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رنا الفارس: مدينة صباح السالم 
من أكبر مشاريع خطة التنمية

دارسون في إسبانيا: حريصون على االستفادة 
من جامعات مدريد ومعرفة الثقافة اإلسبانية

خالل زيارة وفد اجلمعية األميركية للمدينة اجلامعية

مدريد � كونا: أصبحت اس����بانيا محل اهتمام 
كبير لدى الطلبة الكويتيني لاللتحاق والدراسة في 

جامعاتها العريقة وإكمال حتصيلهم العلمي.
وأشاد عدد من الطالب في تصريحات متفرقة 
ل� »كونا« باجلهود التي تبذلها سفارتنا في مدريد 
وعلى رأسها السفير عادل العيار في سبيل تذليل 
الصعوبات التي تواجههم والوقوف على احتياجاتهم 

وتسهيل أمورهم املعيشية والتعليمية.
وقال طالب الدكتوراه في كلية السينما واملسرح 
بجامعة )كومبلوتنسي دي مدريد( مبدريد ميثم 
املويل انه وصل الى اسبانيا اواخر عام 2007 حيث 
التحق بدورات في اللغة االسبانية وأجنز مرحلة 
املاجستير وهو اآلن يعد ألطروحة الدكتوراه التي 
يتوقع اجنازها خالل العام املقبل. وأوضح املويل 
انه اختار اسبانيا بحثا عن التجديد والتعرف على 
امناط حياة الشعب االسباني والتطور الذي شهده 
الفن الس����ابع في هذه البالد للعودة الى الكويت 
مبنظور متجدد يشكل مع ما يأتي به آخرون من 
دول مثل الواليات املتحدة وبريطانيا مزيجا غنيا 

يعود باخلير والفائدة على الكويت.
من جانبه قال طالب الدكتوراه في التصميم 
الداخلي في جامعة )ساالمنكا( محمد رباح انه اجنز 
وزوجته في اآلونة االخيرة رسالة املاجستير وهما 
اآلن يحضران للدكتوراه، مضيفا ان إعجابهما بالفن 
والتاريخ االسبانيني وطبيعة الشعب وانفتاحه 

دفعهما الختيار اسبانيا الستكمال الدراسة.
واعرب في هذا الس����ياق عن ش����كره للجهود 
التي تبذلها السفارة الكويتية في مدريد وتعاونها 
اخلالق مع الطالب الكويتيني في اسبانيا وحرص 

أركانها على راحتهم وتوفير احتياجاتهم.

نظم الطلبة الكويتي���ون احلاصلون على 
شهاداتهم من الفلبني والهند واجلامعة األميركية 
في أثين���ا اعتصاما صباح أم���س أمام وزارة 
التعليم العالي طالبوا من خالله وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد البت في موضوعهم 
وإنهاء معاناتهم بعد ان أعلنت وزارة التعليم 
العالي في وقت سابق عن تدارس جلنة االعتماد 
األكادميية ملوضوع خريجي جامعات الفلبني 
والهند واجلامعة األميركية في أثينا وتكليف 
إدارة معادلة الشهادات في الوزارة باستقبال 
طلبات الطلبة الستكمال املعامالت والنظر في 
معادلة الشهادات وكان من املقرر ان تقوم تلك 
اللجنة باستقبال الشهادات ملدة شهر يبدأ من 2/16 
وينتهي في 3/16 ولكن هذا ما لم يحدث ما دفع 
الطلبة الى االعتصام والتجمهر أمام مكتب وكيل 
التعليم العالي د.خالد السعد بسبب املماطلة 

أك���دت مدير البرنامج االنش���ائي بجامعة 
الكويت د.رنا الفارس ان مشروع مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية يعتبر اول مشروع يصدر 
مبرسوم بقانون ويعتبر من اكبر املشاريع في 
خطة التنمية. جاء ذلك خالل زيارة اجلمعية 
األميركية للمهندس���ني املدنيني ملدينة صباح 
السالم اجلامعية، وذلك لالطالع عن كثب على 
املخططات وسير العمل في املدينة واالستفادة 
من جتربة اجلامعة في تنفيذ املشروع باإلضافة 

الى دمج املادة العلمية بالواقع العملي.
واشارت د.الفارس الى ان هذه الزيارة تعتبر 
الثانية من قبل اجلمعية األميركية، وهي من اول 
الوفود الطالبية التي تزور مدينة صباح السالم 
اجلامعية، وان االدارة اجلامعية تتطلع الى املزيد، 
اضافة الى ان ادارة البرنامج االنشائي وجهت 
دعوة الى جميع عمداء الكليات اجلامعية لزيارة 
هذا املشروع، وباألخص طلبة كلية الهندسة 
والبترول »قسم الهندس���ة املدنية« حيث ان 
االبواب مفتوحة لكل من يرغب في زيارة موقع 
مدينة صباح السالم اجلامعية، وكذلك تدريب 
الطلبة خالل فترة الصيف. وأكدت د.الفارس 
انها قامت بتقدمي عرض مرئي للطلبة يوضح 
مراحل التصميم التي مر بها املشروع، باالضافة 
الى ان البرنامج اإلنشائي قام بجولة ميدانية 

حي���ث متكنوا خاللها من اإلطالع على آخر ما 
توصلت اليه اعمال البناء في كلية الهندس���ة 
والبترول، مشيرة إلى أن مقاول املشروع قطع 
شوطا كبيرا بعد صب االساسات، وبدأ بصب 
مساحات كبيرة من سقف الكلية في حرم الطلبة 
والطالبات، باإلضافة الى اإلطالع على مراحل 
التطور في مش���روع كليتي اآلداب والتربية 

والتي تشهد تطورا سريعا في إجنازها.
وبهذه املناسبة أكدت نائب رئيس اجلمعية 
األميركية للمهندسني الكويتيني � فرع جامعة 
الكويت أنفال البن���اء ان اجلمعية قامت بهذه 
اجلولة ضمن انش���طتها السنوية، موضحة 
أن اجلمعية تخطط بشكل مستمر في تنظيم 
زيارات ميدانية الى مواقع قيد االنشاء، حيث 
قررت اجلمعية خالل هذا العام تنظيم زيارة 
ملدين���ة صباح الس���الم اجلامعية التي جتمع 
جميع كليات اجلامعة في مكان واحد، باالضافة 
الى الطاقة االس���تيعابية التي تقدر بأكثر من 
40 الف طالب وطالب���ة، مؤكدة ان الهدف من 
هذه الزيارة الطالبية هو ربط اجلانب النظري 
باجلانب التطبيق���ي، موضحة ان الطلبة في 
قسم الهندسة املدنية عادة ما يكونون بحاجة 
الى مثل هذه الزيارات للتعرف على مشاريع 

الدولة وخطط التنمية.

وقالت طالبة املاجستير في ادارة األعمال في 
جامعة )اي ايه بيزنس سكول( في مدريد فاطمة 
مطر انها وصلت الى اس����بانيا منذ عدة أسابيع 
وانها تتابع دروسا في اللغة االسبانية حتى بدء 
الدراسة في اجلامعة في ابريل املقبل، مشيرة الى 
ان وجود طالب كويتيني في اجلامعة يعد مبثابة 

عنصر مساعد في هذه التجربة الغنية.
من جهتهما قال طالبا املاجستير في ادارة األعمال 
في اجلامعة نفسها محمد العواد وعبداهلل احلساوي 
انهما اختارا اسبانيا للدراسة في جامعتها التي تعد 
واحدة من افضل عشر جامعات في العالم والثالثة 
على املس����توى األوروبي الى جانب رغبتهما في 

التعرف على ثقافة اسبانيا وطبيعة اهلها.
وتقدما بالشكر للسكرتير الثاني في سفارتنا 
لدى اس����بانيا مشاري النيباري حلرصه الشديد 
على راحة الطالب الكويتيني في اسبانيا معتبرين 
ان����ه مبنزلة »اخ كبير وعزي����ز« جلميع الطالب 

الكويتيني في اسبانيا.
وقال الطالب مش����عل الوزان الذي وصل الى 
اسبانيا منذ 3 اسابيع لدراسة املاجستير في ادارة 
األعمال ملدة 13 ش����هرا انه اختار اسبانيا لقربها 
الثقافي والتاريخي الى جانب اهمية اجلامعة على 

املستويني االوروبي والعاملي.
من جهته اشاد االستاذ في كلية الفنون اجلميلة 
في جامعة )كومبلوتنس����ي دي مدريد( منس����ق 
شؤون الطلبة الكويتيني في مدريد مانويل الباريز 
خونكو في تصريح ل� »كونا« مبستوى الطالب 
الكويتيني الوافدين ملتابعة دراساتهم العليا في 
اسبانيا مبا ميكنهم من مواصلة مشوارهم التعليمي 

بكفاءة واقتدار.

والتسويف والتأخير في تسلم شهادات الطلبة 
دون وضوح آلية تسلم الشهادات ومعاجلتها 
وكيفية عمل تلك اللجنة املش���كلة السيما ان 
الق���رار ينص في إحدى مواده على ان فاعلية 

القرار تنتهي بعد 30 يوما من صدوره.
وأكد عدد م���ن الطلبة املعتصمني ان وزير 
التربية ووزير التعليم العالي الس���ابق احمد 
املليفي قد أنهى ملفهم وأحالهم الى وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد، مشيرين الى ان 
وزارة التعليم العال���ي تتالعب بنا ومتاطلنا 

وتتعسف ضدنا دون أي مبرر.
واشار الطلبة الى ان وكيل التعليم العالي 
د.خالد الس���عد رفض االس���تماع الى الطلبة 
واستدعى لهم رجال الداخلية ملنعهم من دخول 

وزارة التعليم العالي.
محمد المجر  ٭

د.رنا الفارس متوسطة اجلمعية األميركية

مشاري النيباري متوسطا الطلبة الدارسني في إسبانيا

طلبة الفلبني والهند واجلامعة األميركية بأثينا 
اعتصموا احتجاجًا على عدم اعتماد شهاداتهم

املهرجان  الى ان هذا  واشار 
وهذا اللقاء فرصة للتعرف على 
مالحظات ومطالب الطلبة سيما 
»فكرة انش����اء صندوق للطلبة 
يسهم في حتويل دراستهم الى 

بعثة دراسية«.
وأك����د أن تكوين مجتمعات 
اال باالهتمام  س����ليمة ال يت����م 
التي يعتبر  البشرية  بالتنمية 
الطلبة  الرئيس����ي فيها  املكون 
سواء الدارسون في دولة الكويت 

أو خارجها.
وخالل جلسة بعنوان »احلوار 
الوطني« ش����ارك فيه����ا النائب 
الس����ابق وليد اجلري والنائب 
رياض العدساني ود.غامن النجار 
وحاوره����م االعالم����ي عبداهلل 
الى  بوفتني، تطرق املشاركون 
أهمية النظرة التفاؤلية للوضع 
الع����ام في الب����الد وأن املجتمع 
الكويتي هو مجتمع حي يسعى 

دائما الى التطوير والتغيير.
وقالوا انه يتعني النظر في 
الكب����رى للوضع في  الصورة 

البالد حتى يتم تقييم الوضع 
بصورة موضوعية وأكثر تفاؤلية 
مؤكدين انه ال تنمية حقيقية دون 
احترام كرامة االنسان بالدرجة 
األول����ى وأن التنمية احلقيقية 
هي املواطنة احلقة التي رعاها 

وكفلها الدستور الكويتي.
وشدد املش����اركون على ان 
تنوع املجتمع الكويتي بأطياف 
عدة هو ميزة ايجابية مشيرين 
ال����ى أن محاولة ش����ق الوحدة 
الوطنية غير مسموح بها وتعتبر 

من »املوبقات الكبرى«.
وفي جلسة قانونية تناول 
رئيس جمعي����ة احملامني خالد 
الكندري واحملامي عبداهلل األحمد 
مسائل عدة من بينها موضوع 
»مستقبل خريج احلقوق« السيما 
ان غالبية الطلبة الدارسني في 
االمارات هم من طلبة احلقوق.

وبني املشاركون ان اجلهات 
كله����ا واملهن كله����ا حتتاج الى 
تخصص القان����ون وان »مهنة 

القانون هي محور كل املهن«.
ولفتوا الى ان رسالة احملاماة 
رسالة خالدة وكانت خط الدفاع 
األول ف����ي كل القضاي����ا الت����ي 
تعرض����ت لها البالد في املاضي 
واحلاضر كما تطرقت اجللسة 
الى مسألة نشأة مفهوم )السلطة 

القضائية( وقانون احلريات.
وفي ختام احلفل قام راعي 
احلفل عضو مجلس األمة رياض 
العدساني وسفيرنا لدى دولة 
االمارات العربية املتحدة صالح 
البعيج����ان ورئي����س االحتاد 
الكويت خليفة  الوطني لطلبة 
الياقوت بتكرمي اجلهات املشاركة 

والشركات الراعية للمهرجان.

دبي � كونا: ش����هدت انشطة 
اليوم الثاني واخلتامي للمهرجان 
الس����نوي الذي اقام����ه االحتاد 
الوطن����ي لطلب����ة الكويت فرع 
االمارات مش����اركة واسعة من 
نواب ف����ي مجلس األمة حاليني 
وسابقني وأكادمييني وقانونيني 
واعالميني. وحضر االنش����طة 
احلفل اخلتامي س����فيرنا لدى 
العربية املتحدة  دولة االمارات 
صالح البعيجان والقنصل العام 
في امارة دبي واالمارات الشمالية 
طارق احلم����د ورئيس املكتب 
الثقافي د.صالح ياسني وامللحق 
الثقافي د.أسامة اليوسف. وقال 
راعي احلفل عضو مجلس األمة 
رياض العدساني في تصريح ل� 
»كونا« انه سعيد ان يكون في 
هذا املهرجان مع اخوانه الطالبات 
والطلبة واصفا اياهم بأنهم اجليل 
الصاعد ومتمنيا أن يساهم هو 
واخوانه أعض����اء مجلس األمة 
في اق����رار قوانني جديدة تصب 

في صالح الطلبة.

جانب من املشاركني في املهرجان

جمعية مهندسي البترول احتفلت بتخريج 29 خريجًا وخريجة

علي أكبر: العناد املهني يوصل اإلنسان إلى الرقي 
وعلى الطلبة أن يبدعوا في عملهم خلدمة الكويت

ان الثقة ف����ي النفس هي أولى 
خطوات النجاح، وهذا ما حققته 
جمعية مهندسي البترول عندما 
انطلقوا منذ بداية العام الدراسي 
السابق، مبينا ان اجلمعية كانت 
تلع����ب دور »الكومبارس« بني 
اجلمعيات املهنية، اال ان اعضاء 
اجلمعية زرعوا الثقة في قاعدة 
البداي����ة وعزموا على الس����ير 
نحو طري����ق األلف ميل، مؤكدا 
انهم اليوم حققوا دور البطولة 
خالل س����نة دراسية استطاعوا 
خالله����ا ان يؤكدوا ان اجلمعية 
هي األفضل مهنيا على مستوى 
جامعة الكويت حسب إشادة طلبة 
اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس 
الذين بينوا دور اجلمعية البارز 
في الربط بني اجلانبني العلمي 

والعملي.
وأضاف ان اجلمعية بدأت من 
الصف����ر ومت تنظيم العديد من 
األنشطة والبرامج في املجاالت 
املختلف����ة املهنية والدراس����ية 
والتربوي����ة واألكادميية إضافة 
الى الترفيهي����ة من خالل إقامة 
العديد م����ن الندوات األكادميية 

والدورات التدريبية.
سعود المطيري  ٭

املاضية، مبينا ان للوالدين دورا 
كبيرا عن طريق دعمهم للطلبة 
ماديا ومعنويا. وأضاف ان أمام 
الطلبة حتديات وعقبات حتتاج 
جهدا ويجب عليهم ان يتخطوها، 
مبينا ان املهنية مهمة جدا ويجب 
ان يتدرب اإلنس����ان ويبدع في 
عمله، مؤكدا ان العناد املهني هو 
الذي يوصل اإلنسان الى الرقي 
وخدمة الكويت، داعيا الطلبة ان 

يكونوا مبدعني في عملهم.
من جهة اخرى، قال رئيس 
جمعية البترول محمد اليتامى 

حتت رعاي����ة عمي����د كلية 
الهندس����ة والبت����رول بجامعة 
الكويت د.حسني اخلياط، أقامت 
جمعية مهندسي البترول حفل 
تخرج طلبة قسم البترول بقاعة 
فاروق برغش في كلية الهندسة 

والبترول باخلالدية.
وفي ه����ذا اإلطار قال رئيس 
قسم هندسة البترول د.علي أكبر 
انه سعيد مبشاركته أبناءه الطلبة 
اخلريجني فرحته����م بالتخرج، 
مؤكدا انهم فعال بذلوا جهدا كبيرا 
وعطاء خالل السنوات األربعة 

د.حسني اخلياط متوسطا اخلريجني

رياض العدساني ود.غامن النجار ووليد اجلري وعبداهلل بوفتني خالل اللقاء

جانب من اخلريجات

اجتمعت اللجنة العليا للمسابقة 
األولى لدوري املناظرات بجامعة 
الكويت برئاسة مساعد عميد شؤون 
الطلب����ة د.عل����ي النامي بحضور 
العامة  رئيس جلن����ة العالق����ات 
واالعالم فيصل مقصيد ورئيسة 
جلنة البرام����ج والتدريب خالدة 
السالحي ورئيس اللجنة االدارية 
عدنان نهار ورئيسة جلنة التحكيم 
اقبال العجران واملشرف العام نبيل 
املفرح. واك����د د.النامي ان اللجنة 
العليا اجتمعت ع����دة اجتماعات 
متتابعة ووضعت خاللها اخلطوات 
التي سيتم العمل عليها ومتابعة 
اعمال اللجان،  موضحا ان املسابقة 
األولى لدوري املناظرات بجامعة 
الكويت ستنطلق بتاريخ 2012/3/29 
من خالل ثالث جوالت مبش����اركة 
كليات اجلامعة. وبني د.النامي ان 
املسابقة تعد األولى من نوعها في 
جامعة الكويت وتهدف الى ترسيخ 
ثقافة احلوار الهادئ وقبول الرأي 
والرأي اآلخر من خالل تعزيز قيم 
املجتمع وثقافة مكوناته االجتماعية 

والعلمية.

أعلن نائب الرئيس لش���ؤون 
الفروع بالهيئة التنفيذية لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت محمد مشعان 
العتيبي ان الهيئة التنفيذية قامت 
بتشكيل جلنة برئاسته وعضوية 
ممثل عن كل فرع من فروع االحتاد 
ترشحه الهيئة اإلدارية للفرع وذلك 
من أجل التحرك على موضوع قرار 
حتديد أع���داد الطلبة الدارس���ني 
باجلامعات في اخلارج ب� 50 طالبا 
لكل تخصص. وبني العتيبي ان هذا 
املوضوع قد مت طرحه على أجندة 
موضوع���ات املؤمتر العام الثالث 
والعشرين لالحتاد من خالل ورقة 
العمل التي تقدم بها االخوة بفرع 
اإلمارات وأعقبوا ذلك بتقدمي طلب 
للتنفيذية لتشكيل جلنة للتحرك 
على هذه القضية. وأضاف أن هذا 
القرار ال نرى له أي جوانب إيجابية 
على اإلطالق بل على العكس فإنه 
يضر بالطالب والطالبات ويضع 
العوائق أمامهم في طريقهم الدراسي 
السيما في ظل وجود أزمة القبول 
بجامعة الكويت وم���ا أثارته من 

مشكالت في العام املاضي.

انطالق مسابقة 
دوري املناظرات 

29 اجلاري

»التنفيذية« شكلت 
جلنة لبحث قرار 

الـ 50 طالبًا

د.علي النامي

خالل جلسة »احلوار الوطني« ضمن أنشطة مهرجان احتاد طلبة اإلمارات

العدساني إلقرار قوانني تصب في صالح الطلبة

الكندري: رسالة 
احملاماة رسالة 

خالدة وكانت خط 
الدفاع األول في كل 
القضايا التي تعرضت 
لها البالد في املاضي 

واحلاضر

أصدر مدير جامع����ة الكويت 
البدر قرارا يقضي  د.عبداللطيف 
بتجديد تعيني د.حصة السيد زيد 
الرفاعي � االس����تاذ املساعد بقسم 
اللغة العربية وآدابها � مس����اعدة 
لعمي����د كلي����ة اآلداب للش����ؤون 
األكادميية واألبحاث والدراس����ات 
العليا، وذلك مل����دة عامني اعتبارا 
من 2011/11/3. وقرارا آخر يقضي 
بتكليف د.جوان س����نغ سيدهو، 
االستاذ بقسم العلوم األسرية بكلية 
البن����ات اجلامعية بالقيام بأعمال 
رئيس قسم العلوم األسرية، وذلك 
اعتبارا م����ن 2012/2/11 والى حني 
تعيني رئيس للقس����م. كما أصدر 
البدر قرارا يقضي بإعادة تشكيل 
هيئة حترير املجلة العربية للعلوم 
اإلنسانية من السادة اآلتية أسماؤهم 

وذلك عدا رئيس التحرير:
جتديد تعيني ملدة عامني حتى  1:2013/10/5
٭ أ.د.موسى سامح ربابعة � االستاذ 

بقسم اللغة العربية وآدابها
٭ د.محمد عبدالفتاح سيد سليمان 

� االستاذ املساعد بقسم التاريخ
تعيني ملدة عامني اعتبارا من  تاريخ صدور القرار:2
٭ أ.د.محمد علي فرغل � االستاذ 

بقسم اللغة االجنليزية وآدابها
٭ د.محمود س����يد احمد س����يد � 

االستاذ املساعد بقسم الفلسفة
وق����رارا آخر يقض����ي بتعيني 
د.يعقوب يوسف الكندري، االستاذ 
املساعد بقسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية، عضوا في هيئة حترير 
مجلة العل����وم االجتماعية، وذلك 

ملدة عامني.

جتديد تعيني 
الرفاعي مساعدة 

لعميد اآلداب


