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وما أجنز على مستوى فروع 
اجلامعة حيث قدم مديرو الفروع 
في اجلامعة عرضا مختصرا عن 
أهم اإلجنازات واألعمال املقرر 
املباشرة في تنفيذها خالل العام 

الدراسي 2012/2011.
فيما قدم نائب مدير اجلامعة 
للش����ؤون اإلداري����ة واملالي����ة 
د.محمد عل����ي ميرغني عرضا 
شامال ومفصال عن األداء املالي 
للجامعة للفت����رة من 2011/7/1 
إلى 2012/10/31 للس����نة املالية 

.2012/2011
وقال مدير اجلامعة د.موسى 
محسن ان مجمل القضايا التي 
أدرجت عل����ى ج����دول أعمال 
اجتماع املجلس متت مناقشتها 
بشفافية واتخذ بشأنها القرار 
الذي ينسجم مع رسالة وأهداف 
اجلامعة وما تتطلع إلى حتقيقه 

من خالل توفير فرص التعلم 
لكافة أطيافه ما يؤهل األيدي 
العاملة لسوق العمل الكويتي 

في مختلف املجاالت.
وأضاف: »علينا ان ندرك 
أبجدية اقتصاد الكويت مع فهم 
مكوناته خالل النسب املئوية 
ملدخالت الدخل« الفتا الى ان 
47% من دخل الكويت يعتمد 
على النفط كمصدر رئيس���ي 
و96% يعتمد عليها كإيرادات 
ومشتقات لهذا النفط من خالل 
استيراد بضائعه املختلفة وان 
النفط هو احملرك الرئيسي للبلد 
وبالتالي فان القطاع احلكومي 

هو محرك الدولة.

مجلس اجلامعة العربية املفتوحة يعقد اجتماعه الـ 40

خالل ندوة »التأثير االقتصادي للدعم احلكومي للوظائف«

موسى محسن: التخصصات اجلديدة 
تلبي متطلبات برامج التنمية املستدامة

أبل: هجرة العمالة من »اخلاص« إلى »العام«
بعد إقرار الكوادر مؤشر خطير يهدد االقتصاد

من إجناز آن ومستقبلي تواكب 
من خالل مسيرة التطور والتقدم 
الدراس����ة والتحصيل  لبرامج 
العلمي العالي املستوى في النوع 
واجلودة والذي حرصت مختلف 
إدارات العمل في اجلامعة على 
مضاعفة اجلهد من أجل حتقيق 
املزيد م����ن النجاح الهادف إلى 
توفير التعليم لكل فرد طموح 
وتق����دمي تخصص����ات جديدة 
تتماشى مع خطط ومتطلبات 
جهات االعتماد الرسمية احمللية 
والدولي����ة، وإضاف����ة خلطط 
وبرامج التنمية املستدامة لدول 

فروع اجلامعة.
 وأشار إلى أن اإلدارة العليا 
للجامع����ة تأمل في أن حتصل 
بالقريب العاج����ل على اعتماد 
مجلس اجلامعات اخلاصة في 
الكويت لبرنامج بكالوريوس 
التربي����ة وبرنام����ج دراس����ة 
املاجستير لعدد من التخصصات 
ف����ي مجال  املق����رر تقدميه����ا 
تكنولوجيا املعلومات واللغة 
اإلجنليزي����ة والتربي����ة لتلبي 
اجلامعة من خاللها طموحات 
الراغبني باس����تكمال  الطلب����ة 
دراس����اتهم العليا وليكون هذا 
االعتماد واإلجناز متزامنا مع 
استعدادات اجلامعة لالحتفال 
باالنتق����ال إل����ى املبنى اجلديد 
الرئيس����ي وفرعها في  ملقرها 
الكويت خالل الفصل املقبل من 

العام الدراسي 2012/2011.
آالء خليفة  ٭

وذكر ان دور القطاع اخلاص 
37% فقط ويعتمد على املشاريع 
احلكومية دون وجود دعم لهذا 
القطاع »لذا نحن بحاجة الى 
الدعم  القطاع اخلاص  إعطاء 
التحفي���ز جلذب  من خ���الل 
الكويتية للمساهمة  العمالة 
العبء  التوظيف وتقليل  في 
احلكومي بعد أن زادت الفروق 
في الرواتب بس���بب الكوادر 
املضافة على ميزانية الدولة«. 
ابل »س���نالحظ هجرة  وقال 
من خالل القطاع اخلاص إلى 
القطاع احلكومي السيما بعد 
الكوادر وهي مؤشرات  اقرار 
خطيرة مع اعتماد الدولة على 
النفط كمصدر وحيد دون دعم 
القطاع  الكويتية في  للعمالة 

اخلاص لهذه الفوارق«.
وأش���ار ال���ى ان 23% من 
الدول���ة يذهب لدعم  عائدات 
خدمات عامة ورواتب وقليل 
جدا يتجه الى االستثمار متوقعا 
في عام 2012 ان تقل اس���عار 
برميل النفط مع وجود فوائض 
قليلة مقارنة بعام 2011 بسبب 
كوادر احلكومة وزيادة االنفاق 
الفتا ال���ى ان تراجع معدالت 
النمو في الصني اثر بشكل كبير 

على االقتصاد العاملي.
آالء خليفة  ٭

ترأس مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة د.موس����ى محس����ن 
اجتماع مجل����س اجلامعة رقم 
40 الذي عق����د مؤخرا في فرع 
اجلامعة بالكويت بحضور نواب 
مدير اجلامعة ومديري وممثلي 
أعضاء هيئة التدريس في فروع 
اجلامعة السبعة املوجودة في 
عدد م����ن الدول العربية ومنها 
فرع الكويت.  وناقش االجتماع 
ق����رارات وتوصي����ات اجتماع 
املجل����س الس����ابق واللجن����ة 
األكادميي����ة وكذل����ك اخلط����ة 
االستراتيجية الثالثة للجامعة 
الفترة م����ن 2012�2016،  خالل 

ب���دأت اجلامع���ة العربية 
املفتوحة فرع الكويت موسمها 
الثقافي لبرنامج ادارة األعمال 
بندوة حتت عنوان »التأثير 
االقتص���ادي للدعم احلكومي 
للقطاعات الوظيفية« وحاضر 
فيها أمني سر مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي د.صادق ابل.

وقال د.أبل في محاضرته 
ان اجلامعة العربية املفتوحة 
لها اهداف توعوية للمجتمع 

د.موسى محسن خالل االجتماع

د.صادق ابل ود.جاسم الفهاد خالل اللقاء

يشمل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد برعايته 
مؤمتر »وطني.. مسؤولية« الذي 
ينظمه االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت وقد اناب س���موه وزير 
التربية ووزير  العدل ووزي���ر 
التعلي���م العالي احم���د املليفي 
الساعة  حلضور حفل االفتتاح 
اخلامسة مس���اء اليوم الثالثاء 
بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة.

عقد صباح امس اجتماع املجلس 
التنسيقي بني جامعة الكويت )كلية 
الط���ب( ووزارة الصحة، لبحث 
اجراءات نقل تبعية مستش���فى 
مبارك الكبير من وزارة الصحة 
للجامعة. وصرح امني سر املجلس 
مدير إدارة الشؤون القانونية في 
وزارة الصحة د.محمود عبدالهادي 
قائال: خالل االجتماع تقرر ان تقوم 
كلية الطب بترشيح منسق سيتم 
اختياره من قبل الكلية وحتديد 
دوره الذي سيقوم به بني مستشفى 
مبارك الكبير وكلية الطلب، على 
ان يصدر فيه قرار وزاري من وزير 
الصحة الحقا. وأضاف عبدالهادي، 
ان كلية الطب قد ش���كلت جلنة 
عليا لتسهيل اجراءات نقل تبعية 
املستشفى الى الكلية، وانبثق منها 
عدة جلان لرصد االجراءات الالزمة 
لتحويل املستشفى لصرح جامعي، 
مبينا ان���ه مت كذلك بحث تعديل 
الضوابط اخلاصة بندب االطباء 
الى وزارة الصحة.  من اجلامعة 

حنان عبدالمعبود  ٭

صرح رئيس اللجنة الثقافية 
والصحف ف���ي االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت � ف���رع اململكة 
املتحدة وايرلن���دا خالد معدي 
العجمي بأن االحتاد س���يطلق 
حملة وطنية توعوية لالنتخابات 
التشريعية املقبلة »نعم.. لكويت 
أفضل«. وأشار العجمي الى ان 
هذه احلملة انطلقت اميانا بدور 
االحتاد في توعية طالب وطالبات 
اململكة املتحدة وإيرلندا في اجلانب 
السياسي والعملية االنتخابية 
ألنهم مكون أساسي من مكونات 
املجتمع الكويتي وعماد املستقبل. 
واضاف العجمي انه سيكون هناك 
العديد من األنش���طة خالل هذه 
احلملة كالندوة السياسية وغيرها 
من األنشطة التي ستعود على 

الطلبة بالنفع والفائدة.
محمد المجر  ٭

يقيم مركز دراس����ات اخلليج 
في اجلامعة األميركية في الكويت 
بالتعاون مع شركة »عربانة« حلقة 
نقاش����ية بعنوان »الصبية: بناء 
مدينة الكوي����ت الثانية«، ويقام 
احلوار اليوم في متام الس����اعة 6 
مس����اء في قاعة مبنى اآلداب في 

اجلامعة األميركية بالساملية.
وتعتب����ر ه����ذه احللق����ة هي 
األولى في سلس����لة حلقات ثالث 
يستضيفها مركز دراسات اخلليج 
ومشروع عربانة ملناقشة التأثيرات 
والتداعيات املترتبة على التنمية 
العمرانية في منطق����ة الصبية. 
والهدف من هذه النقاشات هو زيادة 
الوعي العام، واملناقشة، واملشاركة 
في عملي����ة التخطي����ط احلالي، 
باالضافة الى تقييم التحليل النقدي 
ملختلف القضايا التي تؤثر سلبا 
على النواحي البشرية، والبيئية، 

واالستراتيجية.
النق����اش  وس����تضم حلق����ة 
األول����ى ه����ذه فريق����ا يجمع بني 
خبراء ف����ي مجاالت عل����م اآلثار 
والهندسة املعمارية، واجلغرافيا 
االجتماعية، والس����ياحة لدراسة 
األبعاد االجتماعية والثقافية خلطة 
تنمية الصبية. وسيكون ضمن 
املتحدثني: د.عبدالرسول املوسى � 
استاذ اجلغرافيا، جامعة الكويت، 
ديريك كينيت � عالم آثار وأستاذ 
محاضر في قس����م علم اآلثار في 
جامعة دورهام، م.ناصر أبواحلسن 
� مهندس معماري بشركة ايه جي 
آي اركيتيكت، وممثل من مجموعة 

فنادق سفير العاملية.
وستدير احلوار د.فرح النقيب، 
استاذ التاريخ ومدير مركز دراسات 
اخللي����ج باجلامعة األميركية في 

الكويت.

نائب األمير يرعى 
مؤمتر »وطني.. 
مسؤولية« اليوم

»الطب«: جلنة عليا 
لنقل تبعية مستشفى 

مبارك للكلية

احتاد بريطانيا 
دشن »نعم

لكويت أفضل«

»مشروع الصبية«
في »األميركية« اليوم

أفكار إبداعية لطلبة التصميم اجلرافيكي في »األميركية«

الطبي للشخص، وهي مفيدة 
جدا ألصحاب األمراض املزمنة 

التي تتطلب رعاية خاصة.
الطالبة  وكذلك مش���روع 
مها عل���ي ال���ذي مزجت فيه 
الزخرف���ة اإلس���المية بالفن 
الغربي احلديث في تصميمات 
الديك���ورات الداخلية، وأيضا 
مش���روع الطالب املميز أحمد 
صالح الذي وضع فكرة متكاملة 
حول األطعمة العضوية ليكون 
مشروعا جتاريا في املستقبل، 
ومنها كذلك مش���روع الطالب 
املبدع محمد أمني حول صناعة 
القصيرة باس���تخدام  األفالم 
برامج الكمبيوتر وغيرها من 
املش���اريع اجلميلة التي القت 

استحسان احلضور.
محمد هالل الخالدي  ٭

ما ترونه من أعمال جميلة هو 
نتاج جهد فصل دراسي كامل، 
بذل فيه الطلب���ة عمال كبيرا 
وأمضوا س���اعات طويلة في 
املبدعة،  تنفيذ هذه املشاريع 
فأمتنى أن تستمتعوا مبشاهدة 
هذه األعمال واالستماع لشرح 

واف عنها من الطلبة.
ورص���دت »األنباء« أعمال 
الطلب���ة ومنه���ا عم���ل مميز 
للطالبة سارة الكندري عبارة 
عن ش���ريحة صغيرة حتمل 
 )QR Code( ش���يفرة خاصة
حتتوي على معلومات طبية 
كاملة عن الش���خص، يحملها 
بعدة اختيارات س���واء كانت 
سوارا أو عقدا أو عالقة مفاتيح، 
بحيث تتيح لألطباء معلومات 
س���ريعة ووافية عن التاريخ 

أقام قسم الفنون والتصميم 
اجلرافيكي باجلامعة األميركية 
معرضا متميزا ملشاريع التخرج 
خلريف 2011 مساء أمس األول 
برعاي���ة وحض���ور رئي���س 
قس���م التصمي���م اجلرافيكي 
باجلامعة األميركية د.مارسيلال 
كلوشيتس���كي، شارك فيه 15 
طالبا وطالب���ة بأعمالهم التي 
أبهرت احلضور مبا حتويه من 
إبداع وأف���كار خالقة، بعضها 
يتعل���ق مبش���اريع جتارية 
مستقبلية وبعضها ذات طابع 
أو توعوي وتثقيفي  تعليمي 
البيئة والصحة  حول قضايا 

والتغذية السليمة.
وألق���ت د.كلوشيتس���كي 
كلمة رحب���ت فيها باحلضور 
وأثنت عل���ى الطلبة قائلة ان 

)أنور الكندري( د.مارسيلال كلوشيتسكي متوسطة الطلبة املشاركني 

من إبداعات الطلبة

د.حياة احلجي متوسطة د.عبداهلل اجلسمي ود.عبداملالك النعيمي

أحد األعمال املشاركة

خالل االحتفال باليوم العاملي للفلسفة في »اآلداب« 

احلجي: تفشي الفساد أهم أسباب انطالق الثورات العربية

الصوت الطالبي: احلياة في أستراليا مميزة أكادمييًا وطالبيًا

الكوبرنيكي����ة الت����ي قلب فيها 
كوبرنيكوس االعتقاد الذي كان 
س����ائدا ب����أن األرض هي مركز 
الكون، ثم جاء الفيلسوف األملاني 
كانط وأحدث ثورة مشابهة على 
مستوى الفكر حني أنزل الفلسفة 
من السماء وجعل اإلنسان هو 

محور االهتمام فيها.
م����ن جهته اعتب����ر د.محمد 
الث����ورة تعن����ي  أن  الوهي����ب 
»بداية جدي����دة«، وهذا يقودنا 
بالضرورة إلى مناقش����ة فكرة 
العق����د االجتماع����ي الذي ميثل 
عودة إلى نقطة الصفر ملناقشة 
العالقة ب����ني احلاكم واحملكوم، 
وأكد د.الوهيب أن هناك نظريتني 
أساسيتني في العقد االجتماعي، 
وأنه مييل إل����ى اعتبار نظرية 
جون لوك أكثر عقالنية وواقعية 
حيث انها ال تنكر حق اإلنسان 
ف����ي الثورة متى ما أخل النظام 
بالعقد االجتماعي وجتاوز على 

حقوق اإلنسان.
وميز بني مفهوم الثورة وبني 
بقية املفاهيم القريبة منها مثل 
االنق����الب واحل����رب، مؤكدا أن 
الثورة ال ميك����ن أن تقوم على 
سبب وحيد مثل الفقر أو الظلم، 
وضرب لذلك مث����اال باملجتمع 
الكويتي املرفه والذي خرج مع 

ذلك حملاربة الفساد.
محمد هالل الخالدي  ٭

بوتورة حرص طيران االحتاد 
على تقدمي خصومات ش����املة 
على تذاكر السفر والوزن اضافة 
الى تقدمي افضل االسعار وذلك 
بسبيل توفير كافة سبل الراحة 
للطلبة اثناء سفرهم وعودتهم 
أم����ا رئيس جلنة  الى بالدهم. 
الكويتيني خلريجي اس����تراليا 
الراجحي فهنأ جموع  د.جاسم 
املس����تجدين واملستمرين: على 
الدراس����ة في استراليا  اختيار 
والت����ي متت����از بالتخصصات 
األكادميية املمي����زة اضافة الى 
وجود افضل اجلامعات العاملية 
من ناحية اجل����ودة األكادميية 

والعلمية الدقيقة.
آالء خليفة  ٭

الهوي����دي الطلبة املس����تجدين 
واولياء امورهم قائال: إن الشعب 
االسترالي يتمتع بالروح االخوية 
وتختلف عن  بقية الدول، كما 
ان التجمعات الطالبية دائما مع 
بعضها البعض في جميع احملافل 
االكادميية وغيرها في استراليا. 
واوضح ان جميع الطلبة في بداية 
الدراسة يواجهون صعوبة الغربة 
كونهم في بلد غريب ونحن في 
الصوت الطالبي دائما قريبون 
ومتواجدون وعلى امت االستعداد 
لتقدمي كل اخلدمات التي يحتاجها 

الطلبة.
ق����ال ممثل جمعية  بدوره، 
العنزي ان  املهندسني م.فارس 
اجلمعية تقف مع جميع الطلبة 

الذين يريدون استكمال دراستهم 
ورفع اس����م الكوي����ت عاليا من 
التس����لح بالعلم مشيرا  خالل 
ال����ى ان اجلمعية تس����اهم في 
توفير السبل العلمية واملهنية 
والوظيفية واألكادميية وغيرها 
وذلك بالتعاون مع جمعيات النفع 
العام فاجتهدوا وتسلحوا بالعلم 
ونحن معكم. بدوره، حتدث ممثل 
طيران االحتاد نبيل بوتورة، قائال 
يسعدنا نحن كطيران االحتاد ان 
نش����ارك في هذا اللقاء ونشكر 
الص����وت الطالبي عل����ى اتاحة 
الفرصة، مؤكدا ان احتاد الطيران 
على امت االستعداد لتقدمي جميع 
خدمات وس����بل الراحة للطلبة 
الدارس����ني في اس����تراليا. واكد 

نظم جتمع الصوت الطالبي 
باستراليا لقاء تنويريا للطلبة 
املس����تجدين وس����ط حض����ور 
الطلبة املستمرين  حاش����د من 
واملس����تجدين وأولياء االمور. 
الع����ام لتجمع  وهنأ املنس����ق 
الص����وت الطالبي فهد الهويدي 
الطلبة املقبولني في خطة بعثات 
التعليم العالي االخيرة، مؤكدا 
ان احلياة الدراسية في استراليا 
النواحي  مميزة جدا من جميع 
األكادميي����ة والطالبي����ة. وقال 
الهويدي ان الصوت الطالبي على 
أمت االس����تعداد خلدمة اجلموع 
الطالبية في ظل عدم وجود ممثل 
رسمي لالحتاد ابتداء من الدراسة 
وإل����ى نهاية التخ����رج، وطمأن 

الثورات  وس����ببا في إش����عال 
العربية، وقال بأن هناك عوامل 
مساعدة لقيام الثورات منها تطور 
وسائل االتصاالت احلديثة التي 
جعلت جهود الشباب تتجاوز 
التقلي����دي لالنظمة  اخلط����اب 
الكالسيكية وتأخذ زمام املبادرة. 
وأكد د.اجلسمي أن عملية التغيير 
عملية ش����اقة ومعقدة وحتتاج 
وقت����ا طويال وصب����را وتكاتفا 

جلميع اجلهود.
بعد ذلك انطلقت جلسة احلوار 
التي أدارتها د.حنان اخللف حيث 
بدأت مبحاضرة للدكتور محمود 
سيد أحمد بعنوان ثورة كانط 
العربي،  الكوبرنيكية والربيع 
تن����اول فيه����ا مفه����وم الثورة 

العربية  الث����ورات  فرضت 
نفسها على الساحة السياسية 
وأصبحت هي املادة الرئيسية على 
طاولة البحث العلمي والنقاش 
الفلسفي في مختلف األنشطة 
الثقافية، ومنها االحتفال باليوم 
العاملي للفلسفة الذي نظمه قسم 
الفلسفة في كلية اآلداب بجامعة 
الكويت حتت عن����وان »الربيع 
العربي، مقاربة فلسفية« برعاية 
وحضور عميدة الكلية د.حياة 
الفلسفة  احلجي ورئيس قسم 
د.عبداهلل اجلس����مي وعدد من 
أساتذة الفلسفة والطلبة صباح 

أمس.
وألقت عمي����دة كلية اآلداب 
د.حي����اة احلج����ي كلمة رحبت 
فيه����ا باحلضور وأك����دت على 
أهمية الفلس����فة في مناقش����ة 
قضايا اإلنسان، وقالت: من منا 
لم يتوقع حدوث الربيع العربي 
يوما، ولم يحلم بوطن تسوده 
العدالة واملساواة والنظام، وهل 
كانت هذه الثورات ستنطلق لوال 
الفساد في مؤسسات  استمرار 
الدولة وفشل النظم التعليمية 

فيها؟
ومن جانبه أشاد رئيس قسم 
الفلسفة د.عبداهلل اجلسمي بهذه 
الث����ورات الت����ي اعتبرها بداية 
اإلصالح والقضاء على الفساد، 
واعتبر محمد البوعزيزي رمزا 

د.كلوشيتسكي: الطلبة 
بذلوا جهوداً كبيرة 

في تنفيذ مشاريعهم 
املبدعة

د. اجلسمي: تطور 
 وسائل االتصاالت

جعل جهود الشباب 
جتاوز اخلطاب 

التقليدي لألنظمة 
الكالسيكية


