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أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTتعاون مركز الخليج المالي ،التابع لها ،مع الباحث د .نواف
العبدالجادر من جامعة جورج واشنطن ،في إعداد دراسة لمقارنة األهداف الريادية لدى الطلبة الكويتيين بأهداف
نظرائهم في الواليات المتحدة ،وتهدف المؤسستان األكاديميتان من هذه الدراسة إلى توفير المعلومات الالزمة لفهم
وتطوير نظام ريادة األعمال واألنشطة الصغيرة في الكويت.
وقال عميد كلية إدارة األعمال في الجامعة د .أنطونيس سيمينتيراس «إن الهدف من هذا التعاون هو تجسيد قيمة
الشراكة بين المؤسسات األكاديمية والقطاعين العام والخاص ،من أجل المساهمة في تطوير الخطة االستراتيجية
للكويت ورؤيتها لعام  ،2035متأمال أن تثمر هذه المبادرة عن توفير البيانات المطلوبة عن الواقع الحالي لمجتمع
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومن لهم طموحات مستقبلية لدخول هذا المجال».
واستطاع د .العبدالجادر الحصول على تمويل من و ازرة الدولة لشؤون الشباب في الكويت إلعداد البحث ،ونجحت
الشراكة مع مركز الخليج المالي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وبنك بوبيان ،وهو الشريك االستراتيجي
للمركز ،في استطالع آراء  724طالبا وطالبة ،في المساهمة في عملية جمع البيانات وتحليلها.
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نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ( )KiLAWاللقاء التنويري للطلبة المستجدين في مرحلة الليسانس ،وسط
مشاركة العميد المساعد للشؤون الطالبية د .صالح العتيبي ،وعدد من مسؤولي اإلدارات واألقسام ،الذين سيتعامل
معهم الطلبة بشكل شبه يومي خالل سنوات الدراسة ،لمساعدتهم في مختلف الجوانب ،مما يسهم في تفرغهم
للدراسة وتحقيق النجاح والتفوق ويجنبهم التجاوز والخطأ.
وشدد د .العتيبي على الطلبة االلتزام بالنظم واللوائح ،والحرص على حضور المحاضرات ،ألن تكرار الغياب دون
عذر شرعي يعرضهم للحصول على إنذارات قد تؤدي في حال وصولها إلى  9إنذارات إلى فصلهم من الدراسة،
مع ما يترتب على ذلك من حرمان من البعثة الداخلية ،أو تكبيد أولياء أمورهم خسائر هم في غنى عنها.
وأكد أن طالب الكلية هو األولى من سواه بااللتزام بالقانون وتطبيقه ،من خالل التعرف بشكل دقيق على الواجبات
المطلوب أداءها منذ لحظة وصول الطالب أو الطالبة إلى الكلية حتى لحظة المغادرة ،وكذلك األمر خالل
االمتحانات ،ألن أي تجاوز أو مخالفة لهذه االلتزامات تترتب عليها جزاءات تؤثر سلبا على المستوى الدراسي
للطالب والدرجات التي يستحقها ،وقد تؤدي أيضا إلى تأخر موعد تخرجه.
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ال تنازل عن تبعية «الشدادية»
جدد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود ،تأكيده «عدم تنازل
الجمعية وأعضاء الهيئة التدريسية ،عن حقهم في مبنى «الشدادية» ،الذي هو جزء ال يتج أز من
جامعة الكويت».
وقال الحمود في تصريح صحافي ،امس ،إن مبنى الشدادية تم بتخطيط وهندسة ومتابعة الهيئة
التدريسية في جامعة الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي ،وكل فصل ومختبر ومبنى ،بل كل ذرة في
المبنى يمتزج فيها عرق وسهر وأمل وألم وحلم أعضاء هيئة تدريس الجامعة.
وأبدى استغرابه من إعادة طرح فصل المبنى عن الجامعة مرة اخرى ،بعد إغالق هذا الملف اثناء فترة
تولي الوزير السابق محمد الفارس وبشهادة محاضر اللجنة التعليمية في مجلس األمة وبحضور وزير
التربية الحالي حامد العازمي ،عندما كان وكيالً لـ «التعليم العالي».
وشدد على أن الجمعية «تحذر من أي عبث من هذا النوع ،ولن تدخر أياً من األدوات النقابية

لمواجهة ذلك».
اعتمادات مالية
وبين الحمود أن أحد أسباب نقص ميزانية الجامعة وعدم كفايتها يرجع إلى االعتمادات المالية التي
ترصد في ميزانية الجامعة لمبنى الشدادية ،وبالتالي فإن بناء «الشدادية» تم من مال جامعة الكويت
وعلى حسابها وبأموال خصصت لها ،اضافة الى ان سلسلة كبيرة من األجيال المتعاقبة ألعضاء

الهيئة التدريسية هي من خططت ونفذت مبنى الشدادية وهذه األجيال تنتظر استالمه للعمل فيه.
وأكد أن تقدم الجامعات في مدارج التصنيف األكاديمي يعتمد بدرجة كبيرة على السعة المكانية
للجامعات ومدى تهيئتها وتجهيزها وحجم مختبراتها وفصولها الدراسية ،وهذه كلها تمت بفعل أعضاء
الهيئة التدريسية بجامعة الكويت في مبنى الشدادية من أجل االرتقاء بالتصنيف األكاديمي للجامعة.
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السنان :على الطلبة اختيار تخصصات تحتاجها الكويت
أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادالت والعالقات الثقافية بو ازرة التعليم العالي فاطمة
السنان ،عن تخصصات ممتازة تقدمها مؤسسة التعليم القطرية ،ناصحة الطلبة باختيار التخصصات
التي تعود بالنفع على الكويت.
وقالت السنان خالل حضورها معرض نظمته المؤسسة القطرية أمس بأرض المعارض ،ان هناك
جامعات تحت مظلة المؤسسة معتمدة لدى التعليم العالي ويمكن للطلبة الحصول على بعثات مباشرة
لها فور حصولهم على القبول.
من جهته ،قال العضو الدائم بمجلس إدارة مؤسسة قطر وعضو مجلس أمنائها سعد المهندي ،ان
المعرض مبادرة من المؤسسة لتعريف الطلبة في الكويت بالفرص المتاحة من البرامج التعليمية
المتميزة في قطر ،مبينا أن رؤية المؤسسة األساسية تكمن في تنمية العنصر البشري واستثماره
واطالق قدراته من خالل التعليم المتميز وتوفير البرامج التعليمية المتميزة في أفضل الجامعات
العالمية.
وأكد أن مؤسسة قطر توفر القبول للطالب الكويتي متى ما حقق المتطلبات ،ومساواته بالمواطن
القطري ،الفتا الى أن المؤسسة تطمح الى اقامة المعرض سنويا ألهمية استقطاب الطلبة الكويتيين.
واوضح أن المدينة التعليمية تضم نحو  59جنسية من أقطار العالم المختلفة ،ونود أن تستفيد دول
الخليج من تواجد هذه الجنسيات وهذا التميز في الجامعات التي تتمتع باستقاللية تامة ،والشهادة
الممنوحة للطلبة تصدر كشهادة من مركز الجامعة األساسية وليس الفرع ،كما أن الطلبة الكويتيين

الدارسين في المدينة التعليمية مميزون جدا ومن المتفوقين وعددهم كبير في عدد من الجامعات.

Tuesday, February 13,
2018

8

السنان :على الطلبة اختيار تخصصات تحتاجها الكويت
في هذه األيام الجميلة من شهر فبراير ،الذي تكتسي به الكويت وشاح الفرح وتزدان بمظاهر
االحتفاالت العزيزة على نفوسنا والقريبة إلى قلوبنا ،متذكرين جميعاً ،حكاماً ومحكومين ،مناسبتينُ ،كالً
منهما أغلى من األخرى ،أوالهما ذكرى االستقالل التي كتب بها ميالد الكويت الدولة العصرية

الراسخة بثوابتها الوطنية ،ممثلة بأسرة حكم جاءت برضائية أصيلة ،فتجذر الحب والوالء ،تتممها
شورى مؤسسة يتولى من خاللها الشعب المشاركة في إدارة شؤون الدولة وتوجيهها ،ومن حسن طالعنا
لتعبر عن نضج الكويتيين حكاماً
كشعب أن تجسد تلك الثوابت بوثيقة دستورية توافقية تعاقديةّ ،
ومحكومين ،فكانت المادتان الرابعة والسادسة من الدستور تكريساً صريحاً لتلك الثوابت وصيانتها.

ثانيتهما ذكرى التحرير من براثن احتالل عراقي صدامي حاقد ،كان يتم تغذيته منذ ميالد الكويت
باستقاللها عام  ،١٩٦٢وهي محنة عبرها الوطن بفضل من اهلل عز وجل ،وبالتماسك الفريد الذي
أظهره أهل الكويت ،حكاماً ومحكومين ،فسطروا ملحمة فريدة في الذود عن شرعيتهم ،فتم تجاوز
خالفات تعطيل الدستور ،والتقى الكويتيون على صعيد واحد في مؤتمر جدة لتعاد الى األذهان صورة
مثالية من الرضائية بين األسرة والشعب ،قاسمها حب متفان للوطن ،وحرص متجدد على المرجعية
الدستورية في استعادة الوطن والحفاظ على ثوابته واالنطالق إلعادة بنائه.
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ليس سهالً أن تمر علينا هاتان الذكريان الغاليتان من دون أن نتوقف أمام تلك الثوابت وهذه الحقائق،
لكونها هي سر قوتنا وسمة تميزنا عن بقية األمم والدول والشعوب .وتكمن حيوية إدراكنا لذلك أن
جميعا ،خصوصا أن شواهده التاريخية والوطنية حاضرة بيننا ،ولقد
نذكر بعضنا بما يعنيه ذلك لنا
ً
بات التذكير بكل ذلك أكثر إلحاحاً ووجوباً هذه األيام ،فقد تغلغلت في بلدنا مظاهر وممارسات يهدف
البعض من خاللها إلى اقتالعنا من تلك الجذور الراسخة والثوابت المتأصلة ،ألنهم متضررون من

توازنها ،ومدركون عدم قدرتهم على العيش في كنفها ،وهذا البعض وضع البلد في ذهنه أنها فرصة،
فحاد عن الطريق وتنكر للثوابت ،هؤالء منطلقاتهم حسب مصالحهم التي تحيد عن مسارات المصلحة
الوطنية ،فنسوا التوازن المقصود ،فشغلتهم الخصومات عن مصالح الوطن الرئيسية ،وزاد من حظوة
إضافيا في تراجع مسيرة
مظهر
ًا
هذا البعض وهن تكوين مجلس األمة ،وضعف الحكومة ،ليكون ذلك
ً
إضافيا ،ليعزز ذلك البعض مواقعه
الوطن ،وقد جرت االستفادة من الصراع السياسي ليكون مدخالً
ً
وتأثيره .لكن ثقتنا كبيرة باهلل وبقيادتنا السياسية ،التي أثبتت في كل األحداث والوقائع حكمتها وحنكتها

في تجنيب البلد عوادي األيام ،وتكريس الثوابت الوطنية والدستورية .ولعل مناسبتَي االستقالل
والتحرير من أهم المحطات التي نعول عليها في إعادة البهجة الى أهل الكويت ،ولعل طي صفحات

وأحداث الماضي القريب باتت ضرورة إلحداث نقلة وطنية تعيد أولئك البعض إلى إدراك حقيقة التوازن
الدستوري ،الذي حفظ البلد وحقق تميزه الفريد ،ولعل المصالحة الوطنية وتعزيز أجواء الحريات ،وبتر
بؤر الفساد ،وفضح استخدام المال السياسي والمواقع البرلمانية والحكومية للتكسب من قبل هذا البعض
ومن سايرهم ،باتت اليوم مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى ،لتكتمل أفراحنا الوطنية.
أ.د .محمد عبدالمحسن المقاطع

