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تدوير بالجامعة

«التطبيقي»

يقوم مدير جامعة الكويت بعمل تدوير لبع�س قياديي الجامعة من مديري
بع�س الإدارات ،وذلك من خال تدوير مو�سع ي�سمل بع�س مديري اإدارات الأمانة
العامة.

ت�سعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اإلى زيادة ميزانيتها المالية،
وذلك ل�سد حاجات التعليم لديها ،وتغطية الكم الكبير من الخريجين الذين يقبلون
�سنويا في كليات ومعاهد الهيئة.

«

«

»

«

»

تحت رعاية رئي�س الجامعة د.ن��زار حمزة
انطلقت ف��ي الجامعة ا لأ ميركية ف��ي الكويت
) )AUKفعاليات المعر�س الوظيفي ال�سنوي
العا�سر « ،»Career Fair 2014ال��ذي عمل
على تنظيمه مركز الطالب للخدمات التوظيفية
وال�سحية و�سط م�ساركة كبيرة من �سركات عدة
من القطاع الخا�س الكويتي وجهات اأخرى قدمت
فر�سا وظيفية للخريجين والطلبة المقبلين على
التخرج.

قام طاب ق�سم التربية البدنية بكلية التربية الأ�سا�سية
بزيارة ميدانية الى مركز الإطفاء والإنقاذ البحري بالواجهة
البحرية ،حيث كان في ا�ستقبالهم م�س ؤوول التدريب بالمركز.
وقد �سدد د.حاتم ح�سني اأ�ستاذ مقرر النقاذ بق�سم التربية
البدنية على اأهمية مثل هذه الزيارات من اأجل التعرف على
اأ حدث ا لأ �ساليب الم�ستخدمة في النقاذ المائي في مختلف
البيئات البحرية المختلفة نظري ًا وعمليا ،وكذلك لاإطاع على
اأهم الأدوات والأجهزة ،التي يجب توافرها� ،سواء على الم�ستوى
ال�سخ�سي أاو داخل المعدات البحرية ،وتح�سبا ألي طارئ داخل
البيئة المائية.
واأ�ساف اأن الفريق قام بجولة عملية للتعرف على اأحدث
المعدات والزوارق التي ت�ستخدم وفق حالة الطوارئ ،ومنها
الزوارق للبيئة الطينية والرملية والمجهزة للتدخل ال�سريع
في اأي وقت ،وكذلك الزوارق فائقة ال�سرعة للحالت الطارئة
للم�سافات البعيدة ،كما تعرف الطاب على ا إلجراءات المتبعة
فى حالة الحوادث البحرية ،وعلى اأ ح��دث اأ جهزة الت�سال
بالطوارئ عن طريق الأقمار ال�سطناعية.
ب��دوره ،اأعرب م�سوؤول التدريب بمركز الإطفاء والإنقاذ
البحري عن �سعادته با�ستقباله طاب مقرر النقاذ ،لأهميته
لطلبة الق�سم ،لتعريفهم كيفية مواجهة حالت الطوارئ والغرق
الفعلية ،وما يتم فيه من إاجراءات إلنقاذ ا ألرواح والممتلكات.

» «

»

وال�سحية ،الذي اأقيم تحت رعاية كل من البنك
الوطني وبنك الخليج (كرعاة باتينيين) و�سركة
كامكو و�سناعات الغانم (كرعاة ذهبيين) و�سركة
العقارات المتحدة ومجموعة ال�سايع وفور في�ست
للطباعة (كرعاة ف�سيين).

آراء
وخال المعر�س ،كان لبع�س الم�ساركين اآراء
حول الم�ساركة في هذا المعر�س ،اإذ اأكد عبدالعزيز
المطوع من �سركة « »KPMGللتدقيق المالي
والمحا�سبي اأ نهم يحر�سون على الم�ساركة في
هذا المعر�س « »AUK Career Fair 2014في
كل عام ،اإ يمان ًا منهم باأ همية ا�ستقطاب الكوادر
المتميزة في المجال المحا�سبي والتدقيق المالي،
ليكونوا جزءا من عائلة �سركة «.»KPMG
ب���دوره ،أا ���س��ار ممثل منظمة «»AIESEC
العالمية في الكويت محمود ميرزا اإلى اأن الم�ساركة
تاأ تي لتعريف الجمهور بجهود و اأ ه���داف هذا
البرنامج المعني بت�سجيع التوا�سل الثقافي
والح�ساري بين ال�سعوب حول العالم من خال
ال�سباب عبر برامج للتبادل ت�ستمر لمدة ™«HÉ°SCG 6
للتدريب والعمل التطوعي واكت�ساب المهارات
القيادية ،وتطوير القدرات ال�سخ�سية للم�ساركين
في هذا البرنامج العالمي.

اأ�سدرت كل من جمعية العاقات العامة الكويتية ورابطة
اأ ع�ساء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا �سحافيا م�ستركا ،اأ علنتا
فيه عن عقد اجتماع �سم كا من رئي�س الرابطة م.وائل المطوع،
و أامين �سر الرابطة أا.خالد الهيلم العازمي ،ورئي�س الجمعية
اأ.جمال الن�سراه ،ونائبه اأ.بدر ال�سجاري ،واأمين ال�سر اأ.اأ�سامة
الغانم ،وع�سوي مجل�س اإدارة الجمعية اأ.فهد الحنيف ،واأ.محمد
اليا�سين.
وقال البيان اإنه تم خال الجتماع توقيع بروتوكول �سراكة
بين الطرفين بهدف توحيد الجهود وتقديم الخدمات لمنت�سبي
الطرفين ورعايتهم ،والت أاكيد على أاهمية الدور الذي يقومون به
تجاه التنمية ال�ساملة في الكويت ،والعمل على ا�ستثمار طاقات
منت�سبي الجهتين في مختلف المجالت ،بما ي�سهم في الرتقاء
بكل منهما وبما يعود بالنفع على الكويت.
واأو�سح البيان اأن البروتوكول ت�سمن التزام الطرفين بتبني
ق�سايا منت�سبي كل منهما وتحقيق م�سالحهم من خال العمل
النقابي الجاد في نقل مطالباتهم للم�س ؤو ولين بالم ؤو �س�سات
ذات العاقة بالدولة ،ف�سا عن تنظيم الندوات والموؤتمرات
واللقاءات العلمية ،وتقديم البرامج وا لأ ن�سطة الجتماعية
والثقافية والريا�سية الهادفة ،والعمل على رفع م�ستوى الوعي
النقابي للمنت�سبين.
ولفت إا لى أا ن الفترة المقبلة �ست�سهد تنظيم �سل�سلة من
البرامج وا أل ن�سطة وال��دورات التدريبية في كافة المجالت
لمنت�سبي الجانبين ،اإ �سافة لتبادل الخبرات وتفعيل �سبل
التعاون الم�سترك.

«

»

اع���ت���ب���ر م��ن�����س��ق كلية
الدرا�سات التكنولوجية لقائمة
الم�ستقبل الطابي في الهيئة
ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب �سعود الهاجري ،اأن
تخفي�س الوحدات الدرا�سية عن
طريق نائب المدير العام لقطاع
البحوث د.ف��اط��م��ة الكندري
ي�سكل دل��ي��ا ع��ل��ى التوجه
ال�سحيح لقائمته عندما اأيدت
هذا المطلب منذ البداية ،ل �سيما
انه تم تطبيقه على اأر�س الواقع
من دون العبث بم�ستقبل الطلبة
أاو م�سماهم الوظيفي.
وقال الهاجري انه عندما
اأدل��ى بت�سريح �سابق في هذا
ال�سياق ،تعر�س لهجوم م�سترك
م��ن ات��ح��اد طلبة التطبيقي
الذي رف�س تقلي�س الوحدات
وو�سفها ب أا نها كارثية على
م�ستقبل الطلبة ،ومن من�سق
كلية ا لتكنو لو جيا لقا ئمة
الم�ستقلة مهدي العنزي الذي
اتهمه بالتك�سب النتخابي ،واأكد
اأن م�ستقبل الطلبة خط اأحمر.

حول هذا الحدث قال رئي�س الجامعة الأميركية
في الكويت ( )AUKد.نزار حمزة :اإن الجامعة
ت�سعى اإلى عر�س الفر�س كافة التي تعود بالنفع
على الطلبة ،وان اأبرز ما تميز به المعر�س الوظيفي
العا�سر هو م�ساركة عدة �سركات وم ؤو �س�سات
وجهات تقدم فر�سا للتوظيف والتدريب للخريجين
وللطلبة المقبلين على التخرج ،وما ميز الم�ساركات
في هذا العام ،هو وجود عدد من ممثلي برامج
�سبابية وجهات غير ربحية تقدم خدمات تهدف
اإ لى تقديم الفائدة للطلبة والخريجين على حد
�سواء ،م�سيدا بالتنظيم المميز لمعر�س هذا العا،
والجهود التي قامت بها من�سقة المعر�س عبير
التنير ،المر�سدة بمركز الطالب للخدمات التوظيفية

● جانب من الفتتاح

بمشاركة العديد من القوائم الطابية

ندوة لـ «الشباب الديمقراطي» حول تقييم
العمل النقابي والطابي
الو�سط الديمقراطي بعد انقطاع.
و أا ك���د ممثل ق��ائ��م ال��راي��ة في
بريطانيا وايرلندا �سلمان النقي
ان ال��راي��ة قائمة حديثة ال��ولدة
ظ��ه��رت ع���ام  2011ت��رت��ك��ز على
ال��وط��ن��ي��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وع��دم
التمييز وال�ستقالية و أاتت بظروف
كانت الحركة الطابية تعاني من
طائفية وقبلية وف�ساد مالي واإداري
بالتحاد وقد اأتت القائمة للنهو�س
بالعمل الطابي والنقابي.

بهد ف تقييم ا لعمل ا لنقا بي
وال��ط��اب��ي للقوائم ذات التوجه
ال��م��دن��ي ،ن��ظ��م ملتقى ال�سباب
الديمقراطي ندوة للحديث حول هذا
المو�سوع ،وذلك م�ساء اأم�س الأول
بجمعية الخريجين ،بم�ساركة قائمة
الو�سط الديمقراطي بجامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ،وقائمة الراية
الطابية بالمملكة المتحدة ،وقائمة
الو�سط الديمقراطي بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،وقائمة
الوحدة الطابية باأميركا.

حرية وديمقراطية

ف��ي البداية ق��ال ممثل قائمة
الو�سط الديمقراطي بجامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا م�سعل الوزان
اإ ن قا ئمة ا ل��و ���س��ط ا لد يمقر ا طي
واجهت �سعوبة في بدايتها في
كيفية تحمل واللتزام بمبادئها كون
الجامعة حديثة وتواجه �سعوبة
في ما يخ�س ن�سر الوعي الطابي،
م�سيرا اإلى اأن القائمة تاأ�س�ست عام
 2005وتحمل نف�س مبادئ نظيرتها
بجامعة الكويت والتي ت�ستند على
الديمقراطية والوطنية.
وذك�����ر ال������وزان اأن���ن���ا ن��رك��ز
على فكر وم��ب��ادئ ،وق��د اتخذنا

وق���ال ممثل ق��ائ��م��ة ال��وح��دة
الطابية ع��ب��دال��ه��ادي ج��وه��ر ان
ا لقا ئمة تاأ �س�ست بمجمو عة من
الطلبة لكن مع مرور الوقت ا�سبحت
هذه المجموعة قائمة تعتمد على
الحرية والديمقراطية والعدالة
والم�ساواة في مبادئها.
وذك��ر جوهر ان الت��ح��اد كان
مح�سورا على فئة معينة ويخدم
منطقتين فقط وكان ي�سارك 150
طالبا من ا�سل  4000تقريبا اأما الآن
وبم�سيرة قائمة الوحدة الطابية
من عام  1999وحتى  2002تغيرت
امورا كثيرة فقد حقق طلبة امريكا
الكثير من المكت�سبات.

صعوبات

● جانب من توقيع البروتوكول الم�سترك

«:

تحتاج جامعة الكويت اإلى زيادة ال�سعب الدرا�سية التي تفتح للطلبة في كل
ف�سل درا�سي ،وذلك يتطلب مباني وا�سعة ،وهيئة تدري�س تلبي احتياج اأعداد
الطلبة الكبيرة.

»

مشاركات عديدة

«

الشعب الدراسية

م��و ا ق��ف كلفتنا ا لكثير  ،مو �سحا
ا ن ا ل�سا حة ا ل�سيا �سية تعك�س
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ط��اب��ي��ة ماهو
مو جو د فيها من طا ئفية و قبلية
واأث�����ر ه���ذا الم����ر ع��ل��ى ال��ق��وائ��م

«

»

● د.محمد الفايز

«
● �سعود الهاجري
وا���س��ت��غ��رب ال��ه��اج��ري
تغيير الآراء بعد اإقرار القتراح
من اإدارة الهيئة ،حيث بد اأ ت
ا لإ ���س��ادة بالقرار والمباركة
للطلبة ،مبينا اأ ن التناق�س
وا�سح وان الم�ستقلة ل تعترف
بتناق�سها على الرغم من اأنها
رف�ست تقلي�س الوحدات وفي
نف�س الوقت باركت للطلبة،
واأنها والتحاد ي�سحكان على
الطلبة.

● جانب من الندوة
التي ترف�س الطائفية والقبلية.

قبلية وطائفية
وق���ال ممثل ق��ائ��م��ة الو�سط
ا لد يمقر ا طي با لتطبيقي يو �سف

»
»

«

اأ علن اأ مين ال�سندوق رئي�س اللجنة
الجتماعية برابطة أاع�ساء هيئة التدري�س
للكليات التطبيقية د .م�ح�م��د ا ل�ف��ا ي��ز عن
ل ع �� �س��اء هيئة
تنظيم ر ح �ل��ة ��س��ا ل�ي�ه��ات أ
التدري�س واأ�سرهم اإلى �ساليهات «هيلتون
كويت» لمدة  3أايام.
و ق��ال د.ا ل�ف��ا ي��ز اإ ن تلك الرحلة تاأ تي
� �س �م��ن ج��ه��ود ال��راب��ط��ة ل �ت��وف �ي��ر ال �ج��و
المنا�سب لاأ�ساتذة وتجديد ن�ساطهم من
خ��ال ال�ستمتاع بالجو الربيعي خال

ا لمهنا اإ ن ا لو �سع في ا لتطبيقي
ا نت�سر ت فيه ا لقبلية و ا لطا ئفية
ف���ي ال�����س��اح��ة ال��ط��اب��ي��ة ،لف��ت��ا
ال��ى ان ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ع��اد في
التطبيقي من جديد متمثل بقائمة

الفترة من  24اإل��ى  26ا ل�ج��اري ،م�سيرا
ل�ساتذة
إالى أان باب الحجز مفتوح أامام ا أ
واأ�سرهم حتى يوم غد من خال الت�سال
لرق� ��ام ال�ت��ال�ي��ة (- 22256227
ع�ل��ى ا أ
 ) 22256228من ال�ساعة � 9سباحا اإلى
ال�ساعة  5م�ساء.
واأ�سار الفايز اإلى اأن الرابطة حر�ست
ا�ساتذة
على توفير عدة خدمات متميزة ل أ
خال رحلتهم باأ �سعار مختلفة و اأ حجام
�ساليهات تنا�سب الجميع.

»
ت�ست�سيف كلية علوم وهند�سة الحا�سوب بجامعة الكويت أا�ساتذة
زائرين من جامعة �سيراكيوز في الوليات المتحدة ،حيث �سيقوم اأ.د �سيو
كاي �سين اأ.فيجاي �سيرينيفا�س باإلقاء محا�سرتين في مجالت تعزيز
اأمن المعلومات بما لديهم من خبرة واأبحاث في هذا المجال.
�ستكون المحا�سرة الأولى �سباح اليوم بق�سم هند�سة الكمبيوتر
في الخالدية بعنوان «ق�سايا ا لأ من والخ�سو�سية في مفاهيم دمج
المركبة إالى ال�سبكة ( )V2Gلمكونات ال�سيارات الكهربائية ()PEVs
في ال�سبكة الذكية».
في حين تتناول المحا�سرة الثانية والتي �ستكون غدا ال�ساعة 12
ظهر ًا في مبنى كلية العلوم الحياتية في العديلية مو�سوع «تثقيف
وتجهيز المهند�سين لت�سميم نظم اآمنة وجديرة بالثقة».

● د� .سيو كاي �سين

● فيجاي �سيرينيفا�س

دانت الهيئة التنفيذية لاتحاد
الوطني لطلبة الكويت ما يحدث
من انتهاكات �سهيونية بالقد�س
ال�سريف والم�سجد الأق�سى ،وذلك
بعد الدعوات التي تم ترويجها من
قبل عدة جمعيات �سهيونية يمينية
وعلى ر أا�سها حركة « أامناء الهيكل»،
ودع��ت فيها اإ ل��ى اقتحام جماعي
للم�سجد الأق�سى.
واعتبر م�سوؤول لجنة العاقات
ال��دول��ي��ة والخارجية ف��ي الهيئة
عبدالرحمن توفيق ال��ج��راح في
ت�سريح « أا ن���ه وج��ب علينا نحن
الم�سلمين جميع ًا ا�ستنكار ما تقوم به
هذه الجمعيات وما يقوم به الحتال
من تدني�س للم�سجد ا لأ ق�سى وكل
�سبر من اأرا�سي الم�سلمين».
و أا �ساف الجراح « أا ن الكيان
ال�سهيوني ي�سعر بالخطر حوله من
تغيير الخريطة الدولية ال�سيا�سية
فيما عرف بالربيع العربي ،ومن
ثم فهو ي�سعى اإ ل��ى خلط ا لأ وراق
بمحاولت اقتحام الم�سجد الأق�سى
قبلة الم�سلمين ا أل ول����ى» ،داعي ًا
ال�سباب العربي النا�سط إا لى عدم

● عبدالرحمن الجراح
ن�سيان ق�سيته الموحدة والتي
�ست أا خذ الزخم ا أل كبر من الدعم،
موؤكد ًا ثقته الكاملة في اأن ال�سباب
العربي يقظ ون�سط بكل ميادين
العمل العربي والإ�سامي ،خا�سة
ما يتعلق بق�سية القد�س المدينة
ا إل�سامية والعربية ،والتي تعد حق ًا
أا�سي ًا لن تنازل عنه أابدا.

تطلق كلية العلوم بجامعة الكويت اليوم ،فعاليات «معر�س ا أل�سبوع
البيئي» الذي تنظمه على مدى يومين بم�ساركة العديد من الجهات
المعنية بالبيئة.
و�سيتخلل المعر�س الذي يقام في مبنى اأ.د.فايزة الخرافي بكلية
العلوم في الخالدية ،عر�س لفيلم بيئي وم�سابقات طابية ،اإ�سافة اإلى
محا�سرات بيئية ،علم ًا باأ ن الفتتاح �سيكون في تمام ال�ساعة 9:30
�سباحا.

