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أكد أن أميركا حتضر لضربة عسكرية إليران عبر رسم فخ لها للتدخل في »اخلليج«

الرميح���ي ثالث���ة  ورس���م 
سيناريوهات للمستقبل في مصر 
حيث اشار الى انها من املمكن ان 
تتطور نح���و الدميوقراطية او 
تصبح كإيران ان صعد االخوان 
املسلمون وتسلموا السلطة، أو 
ان تكون سلطة عسكرية بثياب 

دينية.
وختم الرميح���ي مؤكدا اننا 
اليوم حتت تأثير اعالمي واسع 
في املنطقة، مشيرا الى ان هناك 
حربني ح���رب التغيير واحلرب 
االعالمية وستكون اول ضحية 

تسقط هي احلقيقة.
وقال الرميحي ان االميركيني 
رصدوا ميزانيات للدميوقراطية، 
مش���يرا الى ان هن���اك ازمة في 
محدودية التفكير االستراتيجي 
في اميركا ولم تبلور اليوم موقفا 
واضحا، الفت���ا الى انها حتاول 
ان تعمل ب���ردود الفعل وليس 

الفعل.
بيان عاكوم  ٭

ورأى اس���يري ان سياس���ة 
الواليات املتحدة االميركية ستكون 
نش���طة على املسرح السياسي 
ولكن ليس على املكشوف وامنا 

خلف الكواليس.
من جهت���ه، حتدث الرميحي 
عن ركائز السياس���ة اخلارحية 
االميركية جت���اه منطقتنا وهي 
تدفق النفط، واحلفاظ على أمن 
اس���رائيل، الى جان���ب محاربة 
االفكار املتطرفة واحلفاظ على 

االستقرار في املنطقة.
واش���ار الرميح���ي ال���ى ان 
الواليات املتحدة االميركية تضع 
خططها ولكن ال تتحسب لالثار 
اجلانبية، مش���يرا الى ان ازاحة 
صدام حسني من العراق اعطت 

فيها خدمة مجانية إليران.
الرميحي مع اسيري  واتفق 
في ان الواليات املتحدة االميركية 
تفاجأت مبوجة التغييرات التي 
أصابت العالم العربي ولم يكن 

لديها سيناريو خاص بذلك.

وتساءل أسيري عما إذا كانت 
ه���ذه التغييرات س���تؤثر على 
املصال���ح االميركية في املنطقة 
حيث أجاب أنها ستظل كما هي 
على امل���دى القصير ولكن على 
املدى الطويل ستكون أكثر تعقيدا 
وصعوب���ة بس���بب احلكومات 
الشعبية والتي ستكون في رأيه 
اكثر دميوقراطية ومتثيال للشعب، 
مبينا ان املطالب ستتركز على 
حتقيق توازن اميركي في الصراع 
� االسرائيلي، مؤكدا ان  العربي 
الفلس���طينية ستكون  القضية 
العرب  محورية واساسية عند 
بعد هذه التغييرات وس���يكون 
هناك تغيير املوقف الغربي جتاه 

القضية الفلسطينية.
وأبدى اسيري نظرة تفاؤلية 
للمس���تقبل في الدول العربية، 
مشيرا الى مشاركة جماعية في 
صنع القرار السياسي، وحصول 
الى  انتخابات ش���فافة ونزيهة 

جانب االنفتاح االعالمي.

والقومية، مشيرا الى ان مصلحتها 
في املنطقة العربية واخلليجية 
ترتكز على ثالثة محاور: األول 
تدفق النفط بانسيابية وبأسعار 
معقولة والثاني احملافظة على 
الكيانات السياس���ية واألنظمة 
التقليدية والثالث احملافظة على 

الكيان االسرائيلي.
وقال أسيري ان هذه احملاور 
كان���ت ترتكز عليها السياس���ة 
اال  االميركية حتى وقت قصير 
انها اآلن تواجه حتديات كثيرة 
مبينا ان اميركا كانت مضطربة 
من التغييرات االخيرة ومتخوفة 
ألن الصورة أمامها لم تكن واضحة 
حيث كان���ت تعتقد ان االنظمة 
التقليدية قادرة على استيعاب 
املطالب الشعبية اال ان هذا األمر 
لم يكن صحيحا مما سبب معضلة 
للوالي���ات املتح���دة االميركية، 
مشيرا الى انها بعد جناح الثورة 
حتولت من التحالف مع النخب 

الى التحالف مع الشعب.

اذ قال االنقالبات العربية بدأت 
منذ اخلمسينيات حيث تغيرت 
االنظمة من ملكية الى جمهورية 
نخبوية مشيرا الى انه تبني انها 
اسوأ من االنظمة امللكية واكثر 
تطرفا لكنه اشار الى ان ما يحدث 
اليوم هو ثورات شعبية قام بها 

الشباب املتعلم.
وقال اس���يري ان ه���ذا هو 
الذي  الشرق االوس���ط اجلديد 
يقوده الشباب الذي تخلص من 
عقدة اخلوف، مؤكدا انه ال دخل 
للواليات املتحدة االميركية في 
هذه الث���ورات التي رآها اصيلة 

متجذرة.
الواليات  ان  ورأى أس���يري 
املتحدة االميركية تسعى للتكيف 
مع هذه املتغيرات التي لم تتوقعها 
ولفت أس���يري إلى أن سياسة 
الواليات املتحدة االميركية تتجاوز 
االف���راد والقيادات ومس���تعدة 
للتضحية باألنظمة من اجل هدف 
اس���مى وهو املصلحة الوطنية 

أكد اس���تاذ عل���م االجتماع 
ان  الرميحي  السياسي د.محمد 
هناك فخا أميركيا يحضر إليران 
مشيرا الى ان كالم وزير الدفاع 
االميركي روبرت غيتس مؤخرا 

في البحرين ينذر بذلك.
الرميح���ي ان قول  واضاف 
غيتس انه نص���ح البحرينيني 
الدميوقراطية حتى  باملزيد من 
ال تس���مح إلي���ران بالتدخل في 
شؤونها يعني دعوة إيران للتدخل 
في اخلليج حت���ى يكون هناك 
غطاء للواليات املتحدة األميركية 
واملجتمع الدولي بالتدخل وتوجيه 

ضربة عسكرية إليران.
وأشار الرميحي الى انه ألول 
مرة تكون هناك مواجهة علنية 
بني اململكة السعودية وإيران اآلن 
تتالمس انوف السعودية وايران 
بعد احداث البحرين بعدما كانت 

في السابق احلرب بالوكالة.
اذ  البحرين  متطرقا ألحداث 
قال نحن مع االصالح ولكن ضد 
التبعية وضد فكرة اجلمهورية 

االسالمية بقيادة والية الفقيه.
ج���اء كالم الرميح���ي خالل 
الن���دوة الت���ي نظمته���ا وحدة 
الدراس���ات االميركية في كلية 
العل���وم االجتماعية في جامعة 
الكويت والتي جاءت حتت عنوان 
»السياسة االميركية والتغييرات 
الراهنة في املنطقة والتي حاضر 
فيها استاذ علم االجتماع السياسي 
د.محم���د الرميحي وعميد كلية 
العل���وم االجتماعية في جامعة 

الكويت د.عبدالرضا أسيري.
م���ن  أول  اس���يري  وكان 
حتدث في الن���دوة حيث اكد ان 
اح���داث البحرين يجب ان حتل 
داخلي���ا رافض���ا فك���رة تغيير 
النظام وحتويله الى جمهورية 

اسالمية.
وحتدث اسيري عن التغيرات 
احلاصلة اليوم في العالم العربي 

السفير العراقي في مقدمة احلضورد.محمد الرميحي ود.عبدالرضا أسيري خالل الندوة

أسيري: الثورات 
ستؤدي لتغيير 
سياسة العرب
جتاه القضية 
الفلسطينية

احتاد اململكة املتحدة وإيرلندا 
يطالب بحسم زيادة املكافأة

شارك االحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا nuks.com في حملة 

»نستاهل الـ 200« مع االحتادات الطالبية 
األخرى لزيادة املكافأة االجتماعية، وخصوصا 

بعد أن أقرت جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرشاد في اجتماعها املنعقد يوم االحد 

املوافق 13 فبراير 2011 اقتراحا بزيادة املكافأة 
االجتماعية للطلبة في كل من جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،  

كذلك اجلامعات اخلاصة من 100 إلى 200 دينار 
للطالب األعزب، وكذلك وافقت على زيادة 

املكافأة من 200 إلى 350 دينارا للطالب املتزوج. 
وقال نائب الرئيس في االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت ـ فرع اململكة املتحدة وايرلندا فواز 
محمد الهموس ان االحتاد يسعد مبشاركة 

االحتادات الطالبية األخرى بهذه احلملة، وأي 
حملة قادمة تخدم مصلحة وقضايا طلبتنا، 

شاكرا ألعضاء جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرشاد مبجلس األمة املوافقة على املقترح، 
وناشد الهموس أعضاء مجلس األمة املوافقة 

على هذا املقترح الرتفاع مستوى املعيشة 
وزيادة نسبة الضرائب في بريطانيا  وتشجيعا 

للدارسني على حسابهم اخلاص في اململكة 
املتحدة وايرلندا على استكمال دراستهم 

اجلامعية بعيدا عن الضغوط املالية.
محمد المجر  ٭

ال بديل عن نظامنا 
السياسي

التغيير بدأ
من العراق

قال أسيري ان هناك اجماعا 
خليجيا على االنظمة 

السياسية، واضاف »نحن 
ولدنا وتربينا مع نظام 

سياسي مقبول، ونحن ال 
نريد أن نرى بديال للنظام ألن 

التغيير يكون نحو االفضل.

في مداخلة للسفير العراقي 
في الكويت محمد حسني 

بحر العلوم حيث اشار الى 
ان التغيير لم يبدأ من ثورة 

الياسمني في تونس وامنا 
من العراق عام 1991 عندما 

ثار الشعب العراقي في وجه 
صدام حسني. ولفت بحر 

العلوم الى انه لو اعطي االمل 
لها وجنحت الثورة لكانت 

الفائدة أكبر على العالم العربي.
وقال بحر العلوم »ان املشكلة 

تكمن في تهميش الشعوب 
وعدم اعطاء الفرصة لهم«، 

مؤكدا على أن التغيير والبناء 
ال يتحققان بسرعة وإمنا 

يحتاجان إلى وقت.

الرميحي: نشجع اإلصالح في البحرين ولكننا نعارض »والية الفقيه«

طلبة اجلامعة محمد العتيبي 
قائال ان انطالقة عمل اللجنة 
إكماال ملسيرة  املشتركة تأتي 
الس���ابقة  اللجان املش���تركة 
والتي أنشئت لتضافر اجلهود 
وتوحيد الصف���وف من أجل 
خدم���ة اجلم���وع الطالبي���ة، 
مؤكدا ان ب���اب االنضمام الى 
اللجنة املشتركة مفتوح جلميع 

االحتادات الطالبية.
اننا نطالب  العتيبي  وقال 
أعض���اء مجلس األم���ة بدعم 
الطلبة ونحن نالحظ ان هناك 
زيادة لرواتب املوظفني كل 3 
س���نوات تقريب���ا ولكن هذه 
الزيادات لم تقابلها أي زيادة 
في املكافأة االجتماعية ولذلك 
نتمنى من املجلس ان يوافق 

على زيادتها.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب فيص���ل العتيبي 
»نتمن���ى ان يك���ون في يوم 
اخلامس من ابريل فرحة لكل 
طالب بزيادة املكافأة االجتماعية 
القطاعات األخرى  فمختل���ف 
حصلت على زيادة في رواتبها 

تضم اجلامعة و»التطبيقي« وبريطانيا واإلمارات ومصر

االحتادات الطالبية: جلنة مشتركة
إلقرار زيادة املكافأة إلى 200 دينار

فلماذا لم تتم زيادة ش���ريحة 
الطلب���ة؟ الطلبة واالحتادات 
االخرى سيكون لهم دور في 
املطالبة بزيادة املكافأة فهم من 
اقرارها، داعيا  يساهمون في 
الطلبة للوقوف معهم  جميع 
خ���الل الفترة املقبل���ة إلقرار 

الزيادة.
من جهته، قال أمني س���ر 
� فرع  الكويت  االحتاد لطلبة 
الش���الل  اإلمارات عبدالعزيز 
إن املطالب���ة بزي���ادة املكافأة 
االجتماعي���ة ه���و للتخفيف 
من األعب���اء املالي���ة الواقعة 
على الطلبة خاصة ش���ريحة 
الدارسني في اخلارج،  الطلبة 
مش���يرا الى ان ع���دد الطلبة 
الدارسني في دولة  الكويتيني 
اإلمارات يقارب 750 طالبا وان 
ما يقارب 124 طالبا يدرسون 
على نفقة وزارة التعليم العالي 
والديوان األميري والبقية على 
نفقتهم اخلاصة لذلك جاءت تلك 
املطالب لتخفيف العبء املادي 

على أولياء األمور.
العام  أما أمني سر االحتاد 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
خالد املطيري فقال ان أهداف 
حملة تستاهل 200 هي السعي 
الى إقرار رفع املكافأة االجتماعية 
الى 200 دينار لألعزب و350 
دينارا للمتزوج وإيصال صوت 
الطلبة للسلطة املعنية بإقرار 
املكاف���أة والعمل عل���ى إزالة 
أثناء  التي تواجههم  العقبات 
الدراس���ة بعد إق���رار املكافأة 
وإبراز دور االحتادات والروابط 
الطالبية في عدد من القضايا 

التعليمية العالقة.
آالء خليفة  ٭

أعلنت االحتادات الطالبية 
ف���ي اجلامع���ة والتطبيق���ي 
عن تش���كيل جلنة مشتركة 
لتوحيد املطالبات برفع املكافأة 
ال���ى 200 دينار،  االجتماعية 
اللجنة تض���م كال من االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اجلامعة، واالحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، واالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
بريطاني���ا، واالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اإلمارات 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع جمهورية مصر العربية، 
وبرئاسة رئيس احتاد الطلبة 
الس���ر  العتيبي وأمني  محمد 
خالد املطيري، أعلن ذلك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي أقيم يوم 
أمس األول، ف���ي مبنى احتاد 
الطلبة ف���ي اجلامعة وحتدث 
في بداية املؤمتر رئيس احتاد 

محمد العتيبيفيصل العتيبي

أعلن العميد املساعد للشؤون 
الطالبية في كلية التربية بجامعة 
الكويت د.أحمد هالل عن بدء فترة 
التجريبي لطلبة كلية  التسجيل 
التربية للفصل الدراسي الصيفي، 
وذلك ليتم وضع جدول دراس����ي 
يتناس����ب مع احتياج����ات طلبة 
الكلية وليتم م����ن خالله معرفة 
أهم املقررات التي يحتاجها الطالب 
للفصل الصيفي سعيا من الكلية 
للتغلب على مشكلة الشعب املغلقة، 
التجريبي  التسجيل  ان  موضحا 
يقتصر على مقررات كلية التربية 
فقط، ولكن س����وف يشمل كذلك 
الرديفة وهي  الكلي����ات  مقررات 
اآلداب والعلوم والشريعة إلتاحة 
أكبر فرصة ممكنة للطالب لتسجيل 

رغباته.
ودعا د.هالل جميع الطلبة الى 
مراجعة املكتب لتسجيل املقررات 
اخلاصة بالفصل الصيفي خالل هذا 

االسبوع في الفترة الصباحية.

حتت رعاية عميد كلية التربية 
في جامعة الكويت د.عبدالرحمن 
األحمد نظم قسم اإلدارة والتخطيط 
التربوي محاضرة بعنوان »الوالء 
التنظيم����ي«، ألقتها مديرة مركز 
تطوي����ر التعلي����م وعضو هيئة 
اإلدارة د.مرمي  التدريس بقس����م 
املذك����ور، وذلك ضم����ن فعاليات 

موسمه الثقافي احلالي.
املذك����ور خ����الل  وتطرق����ت 
احملاضرة ال����ى مفاهيم عدة منها 
التنظيمي، كما مت  الوالء والوالء 
التعرف على أهمية وأبعاد وطبيعة 

الوالء التنظيمي.
وعرضت املذكور نتائج بحثها 
املعنون »درجة الوالء التنظيمي 
التدريس����ية في  الهيئة  ألعضاء 
جامعة الكويت« والذي هدف الى 
قياس درجة الوالء التنظيمي لعينة 
من أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة الكويت، وتوصلت دراستها 
الى ان درجة الوالء التنظيمي كانت 
متوسطة. وكشفت الدراسة عدم 
وجود فروق ذات داللة احصائية بني 
اجابات عينة الدراسة حول درجة 
الوالء التنظيمي تعزى ملتغيرات 
الدراس����ة: اجلنس، واجلنسية، 
والعمر، وسنوات اخلبرة كعضو 
هيئة تدري����س بجامعة الكويت، 
والرتبة األكادميية، في حني توجد 
فروق ذات دالل����ة احصائية بني 
تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية 
ولصالح أعضاء الهيئة التدريسية 
في كليات العلوم اإلنسانية عنها 

في الكليات العلمية.

بدء فترة التسجيل 
التجريبي للفصل 

الصيفي في »التربية«

محاضرة حول الوالء 
التنظيمي

 في »التربية«

تعاون بني »التطبيقي« و»منظومة املؤهالت املهنية«

اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت 
املهنية الكويتية د.حمود املضف 
ان هذه االتفاقية تعتبر بداية 
تعاون مثمر ومكس���با كبيرا 
للمنظوم���ة كونها م���ع اكبر 
مؤسسة تعليمية في الكويت 

بكلياتها ومعاهدها.

لسوق العمل، متمنيا ان نرى 
االنعكاس���ات االيجابية لهذا 
التعاون ف���ي القريب العاجل 
في الكويت، ونحن نعمل يدا 
بيد من اجل تسهيل مهام عمل 

املنظومة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس 

وقعت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب اتفاقية 
تعاون مع منظومة املؤهالت 
املهني���ة بحض���ور مدير عام 
النفيسي  الهيئة د.عبدالرزاق 
ونائب رئي���س اللجنة العليا 
املهنية  ملنظوم���ة املؤه���الت 
د.حم���ود املضف ونائب مدير 
ع���ام الهيئة لقط���اع التدريب 
اللجنة  الرومي، ومقرر  سعاد 
العليا للمنظومة د.جومان احمد 
واملستشارين د.رضا اخلوري 
وغلوم العط���ار وذلك بديوان 

عام الهيئة بالعديلية.
وتنص االتفاقية على فتح 
سبل التعاون في مجال استغالل 
منتج���ات منظوم���ة املؤهالت 
الكويتية في توصيف  املهنية 
امله���ارات الوظيفي���ة لتطوير 
مناهج وبرام���ج الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
سواء بالكليات أو املعاهد وبهذه 
املناسبة شكر مدير عام الهيئة 
النفيسي جهود  د.عبدالرزاق 
جميع القائمني على املنظومة 
باعتب���ار االتفاقي���ة مرتبطة 
ارتباط���ا وثيق���ا مبخرجات 
الهيئة وضخ العمالة الوطنية 

د.عبدالرزاق النفيسي ود.حمود املضف وسعاد الرومي ود.جومان احمد ود.رضا اخلوري وغلوم العطار

اخلضري: التعليم عملية ديناميكية غير جامدة

»اجلامعة« شاركت في معرض التعليم
الكويت  ش���اركت جامعة 
في معرض التعليم 2011 الذي 
افتتحه وكي���ل وزارة التربية 

د.خالد السعد.
ومّثل اجلامعة في املعرض 
العامة  العالقات  ادارة  كل من 
واإلعالم وكلية الدراسات العليا 

ومركز التقييم والقياس ومركز 
اخلوارزمي خلدمات احلاسب 
اآللي. وق���د توافد الزوار على 
الكويت في  جن���اح جامع���ة 
الفترتني الصباحية واملسائية، 
باالضافة ال���ى طلبة املدارس 
)يوم���ان للط���الب ويوم���ان 

للطالبات(، حيث قام القائمون 
على جناح اجلامعة بالرد على 
تساؤالتهم واستفساراتهم حول 
القدرات األكادميية  اختبارات 
وسياسة القبول في اجلامعة 
وبرامج كلية الدراسات العليا 
املختلفة في جميع التخصصات، 

اضافة الى ما تقدمه اجلامعة 
من خدمات ودورات متخصصة 

ومتطورة في احلاسب اآللي.
وفي ختام املعرض، قامت 
ادارة املعرض بتكرمي جامعة 
الكويت على مش���اركتها في 

معرض التعليم 2011.

تهدف في املقام االول لالرتقاء 
مبستوى عضو هيئة التدريب 
املهارات املطلوبة  واكتسابه 
لتوفير مناخ تدريبي صحيح، 
وبني اخلض���ري ان التدريب 
املستمر العضاء هيئة التدريب 
سواء كان عن طريق عقد ورش 
عمل او احلث على املشاركات 
العلمية في املؤمترات وحضور 
الندوات التخصصية عمل مهم 
لنجاح عضو هيئ����ة التدريب 
فال ميكن الي شخص كان ان 
يقول اكتفيت وتعلمت ما فيه 

الكفاية.
 فالتعلم مسألة ديناميكي���ة 
تتغي���ر مع تغي���ر الزم����ن 
خصوصا اننا نعيش بعصر 
معلومة االمس تصبح قدمية 

في الغد.
محمد الخالدي  ٭

القسم. وتطرقت ورشة العمل 
لط���رق التدري���س املختلفة 
وكيفي���ة اختي���ار املعلم من 
هذه الطرق مبا يتناسب مع 
طبيعة ومستوى املتدربات، 
باالضافة الى خبراتهن السابقة 
انتباه وتركيز  بحيث يكون 
الطالبات دائما حاضر ومحفز، 
السيد وولب���رز  وبني ايضا 
ان طرق التدريس تختلف من 
زمن ال���ى زمن خصوصا مع 
تطور التكنولوجيا احلديثة 
ووسائل االتصال والبد ان يتم 
تسخير التكنولوجيا احلديثة 
مبا يخدم العملية التدريبية، 
اما من جان���ب آخر فقد افاد 
نبيل نادر اخلضري رئيس 
قسم السياحة ان ورشة العمل 
املقامة هي باالساس خطوة من 
خطوات عديدة يقوم بها القسم 

قام قسم السياحة مبعهد 
املهارات للسياحة والتجميل 
التابع للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بالتعاون 
 GTZ مع املؤسس���ة األملانية
بعقد ورشة عمل حتت عنوان 
التدري���ب احلديثة(  )طرق 
والتي حاضر فيها املستشار 
االملاني ساشا وولبرز والذي 
لديه خبرة ف���ي التعامل مع 
املؤسسات االملانية التدريبية 
ف���ي مجال التدري���ب املهني 
وخصوص���ا في تخصصات 
السياحة والضيافة، وحضر 
الورشة جميع اعضاء هيئة 
التدريب في قس���م السياحة 
حرصا منهم على االستفادة 
واكتس���اب مهارات تدريبية 
جديدة تس���اهم في حتقيق 
االه���داف التدريبية ملقررات 

نبيل اخلضري

اختتام ورشة عمل »طرق التدريب احلديثة« بقسم السياحة


