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أكد حرص الحكومة على االستفادة من الطاقات والخبرات التي تحمي الوطن وتصونه

ّ
األنصاري دشن مؤتمر «أمن البالد وحرمة العباد»:
ّ
ّ
الكويت تبحث عن جيل محصن ضد الغلو والتطرف
أمن «الشريعة»
يهدد الصحافيني
بطلب الشرطة

| كتب إبراهيم موسى |
اع�ت�ب��ر م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ال��دك �ت��ور ح �س��ني االن � �ص ��اري ،ان
«االم��ة االسامية تعيش مرحلة
حرجة ،حيث تعاني من داخلها
ب ��ال� �ج� �ه ��ل وال � �ب � �ع� ��د ع� � ��ن ال �ع �ل ��م
ال�ش��رع��ي ال�ص�ح�ي��ح ،م�م��ا تسبب
في ظهور بعض املمارسات غير
الحكيمة باسم االسام» ،مضيفا
ان «امل �ع��ان��اة اي �ض��ا خ ��ارج االم��ة
من خ��ال االع��داء الذين يقومون
ب�ت�ش��وي��ه ص ��ورة االس� ��ام واه�ل��ه
وعلمائه».
وق��ال االن �ص��اري على هامش
م ��ؤت� �م ��ر «أم� � � ��ن ال � �ب � ��اد وح ��رم ��ة
العباد في ضوء الكتاب والسنة»
ال ��ذي اق��ام�ت��ه كلية ال�ش��ري�ع��ة في
جامعة الكويت ،أم��س ،وافتتحه
ن �ي��اب��ة ع ��ن وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي رئ�ي��س املجلس
االع �ل��ى ل�ل�ج��ام�ع��ة ال��دك �ت��ور ب��در
العيسى ،إن «الكويت تبحث عن
اي�ج��اد جيل محصن ض��د الغلو
وال � �ت � �ط� ��رف ،ك �م ��ا ت� �ح ��رص ع�ل��ى
دراس � � ��ة اس �ب��اب �ه �م��ا وال �ت �ع �ص��ب
والعمل على وق��اي��ة الشباب من
ال ��وق ��وع ف��ي ب��راث��ن االن� �ح ��راف»،
م �ش �ي��را ال� ��ى أن «ب ��رن ��ام ��ج ع�م��ل
ال�ح�ك��وم��ة اول ��ى ال �ش �ب��اب اهمية
خاصة من خال املشاركة الفعلية
في بناء االمة بالنزول الى ميدان
ال� �ع� �م ��ل ال �ح �ق �ي �ق ��ي ،وت �ص �ح �ي��ح
امل �س��ارات ال�خ��اط�ئ��ة واالس�ت�ف��ادة
م ��ن ال� �ط ��اق ��ات وال� �خ� �ب ��رات ال �ت��ي
تحمي الوطن وتصونه».
واض � � � � � � ��اف االن � � � � � �ص � � � � ��اري ،ان
«ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال �ب��اد

الكندري مكرما حسين األنصاري

وليد الكندري:
مؤتمر «الشريعة»
لحماية الشباب
من الوقوع في براثن
التكفير والجهاد
المزعوم
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ،ح��ض
رج��ال الفكر والتعليم والتربية
ع�ل��ى خ�ل��ق وع ��ي ل ��دى الناشئني
وص� �ق ��ل م ��واه� �ب� �ه ��م وزرع روح
ال � ��وس � �ط � �ي � ��ة ف � �ي � �ه� ��م وب � � � ��ث ق �ي��م
التسامح والتفاعل االيجابي».
وب� ��ني االن� � �ص � ��اري ،ان «ه ��دف

(تصوير طارق عزالدين)

امل��ؤت�م��ر ه��و ت��رس�ي��خ ام��ن ال�ب��اد
وح��رم��ة ال�ع�ب��اد م��ع التحذير من
خ � �ط� ��ورة ت� �ق ��وي ��ض ام � ��ن ال� �ب ��اد
وب � � �ي� � ��ان امل � �ف� ��اه � �ي� ��م وال� � ��واج� � ��ب
ت� �ص� �ح� �ي� �ح� �ه ��ا ون � � �ق� � ��د االف � � �ك� � ��ار
امل�ن�ح��رف��ة ال�ت��ي ت�ه��دد امل�ن�ظ��وم��ة،
وبيان سبل الوقاية من تقويض
االمن».
من جانبه ،قال القائم باعمال
ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة ال��دك �ت��ور
ول �ي��د ال �ك �ن��دري ،ان «امل��ؤت �م��رات
العلمية راف��د م��ن رواف ��د املعرفة
وال�ت�ن�م�ي��ة العلمية واملجتمعية
املهمة النها تجمع العلماء لبحث
ق �ض��اي��ا ال� �س ��اع ��ة وامل �س �ت �ج��دات
ويأتي على رأسها مؤتمر كلية
الشريعة وال��دراس��ات االسامية
السنوي العاملي».
واشار الكندري الى ان «االمن

مطلب شرعي مجتمعي يتطلب
م �ن��ا ف ��ي ه � ��ذا امل ��ؤت �م ��ر ان ن��رك��ز
على املتطلبات الشرعية لامن
ووسائله وتأصيل حرمة العباد،
وح��رم��ة التعدي عليهم م��ن دون
وج��ه ح��ق ،والتحذير من االفكار
ال �ه ��دام ��ة وال��دخ �ي �ل��ة وامل �ن �ح��رف��ة
واقتراح الوسائل للحفاظ عليه».
واض � � ��اف ،ان «امل ��ؤت� �م ��ر ي��رك��ز
ع �ل��ى دور ال�ك�ل�ي��ة االس ��اس ��ي في
ت�ع��زي��ز امل�ف��اه�ي��م املجتمعية عن
ط ��ري ��ق ت �ن �ش �ئ��ة ال �ش �ب ��اب ون �ش��ر
ال��رع��ي فيهم ملعالجة ومواجهة
م ��ا ي �ق��وض ام �ن �ن��ا واس �ت �ق��رارن��ا
وحمايتهم من الوقوع في براثن
التسرع وتكفير املسلمني وقتلهم
و االع� � �ت � ��داء ع �ل �ي �ه��م ب��ال�ت�ف�ج�ي��ر
والعمليات االنتحارية وكل ذلك
باسم الجهاد املزعوم».

أغ �ل �ق ��ت ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
أبوابها في وجه الصحافيني
امل ��دع ��وي ��ن م� ��ن ق� �ب ��ل إدارة
ال � �ك � �ل � �ي � ��ة ،وامل � �ك � �ل � �ف � ��ني م��ن
صحفهم بتغطية املؤتمر.
وه � � � � � ��دد أم� � � � ��ن ال � �ك � �ل � �ي� ��ة،
ال �ص �ح��اف �ي��ني وامل� �ص ��وري ��ن
ب �ط �ل��ب ال� �ش ��رط ��ة ف� ��ي ح ��ال
ع��دم تراجعهم ع��ن ال��دخ��ول
م��ن ال�ب��واب��ة رق��م  ،8وعندما
اب��رز الصحافيون الهويات
الجامعية لرجال أمن الكلية
كان ردهم « ...ما علينا».
وب� � � � � � ��رر رج� � � � � � ��ال األم� � � ��ن
رفضهم دخول الصحافيني
ب� �ص ��دور أوام� � ��ر م ��ن امل��دي��ر
االداري للكلية بعدم دخ��ول
س� � � � �ي � � � ��ارات ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ني
وامل � �ص� ��وري� ��ن إل � ��ى م ��واق ��ف
الكلية ،والبحث ع��ن مواقف
خارجها.
وطالب مسؤول العالقات
ال �ع��ام��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة غ�ن��ام
ال� � �غ� � �ن � ��ام امل� � ��دي� � ��ر االداري
ب� ��ال � �س � �م� ��اح ل �ل �ص �ح��اف �ي��ني
وامل � � �ص� � ��وري� � ��ن ب� ��ال� ��دخ� ��ول،
الس �ي �م��ا وان امل ��واق ��ف شبه
خ��اوي��ة ،إال ان��ه رف��ض ،وق��ال
«ي�ص�ف�ط��ون ف��ي ال �خ��ارج ...
يدبرون حالهم».

عمادة شؤون الطلبة رفضت مشاركة مطرب في الحفل

«املجد هنا» ...في «اآلداب»
| كتب فراس نايف |

دشنت جمعية طلبة كلية
االداب ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
احتفالها السنوي باألعياد
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ،ت � �ح� ��ت ع � �ن� ��وان
«أص �ب��ح امل �ج��د ه �ن��ا» ،أم��س
ف��ي ال �ك �ل �ي��ة ،ب �م �ش��ارك��ة ع��دد
م ��ن امل ��ذي �ع ��ني واألع ��ام �ي ��ني
والكتاب الصحافيني.
وش� � �ه � ��د ال � �ح � �ف� ��ل ف � �ق� ��رات
وطنية قام بادائها طالبات
امل��دارس االبتدائية ،وفقرات
شعبية تراثية ،ومسابقات
وجوائز تم تقديمها للطلبة
ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن ف � ��ي ال� �ح� �ف ��ل،
وس ��ط ف��رح��ة ب ��دت واض �ح��ة
ع �ل��ى ال� �ح� �ض ��ور ب �ع �ي��دا ع��ن
اجواء الدراسة.
وك ��ان م��ن امل �ق��رر مشاركة
أحد املطربني الكويتيني في
الحفل ،إال ان القائمني على
تنظيمه أعلنوا عن
ع� � � ��دم ح � � �ض� � ��وره ب �س �ب��ب
ع��دم م��واف�ق��ة ع �م��ادة ش��ؤون
الطلبة على ذلك.

الخليفي والصيرفي والعبالني

بمشاركة  16بحثًا من إيران و 6من مصر

ّ
«الهندسة» تسلط الضوء
على أبحاث الطاقة البديلة
| كتب فراس نايف |
ت � �س � �ل� ��ط ك � �ل � �ي� ��ة ال� �ه� �ن ��دس ��ة
وال�ب�ت��رول ف��ي جامعة الكويت
ال� �ض ��وء ع �ل��ى أب� �ح ��اث ال �ط��اق��ة
ال �ب��دي �ل��ة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوس� � ��ط وال� �ع ��ال ��م ،م ��ن خ��ال
م��ؤت �م��ر «ال� �ت� �ق ��دم ف ��ي أب �ح��اث
وت �ط��وي��ر ال �ط ��اق ��ة» ال� �س ��ادس،
ال� � ��ذي ت �ن �ط �ل��ق ف �ع��ال �ي��ات��ه ف��ي
 14م ��ارس ال �ج ��اري ف��ي ف�ن��دق
ك � � � ��روان ب � � � ��ازا ،ت� �ح ��ت رع ��اي ��ة
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،بمشاركة  16بحثا من
إيران و 6من مصر.
وق ��ال عميد كلية الهندسة
والبترول الدكتور عبداللطيف
ال � �خ � �ل � �ي � �ف� ��ي ،خ� � � ��ال امل ��ؤت � �م ��ر
ال �ص �ح��اف��ي ،ال � ��ذي ع �ق��د أم��س
ف � � ��ي ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ،ان «امل� ��ؤت � �م� ��ر
ف��رص��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ك��ام��ل في
العمل األك��ادي�م��ي م��ن الجانب
ال � �ب � �ح � �ث� ��ي ،وف� � ��رص� � ��ة ف� ��ري� ��دة
للتعاون العلمي بني الباحثني
م ��ن أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة،
وب ��ني ال�ب��اح�ث��ني ال��رائ��دي��ن في
جامعات البلدان األخرى».
وت��وج��ه ال��دك�ت��ور الخليفي،
بالشكر ال��ى سمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد ،لرعايته
امل � ��ؤت� � �م � ��ر ،وك� � ��ذل� � ��ك مل ��ؤس �س ��ة
ال�ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي على
دع� �م� �ه ��ا امل � �ت� ��واص� ��ل ألن �ش �ط��ة
الكلية.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال رئ� �ي ��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل �ل �م��ؤت �م��ر
ال��دك �ت��ور ع �م��ار ال�ص�ي��رف��ي ،إن
«استخدام الطاقة البديلة في

الخليفي:
فرصة فريدة للتعاون
العلمي بين الباحثين

امل�ج�ت�م�ع��ات ل��م ت�ع��د م��ن قبيل
ال��رف��اه�ي��ة ب��ل ض ��رورة م��ن أهم
دع ��ائ ��م ال �ت �ن �م �ي��ة امل� �ع ��اص ��رة»،
م �ب �ي �ن��ا ان «ال� �ك ��وي ��ت ت�خ�ط��ط
لتنوع مصادر الطاقة البديلة
ب� ��دال م ��ن االس� �ت� �خ ��دام امل�ك�ث��ف
امل� �ب ��ال ��غ ل �ل �ط��اق��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة،
وال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال ��وق ��ود
األح � � � � � � �ف� � � � � � ��وري ك� � ��ال � � �ب � � �ت� � ��رول
وم� �ش� �ت� �ق ��ات ��ه ،وال � �ت � ��ي ت �س �ب��ب
أض ��رارا بالغة ال�خ�ط��ورة على
اإلن � �س� ��ان وال �ب �ي �ئ ��ة ،وال �ب �ح��ث
ع ��ن م �ص ��ادر ل �ل �ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة
وال � �ن � �ظ � �ي � �ف� ��ة وال � � �ت � � ��ي ت �ح �ق��ق
التنمية املستدامة».
وأض � � � � ��اف ،أن «ال� �ج ��ام� �ع ��ة،
ك�ج��زء م��ن مسؤوليتها ،أول��ت
اه � �ت � �م� ��ام� ��ًا ك � �ب � �ي � �رًا ب ��أب� �ح ��اث
واستخدامات الطاقة البديلة،
ول� � ��ذا ق ��ام ��ت وب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
الجمعية األميركية ملهندسي
ال�ت��دف�ئ��ة وال�ت�ب��ري��د والتكييف
 ،ASHRAEومؤسسة الكويت
للتقدم ال�ع�ل�م��ي ،بتنظيم ه��ذا
امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� � ��دول� � ��ي ال � �س� ��ادس
ألبحاث وتطوير الطاقة».
وت � � ��اب � � ��ع ،أن «ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج
ال�ع�ل�م��ي ل�ل�م��ؤت�م��ر س�ي�ح�ت��وي
على العديد م��ن املوضوعات،
وه � �ن� ��اك م� ��اي � �ق� ��ارب  50ورق� ��ة
ع�ل�م�ي��ة م�ح�ك�م��ة ف ��ي امل �ج��االت

ال� �ت ��ال� �ي ��ة :ت �ط �ب �ي �ق��ات ال �ط��اق��ة
امل� �ت� �ج ��ددة ،ال ��راح ��ة ال �ح��راري��ة
وج� � � � ��ودة ال � � �ه� � ��واء ال� ��داخ � �ل� ��ي،
ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا وت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات
ال �ت �ب��ري��د وال �ت �ك �ي �ي��ف ،وح ��دات
ت �ب��ري��د ،أداء وإدارة ال �ط��اق��ة،
نقل ال �ح��رارة ،ت��دف��ق السوائل،
ت � �ط � �ب � �ي � �ق ��ات م � �ح � �ط� ��ة ت ��ول� �ي ��د
الكهرباء ،مقدمة م��ن  18دول��ة
ع��رب�ي��ة واوروب� �ي ��ة» ،مبينا ان
«ه� �ن ��اك  16ب �ح �ث��ا م �ق��دم��ا م��ن
ج �م �ه��وري��ة إي � ��ران ،و 6اب �ح��اث
م��ن ج�م�ه��وري��ة م�ص��رال�ع��رب�ي��ة،
والباقي م��ن قطر والسعودية
وال � �ع� ��راق ،وأم �ي��رك��ا وال�ن�م�س��ا
واي�ط��ال�ي��ا وال�ه�ن��د واس�ت��رال�ي��ا
و 8دول أخرى».
وع �ب��ر م��دي��ر ادارة ال�ث�ق��اف��ة
العلمية ف��ي مؤسسة الكويت
ل� �ل� �ت� �ق ��دم ال� �ع� �ل� �م ��ي ال� ��دك � �ت� ��ور
س ��ام ال �ع �ب��ان��ي ،ع��ن«س �ع��ادة
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ب� ��امل � �س� ��اه � �م� ��ة ف��ي
ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي س�ي�ن��اق��ش
قضايا الطاقة وط��رق التنمية
امل �س �ت��دام��ة ،واخ ��ر م��ات��وص�ل��ت
ال �ي ��ه ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ع��امل �ي��ة
املتقدمة في هذه املجاالت».
ول � �ف ��ت ال� � ��ى ان «امل ��ؤس� �س ��ة
ت �ق��وم ب��دع��م ه ��ذا امل��ؤت �م��ر من
خ��ال محورها االستراتيجي
االول وه� � � ��و ن � �ش� ��ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة
ال � �ع � �ل � �م � �ي � ��ة وت � � � �ح� � � ��دي� � � ��دا م ��ن
ب � ��رن � ��ام � ��ج ت� �ح� �ف� �ي ��ز م� �ش ��ارك ��ة
اف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ف ��ي االن �ش �ط��ة
العلمية والتكنولوجيا ،حيث
يهدف هذا الى تنمية املعارف
العلمية ل��دى جميع قطاعات
امل� �ج� �ت� �م ��ع م � ��ن خ� � ��ال ت �ح �ف �ي��ز
م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي االن�ش�ط��ة ذات
الصلة بهذه املعارف».

«مستقلة اإلدارية» تستنكر محاوالت
تيارات سياسية فرض أفكارها في الجامعة

حضور للطالب والطالبات

(تصوير طارق عزالدين)

شمل جلسة نقاشية ومحاضرات وندوات ومعرضًا للصور

ّ
«األميركية» نظمت مهرجان قرية التحرير
وتسأل ...هل كان الغزو عراقيًا أم صداميًا؟
نظم نادي العاقات الدولية في
الجامعة األميركية ف��ي الكويت،
ل �ل �س �ن��ة ال �ث��ال �ث��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي،
م�ه��رج��ان «ق��ري��ة ال�ت�ح��ري��ر» ،ال��ذي
ً
اق �ي��م ع �ل��ى م� ��دار  3أي� ��ام اح �ت �ف��اال
ب��أع �ي��اد ال �ت �ح��ري��ر ،ح�ي��ث ط��رح��ت
الجامعة في جلسة نقاشية على
ه�ي�ئ��ة دي��وان �ي��ة ب �ع �ن��وان «-1990
 ،»91سؤال :هل كان الغزو عراقيا
ام ص��دام �ي��ا؟ ،وادار امل�ن��اق�ش��ة كل
م� ��ن اس � �ت� ��اذ ال � �ع ��اق ��ات ال ��دول �ي ��ة
ف��ي الجامعة األم�ي��رك�ي��ة الدكتور
ج��ورج اي��ران��ي ،ومذيعة تلفزيون
«الراي» شهد املطروق.
واستقبل املهرجان العديد من
ال��زائ��ري��ن وال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ع��ام��ة
ال��ذي��ن تحدثوا ع��ن ذكرياتهم في
الغزو ومأساتهم في تلك االيام.
وض ��م امل �ه��رج��ان ع ��دة أن�ش�ط��ة
ل � �ط � �ل � �ب� ��ة وزائ � � � � � � � ��ري ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة،
ب � ��االض � ��اف � ��ة ال� � � ��ى م� � �ح � ��اض � ��رات،

(تصوير زكريا عطية)

وم� �ع ��رض ل �ص��ور ح �م �ل��ة ت�ح��ري��ر
الكويت.
وع�ل��ى ه��ام��ش امل �ه��رج��ان ،اقيم
معرض التصوير الحر الوثائقي
الذي يجسد بعض االحداث التي
أق ��ام� �ه ��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون ف ��ي ل �ن��دن،
باململكة امل �ت �ح��دة ،اث �ن��اء اح�ت��ال
ال� � �ع � ��راق ل� �ل� �ك ��وي ��ت ،وال � � � ��ذي ض��م
ن�ح��و  100ص ��ورة ل�ل�م�ص��ورع��ادل
ال�ي��وس�ف��ي ،م�ص��ور حملة تحرير
الكويت في لندن اثناء الغزو.
واس � � � � �ت � � � � �ض � � � ��اف امل� � � �ه � � ��رج � � ��ان
محاضرة بعنوان «حركة تحرير
الكويت» ،شارك فيها  4اشخاص
م � �م � ��ن ش� � � �ه � � ��دوا ال� � � �غ � � ��زو خ � � ��ارج
ال �ك ��وي ��ت ،وه� ��م امل �ح��ام �ي��ة ن�ج��اء
النقي ،ورئ�ي��س قسم علم النفس
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال ��دك� �ت ��ور
ع�ث�م��ان ال �خ �ض��ر ،وامل �ص ��ور رج��ل
اعمال عادل اليوسفي ،والشيخة
راب� �ع ��ة ال �ص �ب��اح ،ح �ي��ث ت �ح��دث��وا

أعضاء نادي العالقات الدولية في الجامعة األميركية

ع��ن ت�ج��ارب�ه��م ف��ي ال �خ��ارج اث�ن��اء
غ��زو ال�ك��وي��ت ودوره ��م ف��ي حملة
التحرير.
واخ�ت �ت��م ال �ي��وم ال �ث��ال��ث ب�ن��دوة
ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «س � ��اه � ��ر ال� �ل� �ي ��ل»
اس� �ت� �ض ��اف ��ت م� �ح� �م ��د ال� �ش� �م ��ري،

م �خ��رج م�س�ل�س��ل س��اه��ر ال �ل �ي��ل ،و
ف �ه��د ال �ع �ل �ي��وه ،ك��ات��ب امل�س�ل�س��ل،
وع�ب��دال�ل��ه ب��وش�ه��ري ،اح��د ابطال
املسلسل.
وق� � � � ��ال ف � ��ري � ��ق ال � �ع � �م � ��ل« ،ل� �ق ��د
واج �ه �ن��ا ت�ح��دي��ا ك�ب�ي��را ف��ي خلق

استنكرت القائمة املستقلة
ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم االداري� � ��ة في
ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ،م� ��ا أس �م �ت��ه
«ال � �ت� ��دخ� ��ات امل � �ع � �ت� ��ادة داخ� ��ل
اس � � � � � ��وار ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة م� � ��ن ق �ب��ل
ت � � � �ي� � � ��ارات س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ت �س �ع��ى
ل �ف��رض اف �ك��اره��ا داخ� ��ل ال �ح��رم
الجامعي».
وق � � ��ال م �ن �س��ق ال �ق ��ائ �م ��ة ف��ي
ال�ك�ل�ي��ة ف�ه��د ال �ق��اض��ي« ،ت�ت�ق��دم
ال� �ق ��ائ� �م ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ف� ��ي ك�ل�ي��ة
العلوم االداري ��ة بجزيل الشكر
ال��ى راب �ط��ة طلبة كلية العلوم
االداري ��ة على ان�ج��اح االس�ب��وع
الوطني السنوي الذي التمسنا
م �ن��ه ت �ف��اع��ل ال �ط �ل �ب��ة ،وب �ع��ض
اعضاء هيئة التدريس ،وادارة
ال �ك �ل �ي��ة ،ال ��ذي ��ن ل ��واله ��م مل ��ا ت��م
ن �ج��اح ه ��ذا االس �ب ��وع ال��وط�ن��ي
ال� ��ذي ي�ج�س��د االل �ف��ة وال��وح��دة
الوطنية».

فهد القاضي

واض � � ��اف «ن �س �ت �ن �ك��ر ب �ش��دة
ال� � �ت � ��دخ � ��ات امل� � �ع� � �ت � ��ادة داخ � ��ل
أسوار الجامعة من قبل تيارات
سياسية تسعى لفرض افكارها
على الحرم الجامعي ،واطراف
خ ��ارج� �ي ��ة ت �س �ع��ى مل�ص��ال�ح�ه��ا
ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة ع� � �ل � ��ى ح � �س� ��اب

ط��اب وطالبات الجامعة ،كما
ح ��دث ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة،
وك ��أن� �ه ��ا اص� �ب� �ح ��ت ع � � ��ادة ف��ي
ال� � �ت� � �ط � ��اول ع � �ل� ��ى اس �ت �ق ��ال� �ي ��ة
الحركة الطابية وانشطتها»،
الف�ت��ا ال��ى «اس�ت�ن�ج��اد البعض
ف ��ي ال �ق ��وائ ��م امل �ن��اف �س��ة ب �ن��واب
سابقني إلي�ق��اف ه��ذه االنشطة
ف��ي ال �ح��رم ال�ج��ام�ع��ي ،ووص��ف
)تصرفات طالبات الكلية بالا
أخاقية(».
وش � � ��دد ع� �ل ��ى أن «ال �ق��ائ �م ��ة
امل �س �ت �ق �ل ��ة ف � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ل ��وم
االداري � ��ة ت�ت�ع�ه��د ب��ال�س�ي��ر على
ن �ف��س ال �ن �ه��ج ال� ��ذي ع�ه��دت�م��وه
م�ن�ه��ا ،وع ��دم ال�س�م��اح ألط��راف
خ��ارج�ي��ة بالتدخل والتشكيك
ف ��ي اخ��اق �ي��ات ال �ط �ل �ب��ة ،وع ��دم
ال�س�م��اح بالطعن ف��ي اخاقهم
م��ن اج��ل تكسبات سياسية او
انتخابية او شخصية».

تنظم املنتدى الدولي السابع في  5أبريل

ادوار ال��رج��ال وال�ن�س��اء واالط�ف��ال
البراز دور كل منهم اثناء الغزو».
واعربت رئيسة نادي العاقات
ال��دول�ي��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األميركية
دان � ��ة ال � �ب ��در ،ع ��ن ام �ت �ن��ان �ه��ا ل�ك��ل
ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا ف ��ي ه ��ذا ال �ح��دث
وساهموا في إنجاحه.
وق��ال��ت «ح� ��ازت ف �ك��رة م�ع��رض
التصوير الحر بشكل خاص على
إع� �ج ��اب ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ح��اض��ري��ن،
وكانت فرصة رائعة لعرض هذه
املجموعة من الصور التي تعكس
دور الكويتيني واالج��ان��ب الذين
عملوا على تحرير الكويت».
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت س�ك��رت�ي��رة
ن � ��ادى ال� �ع ��اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة ن ��ورة
الخليفة« ،معرض التصوير الحر
ك ��ان اض ��اف ��ة ج ��دي ��دة ل�ل�م�ه��رج��ان
هذا العام حيث لم نقم بمثل هذه
ال �ع �م��ل ف��ي م �ه��رج��ان��ات االع� ��وام
السابقة».

«الجامعة املفتوحة» تبحث االبتكار
في التعليم بدول الخليج
ت �ب �ح��ث ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ع��رب �ي��ة
امل�ف�ت��وح��ة ف��ي ال�ك��وي��ت االب�ت�ك��ار
ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م ب� �ج ��ام� �ع ��ات دول
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال� � �ع � ��رب � ��ي ،ف � ��ي اط � ��ار
امل �ن �ت��دى ال ��دول ��ي ال �س��اب��ع ال��ذي
ت�ن�ظ�م��ه ال�ج��ام�ع��ة خ ��ال ال�ف�ت��رة
من  5إلى  7ابريل املقبل ،بعنوان
«االب� �ت� �ك ��ار وال� �ت� �ح ��والت :ال�ق�ي��م
والتحديات ومستقبل التعليم
ف��ي جامعات الخليج العربي»،
وب� � � �ت� � � �ع � � ��اون ودع� � � � � � ��م م� �ن� �ظ� �م ��ة
الخليج للتعليم املقارن ،GCES
وم ��ؤس� �س ��ة ال �ش �ي��خ س� �ع ��ود ب��ن
صقر القاسمي في رأس الخيمة.
وق ��ال رئ �ي��س امل��ؤت �م��ر رئيس
منظمة الخليج للتعليم املقارن
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ط�ف�ل��ة ،إن
«امل ��ؤت �م ��ر ي��أت��ي ب ��االت �س ��اق مع
أه� ��داف ال�ج��ام�ع��ة امل�ف�ت��وح��ة في
الكويت وه��ي تشجيع االبتكار

عبداهلل بن طفلة

م��ن خ ��ال ن�ظ��ري��ات وتطبيقات
ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م امل� �ف� �ت ��وح ل�ج�ع��ل
االب�ت�ك��ار م�م��ارس��ة اس��اس�ي��ة في
ال �ت �ع �ل��م وال� �ت ��دري ��س ل �ل��وص��ول
ل � �ل � �ت � �ح� ��والت اإلي� � �ج � ��اب� � �ي � ��ة ف��ي
املجتمع».

وأض � � ��اف ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ل��ه
ب ��ن ط �ف �ل��ة« ،امل ��ؤت� �م ��ر س�ي�ش�م��ل
ورش ع� �م ��ل ي ��دي ��ره ��ا أس ��ات ��ذة
م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ون م � ��ن ال �ج ��ام �ع ��ة
امل � �ف � �ت ��وح ��ة وال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب،
ل � �ش� ��رح أس ��ال� �ي ��ب م �ب �ت �ك ��رة ف��ي
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��دري �س �ي��ة وال�ب�ح��ث
األك � ��ادي � �م � ��ي وع � �م� ��ل م� �ق ��ارن ��ات
تمكن من دمج التعليم التقليدي
ب ��امل� �ف� �ت ��وح ،ف� �ض ��ا ع� ��ن ت �ق��دي��م
أوراق بحثية وأوراق ع�م��ل من
أساتذة معروفني على مستوى
عاملي ومحلي من جامعات مثل
ه� ��ارف� ��ارد ،ج��ام �ع��ة ك��ول��وم �ب �ي��ا،
ج��ام�ع��ة س �ي��دن��ي ،وم ��ن وزارات
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ف� � ��ي دول ال �خ �ل �ي ��ج
ال � �ع� ��رب� ��ي ،وج� ��ام � �ع� ��ات خ��اص��ة
كويتية وخليجية ،وم��ن خبراء
من اليونيسكو».

