باألعياد 
الوطنية نابـــع من وطنيتهم 
ومحبتهـــم لتـــراب الوطـــن 

الغالي.
  وفي رده على سؤال حول 
ان األحداث السياسية احلالية 
في العديد من الدول أكدت ان 
الشـــباب على قـــدر كبير من 
الوعي واملســـؤولية وهذا ما 
حدث في تونس ومصر، وحول 
التطبيقي  التعليم  إذا كان  ما 
قادرا على تخريج اجيال واعية 
قادرة على دفع عجلة التنمية، 
قال الشيخ طالل «دعونا نبدأ 
باالستثمار احلقيقي الذي دعا 
اليه صاحب السمو األمير وهو 
االستثمار في اإلنسان، فاملجتمع 
الكويتي يقوم في األساس على 
شبابه وشـــاباته فهم ركيزته 

األساســـية والبلـــد ال يبخل 
على شـــبابه ويسخر جميع 
اإلمكانات لهـــم، وال ميكن ان 
نقارن شباب الكويت بشباب أي 
دولة اخرى فأنا ال أريد احلديث 
عن السياســـة ولكني احتدث 
من منطلق وطني فشبابنا ال 
يقارنون بأي دولة اخرى ألنهم 
على علـــم بقيمة النعمة التي 
يعيشـــون بها وقادرون على 
احلفاظ عليها بكل ما ميلكون 

من قوة».
  واضـــاف ان االختالف في 
وجهـــات النظر أمـــر طبيعي 
مـــكان  أي  فـــي  ويحـــدث 
فاالختالفـــات حتـــدث داخل 
األســـرة الواحدة ولكن يبقى 

الوطن هو األساس.
  وردا على سؤال آخر فيما 
يخص ســـعي الدولة بجميع 
مؤسســـاتها لتطبيق اخلطة 
التنموية للنهوض بالكويت 
ورأيه فـــي جامعـــة الكويت 
التي تعتبر منجما للعقليات 
واخلبرات وحول مدى دعوته 
للحكومة من اجل االستفادة من 
تلك اخلبرات رد قائال: مما الشك 
فيه ان مؤسساتنا احلكومية 

تستعني باجلامعة في تطبيق 
الى  اخلطة، فاحلاجة ماســـة 
استشاراتهم ودعمهم وافكارهم، 
وأخص بالذكر مؤسسة البترول 
الكويتية فنحن نستعني بدكاترة 
وشـــباب اجلامعة في تطبيق 
بعض استراتيجياتنا وهذا األمر 
بالتأكيـــد ينطبق على معظم 
مؤسسات الدولة وبالتالي فان 
اخلبرات املوجودة باجلامعة 
العنصر األساسي في  تعتبر 

حتريك عجلة التنمية.

  الوفاء للكويت

  مـــن جانبه قال عميد كلية 
احلقوق بجامعة الكويت د.بدر 
الكلية حرصت  ان  اليعقوب: 
على تنظيم هذا احلفل كنوع 
من أنواع الوفاء للكويت الن 
الكويت دائما تعطينا ونحن 
في احلقيقة ال نعطيها شيئا اال 
في مناسبات معينة، وتنظيم 
االحتفاليـــة في كلية احلقوق 
على وجه اخلصوص له مغزى 
كبير اال وهو تعليم اآلخرين 
احتـــرام الكويت والوفاء لهذا 
البلد الذي عشـــنا في ربوعه 
براحة وامان واطمئنان كما اننا 

عانينا في فترة من الفترات من 
جراء العدوان العراقي الغاشم 

على الكويت.
  وقال: نحن نحتفل مبرور ٥٠ 
عاما على استقالل الكويت و٢٠ 
عاما على التحرير و٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مسند اإلمارة، موجها رسالة 
الى كل املسؤولني في احلكومة 
ان يستغلوا فرحة الشعب في 
هذه املناسبة من خالل دعمها 
وتقويتها ونشرها بشكل اكبر، 
فمن ساهم في حترير الكويت 
العراقي ليس  من االحتـــالل 
اجليش األميركي او املصري او 
غيرهما، من ساهم بشكل كبير 
هم ابناء الشعب الكويتي النهم 
قاموا بعمل رائع جدا يسجل 
لهم بأحرف من نور سواء في 
الداخل او اخلـــارج وبالتالي 
فالبد من استغالل القوة التي 
يتمتع بها الشعب الكويتي من 
اجل دفع عجلة التنمية، فالبد 
من االستعانة بهؤالء الشباب 
في املناصب االدارية والقيادية 
الكويت  حتى تستمر مسيرة 

الى األفضل.
  وفي رده على سؤال حول 

انه منذ نشأة الكويت كان هناك 
اهتمام من القيادة بالتعليم ومت 
انشاء جامعة الكويت ومن ثم 
التعليم التطبيقي وغيرها من 
املؤسسات التعليمية وكيفية 
العميقة  النظرة  قراءته لتلك 
التي أولت التعليم اهتماما بالغا 
في الكويت، قال د.اليعقوب: ان 
حكام الكويت كانت لهم نظرة 
تطلعية تفـــوق العصر الذي 
كانوا يعيشون فيه، فالتعليم 
هو اســـاس تقـــدم وحضارة 
الشـــعوب ومنذ ايام املدرسة 
املباركية ومن قبلها الكتاتيب 
وغيرها كان يتم تأسيس مدارس 
بهدف تأهيل الشباب ملواجهة 
التحديات وبالفعل جنحوا في 
تلك العملية ولكننا نريد حاليا 
ان يكـــون التكاتف والتوجه 
اقـــوى حتى يشـــعر املواطن 
باألمن واألمان ناهيكم عن ان 
التعليم بحد ذاته يعتبر سورا 
قويا يحيط بالدولة حلمايتها 
من كل األطماع واملخاطر فأمتنى 
الكويتي في هذه  من الشعب 
املناسبة ان يتشرب تلك األمور 
ويعيشها ويتفاعل معها وان 
يحافـــظ على الكويت ويكون 

 افتتح معرض «دامت أفراحك» في كلية الحقوق نيابة عن الفهد

  بـدر اليعقوب: التعليم سـور قوي يحيط بالدولـة ليحميها من األطمـاع والمخاطر الخارجية

 اليوحة: سنعمل لوضع إستراتيجية ثقافية خالل الـ ٣ أشهر المقبلة 

 بيان عاكوم
  اكد االمني العـــام للمجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
واآلداب علي اليوحة ان لديه خطط كثيرة ســـيعمل على 
تطبيقها، مشيرا الي ان ما يهمه هو خطة التنمية والعمل 

على تنفيذها.
  واضاف اليوحة، خالل مشاركته في افتتاح معرض الكتاب 
الثاني الذي تنظمه اجلامعة االميركية ردا على سؤال حول 
خططه بعد تعيينـــه امينا عاما للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، حيث قال: انه سيتسلم منصبه اليوم (امس) 
وان اول خطوة ستكون وضع استراتيجية واضحة للتنمية 
الثقافية خالل االشـــهر الثالثة املقبلة مبشاركة مؤسسات 
املجتمع املدني العاملة في املجال الثقافي وباالعتماد على 

اجلانب البشري في التنمية الثقافية.
  وبخصوص مشـــاركته في املعـــرض، رأى اليوحة ان 
تنظيمه من قبل اجلامعة االميركية شـــيء ايجابي وممتاز 
ويصب في خانة قضايا التنمية البشرية، مثنيا على اهتمام 
اجلامعة بإثارة قضية القراءة والكتاب املطبوع الى جانب 

الكتاب االلكتروني.
  من جهته، اكد مدير اجلامعة االميركية د.ونفرد تامسون 
على اهمية تنظيم معرض الكتاب وذلك لتشجيع الطالب 

علـــى القراءة، مبينا ان االقبال جيـــد ومتنى ان يزداد في 
االيام املقبلة.

  وشارك في افتتاح املعرض امللحق الثقافي في السفارة 
السعودية احمد بن عبداهللا الفريح حيث اكد ان حضوره 
ينـــم عن قناعة بالدور الذي تقـــوم به اجلامعة االميركية 
في التنمية البشـــرية، مثنيا على اســـلوب التعليم فيها، 
اال انه اشـــار الى ان التعليم اخلاص فـــي الدول العربية 
يحتـــاج خلطوات اضافية، مبينـــا ان التعليم عن بعد في 
اململكة العربية الســـعودية اليزال عليه حتفظات والهدف 

اآلن تشجيعه.
  اما مديرة املكتبة آمنة العمري فقالت: ان هذا املعرض يقام 
للمرة الثانية في اجلامعة ويهدف لتعرف الطلبة واعضاء 
هيئـــة التدريس على جميع املصادر مـــن قواعد وبيانات 
اكادميية، الفتة الى مشـــاركة ١٩ جهة منها شـــركة النظم 
العربية ومركز معلومات الشـــرق االوسط ورابطة االدباء 
الى جانب مشاركة بعض السفارات كالسفارة السعودية 

والسفارة الفرنسية.
  ومتنت العمري في ختام كلمتها ان يشهد هذا املعرض 
اقباال جيدا من قبل الطالب. يذكر ان املعرض سيستمر ملدة 

ثالثة ايام متتالية. 

 شارك في افتتاح معرض الكتاب في الجامعة األميركية واعتبره خطوة إيجابية وممتازة

 الطخاخ: سياسة القبول بالجامعة 
المفتوحة تحتاج إلى مراجعة

 ظلمت العديد من الطلبة 

 محمد هالل الخالدي
  تســـاءل امني ســـر القائمة 
العربية  املســـتقلة باجلامعة 
الكويـــت  فـــرع  ـ  املفتوحـــة 
عبدالعزيز الطخاخ عن سياسة 
القبول التي اتبعتها ادارة الفرع 
بالنســـبة للطلبة املستجدين 
للكورس الثاني للعام الدراسي 
احلالي وما هي معايير القبول 
حيث اننا وجدنـــا العديد من 
الذين تتراوح نسبهم  الطلبة 
بـــني ٨٠٪ و٩٠٪ مرفوضـــني، 
بينما وجدنا طلبة مضى على 
تخرجهم اكثر من خمس سنوات 
ونســـبهم تتـــراوح بني ٥٠٪ 
و٦٠٪ مقبولـــني بحجة واهية 
انهم اجتـــازوا امتحان القبول 
مما يدعونـــا للتأكد من تدخل 
الواسطة واحملسوبية فنحن 
لدينا الدليل على ذلك بتواجد 
طلبة نسبهم باخلمسني قبلوا 
فماذا يريد صاحب نسبة ٥٠٪ 
تقدميه مقارنة باحلاصل على 
٩٠٪. كما طالب الطخاخ ادارة 
الفرع الرئيسي بالتدخل حلل 
الفوضـــى العارمة واحلاصلة 
ـ  العربية املفتوحة  باجلامعة 
فرع الكويـــت حيث ان معظم 
الطلبة يعانون من تخبط اداري 
واضح حيث اننـــا جند ادارة 
متواجدة من الســـنة املاضية 
وبالتكليف اذن هي لم تعرف 
االستقرار بداخلها فكيف يكون 
حال الطلبة الذين يعانون من 
تخبط تلك االدارة واحملسوبية 
وتواجـــد اللوبي االداري الذي 
يعمـــل ضد مصلحـــة الطالب 
فنحن جند ان سياسة القبول 

في هذا الكورس غير منصفة 
وغير منطقية وظلمت الكثير 

من الطلبة حديثي التخرج.
  كما ناشـــد الطخاخ مكتب 
سمو االمير طالل بن عبدالعزيز 
التدخل السريع حيث ان الطلبة 
الفوضى  يعانون االمرين من 
احلاصلـــة بالفـــرع فقد ضاق 
الطلبة ذرعا من التخبط االداري 
احلاصل فنحن نعاني من قرارات 
عشوائية ومقتصرة على فرع 
الكويت فقط منها فصل الطلبة 
واقرار الـ ١٢ وحدة اجباريا مما 
يثقل كاهـــل الطلبة ماديا وال 
يناســـب ظروف اغلب الطلبة 
ممن هم موظفون، كما ان ادارة 
الفرع في الكويت متشي عكس 
التيار الذي رسمه االمير طالل 
بن عبدالعزيز ومجلس االمناء 
بحيث ان اجلامعة غير ربحية 
ونحن جند العكس صحيحا في 
فرع الكويت متمنني من سموه 
التدخل السريع حلل ازمة االدارة 

اجلامعية في فرع الكويت. 

 عبدالعزيز الطخاخ

 (متين غوزال) جولة داخل املعرض 


