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PDF 07ملشاهدة الصفحة
بالتنسيق بين »التعريف باإلسالم« وديوان الزايد

وفد طالبي صيني يزور الكويت للتعرف على الدين اإلسالمي
أسامة أبوالسعود 

نظمت جلنة التعريف باإلســام لقاء مفتوحا لوفد 
املركز الثقافي اإلسامي في الصني من طلبة جامعة 
هونغ كونغ بالتعــاون مع ديوان الزايد في منطقة 
املنصورية. وقال سعود الزايد إن فكرة هذا اللقاء 
جاءت برغبة من طلبة جامعة هونغ كونغ الصينية 
للتعرف على الثقافة العربية واإلسامية، الفتا إلى 
انه مت إعداد جدول متكامل ومتنوع، حيث شــمل 
زيارة عدد من األماكن وكان من بينها زيارة املسجد 
الكبير، بهدف تعريف الطلبة الزائرين على هذا املعلم 
اإلســامي املهم في الكويت. وأشار الزايد إلى أن 
هذا اللقاء فرصة إليضاح ما هي طبيعة املجتمعات 
العربية واإلسامية وكيفية بناء العاقات والتواصل 
مع اآلخر، خاصة أن هناك عدد، من الطلبة الزائرين 

قدموا بهدف التعرف على الدين اإلسامي.
وأوضح أن جلنة التعريف باإلســام تقدم دورات 
لتعليم مبادئ اللغة العربية وتأصيل فهم معانيها، 

)محمد هاشم(سعود الزايد متوسطا ممثلي جلنة التعريف باإلسام وعددا من أعضاء الوفدوذلك بهدف سهولة تعلم القرآن الكرمي. سعود الزايد ووالده عبدالعزيز الزايد يتوسطان أعضاء الوفد الصيني 

يقام بعد غد في مملكة البحرين

اجلامعة اخلليجية تستعد إلقامة امللتقى اإلعالمي األول
تستعد اجلامعة اخلليجية 
مبملكــة البحرين الشــقيقة 
إلقامة امللتقى اإلعالمي األول 
بعد غد »االحد« والذي يحمل 
عنــوان »اإلعــالم وحتديات 
اخلليج العربــي« في حرمها 
اجلامعــي وذلك حتت رعاية 
وزير شؤون اإلعالم علي بن 
محمد الرميحي، ومبشــاركة 
شخصيات أكادميية وإعالمية 
وسياسية من الوطن العربي، 
الستعراض التحديات األمنية 
لــدول اخلليج  واالقتصادية 
العربــي فــي ظــل التغيرات 
السياسية واإلعالمية الدولية.
وفي هــذا الصــدد صرح 
رئيــس اجلامعــة اخلليجية 
د. مهند املشهداني قائال: »إن 
تالحق األحداث وما نتج عنها 
من حتوالت سريعة هو السبب 
الرئيسي الذي دفع اجلامعة 
اخلليجية، انطالقا من رسالتها 
وواجبها الوطني، إلى أن تعقد 
هذا امللتقى املهم الذي سيسلط 
الضوء على كل ما يتعلق بدور 
اإلعــالم في مواجهة حتديات 
اخلليــج العربــي مــن خالل 
مناقشــة عدد من احملاور مع 
أصحــاب االختصاص الذين 
متت دعوتهم مــن كل أنحاء 

الوطن العربي«.
وبــّن أن النتيجــة التــي 
يســعى إليها منظمو امللتقى 
هي توفير حتليل موضوعي 

غني وغيــر منحاز من خالل 
طرح مميز من قبل األكادميين 
واملتخصصــن فــي اإلعــالم 
الذين  والسياسة واالقتصاد 
يعملون علــى تأطير ما يتم 
طرحه لوضعه في توصيات 

تصدر عن امللتقى.
وأكد املشهداني أن اجلامعة 
اخلليجية تسعى لتعزيز دور 
البحث العلمــي في اجلامعة 
من خالل مشــاركة عديد من 
اخلبــراء ذوي االختصــاص 
مــن أجل اإلســهام فــي دفع 
عجلــة البحــث العلمي نحو 
األمام لتحقيق رؤية مجلس 
التعليم العالي، مشــيرا إلى 
أن هــذا امللتقى هو واحد من 
الفعاليات التي تسهم في رفد 

جوانب البحث العلمي.
وأشــار املشــهداني إلــى 
أن التجــاوب الكبيــر لعدد 

مــن الشــخصيات البــارزة 
واملهمة باحلضور واملشاركة 
وإلقاء أوراق النقاش في هذا 
امللتقى هو دليل واضح على 
تعطش كبير إلبــداء آرائهم 
خــالل  مــن  وتعليقاتهــم 
النقاشات التي ستجري في 
امللتقى. ومن أبرز املتحدثن 
واملشــاركن في هذا امللتقى 
وزير التعليم والبحث العلمي 
السابق  البرملانية  للشؤون 
 بجمهوريــة مصــر العربية
أ.د. مفيد شــهاب، وأســتاذ 
امللــك  االقتصــاد بجامعــة 
عبدالعزيز باململكة العربية 
السعودية البروفيسور حبيب 
اهلل التركستاني، واألكادميي 
والباحث السياسي مستشار 
جمعية الصحافين الكويتين 
املنــاع، واألكادميية  د.عايد 
اإلعالمية د.ســهير املهندي، 

العلوم السياسية  وأستاذة 
د.إستقالل العازمي، ورئيس 
قســم اإلعــالم باجلامعــة 
اخلليجية د.صابر حارص، 
ورئيس جمعية الصحافين 
البحرينين مؤنس املردي، 
وعضو غرفة جتارة وصناعة 
البحرين واملتحدث اإلعالمي 
خالد األمن، وعضو مجلس 
الشورى السعودي أمن عام 
منظمة اخلليج لالستثمارات 
الصناعية د.إحسان بو حليقة، 
الدراســات  ومديــر برنامج 
الدوليــة واجليوسياســية 
مبركز البحرين للدراســات 
والدوليــة  اإلســتراتيجية 
والطاقــة د.عمــر العبيدلي، 
باإلضافة إلى مشاركة واسعة 
من أساتذة اجلامعة اخلليجية 
من ذوي التخصص فضال عن 

حضور طالبي واسع.

د. مهند املشهدانيد. عايد املناع د.صابر حارصد. استقال العازمي

ناقشته ندوة نظمها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

مناهج »العربية« في املدارس واجلامعات بحاجة إلى تطوير
عقد املركز العربي لتأليف 
العلــوم الصحية،  وترجمة 
املنبثــق عن مجلــس وزراء 
الصحة العرب بجامعة الدول 
العربية ومقره الدائم الكويت، 
ندوة ثقافية مساء يوم الثالثاء 
املاضي حتت عنوان »عالقة 
اللغــة العربيــة بالثقافــة«، 
وذلك في إطار اهتمام املركز 
العربيــة واحملافظة  باللغة 
على الهوية، ونشــر الثقافة 

الصحية باللغة العربية.
ُدعــي إلى هذه األمســية 
مــن  نخبــة  الثقافيــة 
اللغــة  فــي  املتخصصــن 
العربية، واألطباء واملهتمن 
بقضايا اللغة العربية، حيث 
ألقى كلمة االفتتاح األمن العام 
املســاعد د.يعقوب الشــراح 
نيابة عــن أمن عــام املركز 
د.عبدالرحمــن العوضــي، 
وتــرأس النــدوة د.مســاعد 
الهارون وزير التربية االسبق، 
واســتعرض احملاضــرون 
عدة محاور منها، نشــاطات 

وجهود املركز العربي لتأليف 
وترجمــة العلــوم الصحية 
بالكويت وأهدافه وإجنازاته 
فــي مجــال ترجمــة الكتب 
املنهجيــة واملعاجم  الطبية 
املتخصصــة وتهدف الندوة 
الى بيان أساليب تطوير تعلم 
اللغــة العربيــة، وتوضيح 
مزاحمة اللغات األجنبية للغة 
العربية في عصر املعلومات 

واإلعــالم  والفضائيــات 
بشكل عام. وتطوير مناهج 
اللغــة العربية فــي املدارس 
واجلامعات، واالهتمام بتعلم 
اللغات األجنبية في املدارس 
واجلامعــات وعلــى نحو ال 
يؤثر ســلبا فــي تعلم اللغة 
األم. وتشــجيع التخصــص 
فــي أقســام اللغــة العربية 
باجلامعات، والتنســيق مع 

اللغويــة والعلمية  املعاجم 
والهيئات واجلهات املختصة 
بالترجمة والتأليف في اإلقليم 
العربــي لتوحيــد اجلهــود، 
واالقتراحات الضرورية لرفع 
مستوى تعلم اللغة العربية 
في املؤسسة التربوية، وفتح 
العامليــة  العلميــة  النوافــذ 
عبر مــا توصلت إليه أحدث 
التقنيات املعاصرة، والفهم 
الصحيح للغات األجنبية على 
املســتوين العلمي واألدبي، 
العربيــة  اللغــة  وتوافــق 
مــع اللغات احليــة األخرى، 
التعليم على  وأثر تقنيــات 
اكتساب مهارات اللغة، وأثر 
اللغة  اللغات األجنبيــة في 
األم )اللغة العربية(، واحلث 
على استخدام اللغة العربية 
في جميع اللقاءات والندوات 
الثقافية والرسمية واملؤمترات 
اللغــة  واإلعــالم، وأهميــة 
العربية ودورها احلضاري، 
وأخيرا إعطاء اللغة العربية 
دورها الصحيح في التعليم.

املتحدثون في الندوة

سؤال االحتماالت يثير استغراب طلبة »العاشر«!

82% نسبة النجاح في امتحان الرياضيات لـ »الثاني عشر علمي«
عبدالعزيز الفضلي

أبــدى عــدد مــن الطلبة 
واوليــاء االمــور وكذلــك 
املتابعون لعملية االختبارات 
استغرابهم من تقدمي سؤال 
للطلبــة فــي اختبــار مادة 
الرياضيات للصف العاشر 
 يتعلق باالحتماالت وعليه

5 درجات، والذي جاء كالتالي 
»اشترى احمد علبة حلوى 
حتتــوي علــى ١5 قطعــة 
بينهــا ٦ قطع بالشــوكالتة 
يريد احمد اخذ قطعتن من 
العلبــة معا عشــوائيا.. ما 

احتمــال ان يختار قطعتن 
بالشوكوالتة؟«، احد املتابعن 
علق على السؤال بسخرية 
قائال »االحتماالت واردة«. من 
جانبها، أكدت املوجه الفني 
العام ملادة الرياضيات اميان 
املنصــور أنــه مت تصحيح 
الرياضيات للصف  اختبار 
الثاني عشر علمي، مشيرة 
إلــى أن عمليــة التصحيح 
ويســر  بســهولة  جــرت 
ومت اجراء حتليل ألســئلة 
االختبــار وجــاءت نتائــج 
حتليــل معامــل الصعوبة 
وفــق املعــدالت الطبيعية، 

وبلغ عــدد املتقدمن ١8544 
طالبا وعدد الناجحن ١5٢33 
بنسبة جناح تزيد على %8٢، 
مضيفة: متت مراعاة جميع 
احللول األخرى الصحيحة 
ملصلحة ابنائنا الطالب سعيا 
لتحقيق أفضل النتائج من 
أجل بلدنا احلبيبة الكويت.
ذكــرت  جانبهــا،  مــن 
املوجــه الفني العــام ملادة 
اللغــة االجنليزية ســوزان 
البشــيتي أن اختبار اللغة 
االجنليزيــة للصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي 
يتصــف بالتنــوع ومراعاة 

املنهــج بصــورة  تغطيــة 
متوازنة، وفي متناول الطلبة 
واتصف ايضا بالشــمولية 
في تغطية مهارات وجوانب 
املنهج، والتنوع في األسئلة 
مع مراعاة مختلف مستويات 
التفكير، وقد جاءت صياغته 
مباشــرة وواقعيــة حتاكي 
الطلبــة وتطبيق  خبــرات 
املعــارف واملهــارات التــي 
تدربوا عليها خالل الفصل 
الدراسي، كما يراعي االختبار 
اجلانب النفسي للطلبة حيث 
يعطي للطالب القدرة على 
التعبير املعرفي دون إسهاب. 

 اميان املنصور

»الدولي« يرعى املؤمتر السنوي الرابع
لكلية القانون الكويتية العاملية

فــي إطار التزامه املســتمر 
نحو تشجيع الطلبة على البحث 
واالستزادة من العلم، شارك بنك 
الكويت الدولي مؤخرا في رعاية 
مؤمتر كلية القانون الكويتية 
العاملية السنوي الرابع، والذي 
نظمته فــي حرمهــا اجلامعي 
بعنوان »القانون.. أداة لإلصالح 
والتطوير«، وذلك حتت رعاية 
وزير التربيــة ووزير التعليم 

العالي د.محمد الفارس.
وشــارك فــي املؤمتــر 44 
باحثا وخبيــرا متخصصا في 
القانــون مــن مختلــف الدول 
العربيــة واألجنبيــة، والذين 
أثروا جلسات املؤمتر النقاشية 
على مدى يومن، حيث تنوعت 
التي  املوضوعــات والقضايــا 
العمــل  تطرقــت لهــا أوراق 
املتخصصة والدراسات املعمقة، 
ومنها »املشاركة الشعبية في 
القوانن«،  اقتــراح وصياغــة 
»التطورات القانونية في مجال 
القضايــا اجلنائية والقضائية 
واإللكترونيــة«، »دور كليات 
احلقــوق فــي تعزيــز الــدور 
اإلصالحي للقانون«، وغيرها 

الكثير.

وبهذه املناســبة، قال مدير 
وحدة االتصال املؤسســي في 
البنك نواف ناجيا »إن الدولي 
يواصل دعمه للطلبة وذلك في 
إطار برنامجه املجتمعي الذي 
يركز على املبادرات التعليمية 
ورعايــة الفعاليات التي تعزز 
التعليم وتستهدف الشباب«، 
مشيرا إلى أن »رعاية البنك لهذا 
احلدث جاءت من منطلق العالقة 
االستراتيجية التي جتمعه مع 
الكليــة، كونها كيانــا تعليميا 
ذا مســتوى متميــز، وتســهم 
في تعزيز إمكانات الطلبة من 
خــالل إثــراء عقولهــم وزيادة 

معلوماتهم«.
كمــا اعتبــر ناجيــا أن هذا 
املؤمتــر يعــد مبنزلــة فرصة 
أتاحــت للطــالب لقــاء كبــار 
الباحثن وتبــادل اآلراء حول 
القوانن والسياسات، إلى جانب 
املشــاركة في جلسات النقاش 
املفتوح حول القضايا الراهنة 

التي تواجه املنطقة.
وفي ختــام تصريحه، أفاد 
ناجيا بأن »الدولي« حريص على 
تعزيز عالقته االستراتيجية مع 
كلية القانون الكويتية العاملية، 

وذلك من خالل رعايته ودعمه 
املستمر لفعالياتها وأنشطتها، 
إلى جانب افتتاحه فرعا للبنك 
داخــل حرمهــا اجلامعي حتى 
التعريــف بحلوله  يتمكن من 
املصرفيــة املبتكرة بأســلوب 
مهني رفيع املستوى، فضال عن 
تقدمي منتجاته وخدماته لعمالئه 
من طلبة الكلية وموظفيها مبا 
يناسب أسلوب حياتهم ويلبي 

احتياجاتهم.

الشريعان: فرض هيمنة »االعتماد األكادميي« 
يضع قيوداً إضافية على جامعة الكويت

الفارس يلتقي مديري املناطق التعليمية 
اإلثنني املقبل قبل تثبيتهم

العفاسي: حكم إلغاء قرار التحويل لكلية 
التربية يعيد األمور الى نصابها

آالء خليفة

ثّمن رئيس جمعية أعضــاء هيئة التدريس 
د.انور الشريعان موقف جلنة العمداء برفضها 
مقتــرح االدارة اجلامعية بفرض هيمنة اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي على برامج وكليات 
جامعة الكويت، بعد حتذير اجلمعية لهذا األمر 

الذي يضع على اجلامعة قيودا إضافية.
واستنكر الشريعان تبني االدارة اجلامعية مثل 
هذا التوجه، والتي يفترض بها العمل والسعي 
نحو اســتقاللية اكبر للجامعــة، خصوصا بعد 
قرار مجلــس الوزراء الذي حققته اجلامعة بعد 

مقترح اجلمعية ومذكراتها القانونية التي رفعتها 
وتبنتها اجلامعــة بتوجيهات من وزير التربية 
السابق د.بدر العيسى، الذي دافع عن هذا احلق 
امام مجلس الوزراء، الذي أقر استقاللية اجلامعة 
اداريا. وحــذر الشــريعان االدارة اجلامعية من 
استمرارها باللجوء لبعض اجلهات خارج اجلامعة 
مثل ديوان اخلدمة وهو ما يخالف قانون ١٩٦٦، 
مؤكدا ان اجلمعية ستقف امام اي محاولة قادمة 
حتت اي ذريعة تهدف لتفريغ قرار اســتقاللية 
اجلامعة، كما طالب الشريعان االدارة اجلامعية 
بالتحلي بالشــجاعة في اتخاذ قراراتها كواجب 

وطني واكادميي.

عبدالعزيز الفضلي

حــدد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس مساء يوم االثنن املقبل موعدا 
للقاء مديري املناطق التعليمية والتعرف على 
خططهم املســتقبلية وما قدموه من إجنازات 
خالل فترة ندبهم التي اجتازوها بنجاح طوال 

اكثر من سنة ونصف السنة. 
وفي هذا الســياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ »األنباء« أن الوزير الفارس سيلقي 
النظرة األخيرة على املديرين قبل اتخاذ قرار 

تثبيتهــم والذي من املتوقــع أن يصدر خالل 
األيــام القليلة املقبلة، مشــيرة إلــى أن اللقاء 
سيكون منفردا مع كل مدير منطقة على حدة 

ولن يتجاوز النصف ساعة.
يذكر أن مديري املناطق التعليمية املطلوب 
لقاؤهم خمســة وهــم وليد العومــي ملنطقة 
األحمــدي التعليميــة، ووليد بــن غيث مدير 
منطقة اجلهــراء التعليمية، ومدير الفروانية 
التعليمية جاسم بوحمد، ومنصور الديحاني 
مدير مبارك الكبير التعليمية، ومدير منطقة 

حولي التعليمية منصور الظفيري.

آالء خليفة

هنــأ رئيس الهيئة اإلدارية باالحتاد الوطني 
لطلبــة الكويت فــرع اجلامعة محمد العفاســي 
اجلموع الطالبية بصدور حكم قضائي في القضية 
املرفوعة من قبل االحتــاد إللغاء قرار التحويل 
لكلية التربية، الذي أصدرته اإلدارة اجلامعية دون 
مراعاة مصالح وحقوق زمالئنا الطلبة، واحلفاظ 
على مسيرتهم ومستقبلهم وحتقيق طموحاتهم.  
وأضاف العفاسي ان تلك اخلطوة ما هي إال خطوة 
فــي االجتاه الصحيح إلعادة األمور الى نصابها 

مطالبا في الوقت ذاته االدارة اجلامعية بإعطاء 
الطلبة حقوقهم وعدم سلب حقوقهم في استكمال 
مسيرتهم بالتخصص والكلية التي يرغبون بها، 
بعيدا عن القرارات التي تؤخذ وتطبق بن عشية 
وضحاها دون ســابق إنذار وال مقدمات في هذا 
الشأن الطالبي.  وقال العفاسي: لن نقف صامتن 
جتاه اي عبث مبقدرات زمالئنا الطلبة الذين هم 
في مقدمة أولوياتنا ألننا وجدنا بهم وسنظل نعمل 
لهــم ومن اجلهم، حفاظا على حقوقهم وحتقيق 
مكتسباتهم على مستوى جميع الكليات واملواقع 

اجلامعية املختلفة.

د.مهند 
املشهداني: 

تالحق األحداث 
وما نتج عنها
من حتوالت 

سريعة هو السبب 
الرئيسي في إقامة 

امللتقى

تشجيع التخصص 
في أقسام اللغة 

العربية
باجلامعات


