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الأحد  العادية، وذلك م�ساء يوم  العمومية  انعقاد اجلمعية  مت بحمد اهلل وتوفيقه 

املوافق 2013/4/21 ومتت امل�سادقة على التقريرين املايل والإداري عن ال�سنة املنتهية 

2013 م، كما  2012/12/31 م، واختيار مراقب لتدقيق ح�سابات اجلمعية لعام  يف 

اإدارة جمعية الفيحاء التعاونية م�ساء يوم الثنني  فاز بالت�سويت لع�سوية جمل�س 

املوافق 2013/4/22 م، كل من:

              1- م. جا�سم عدنان بور�سلي

           2- اأحمـــــد خــالــد امل�سـعــل

             3- م. ح�سـن عبـداهلل اأحمـد
الثالثاء  يوم  املنعقد م�ساء  الإدارة  اأول اجتماع ملجل�س  الإداري���ة يف  املنا�سب  توزيع  وقد مت 

املوافق 2013/4/23 م وفقًا ملا يلي:

جمعيـة الفيحـــاء التعاونـيـة

اجلوهر حممــد  اإ�سحـــــاق  ال�سيــد/   -1

الطريجي حممــد  خالـــد  ال�سيــد/   -2

الكندري عبداهلل  ح�سن  م.  ال�سيــد/   -3

الـــــدهيــم اأ�سعـــد خليـــل  ال�سيــد/   -4

5- ال�سيـــد/ عــــــادل عبــــداهلل ال�سـمـــروخ

6-ال�سيــــد/ عادل عبــــداهلل ال�سعيــــد

7- ال�سيـــد/ اأحمــــد را�ســـــد الهويـــدي 

بور�سلي عدنان  جا�سـم  م.  ال�سيــد/   -8

امل�سعــــل خالــــد  اأحمـــــد  ال�سيــد/   -9

إعالن للسادة املساهمني الكرام

جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اأمني ال�سر

اأمني ال�سندوق     

ممثل اجلمعية لدى الحتاد

)بالت��������زكي�������ة(

)بالت��������زكي�������ة(

)بالت��������زكي�������ة(

)بالت��������زكي�������ة(

)بالت��������زكي�������ة(

ع���������س����������������������������������وًا

ع���������س����������������������������������وًا

ع���������س����������������������������������وًا

ع���������س����������������������������������وًا

الثقة  الكرام على  امل�ساهمني  اإىل جميع  والتقدير  ال�سكر  يتقدم بخال�س  الإدارة  وجمل�س 

اأن يكون املجل�س عند ح�سن الظن  اإياهم، راجني اهلل �سبحانه وتعاىل  اأولوها  الكبرية التي 

بهم، ويتعهد بالعمل على بذل املزيد من اجلهد والإخال�س نحو التقدم والرقي للجمعية 

ولأهايل املنطقة الكرام.

واهلل ويل التوفيق،،،

الشيخة شيخة العبداهلل تكرّم أحد املشاركني

»التطبيقي« دّشنت معرض وملتقى
 »طموحي يغلب إعاقتي«

دّش����نت جلنة ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
باالحتاد العام لطلبة ومتدرب����ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق����ي معرض وملتقى »طموحي 
يغلب إعاقتي« الذي أقيم امس بكلية الدراسات 
التكنولوجية بنني بالشويخ، ويستمر ملدة يومني 
برعاية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، وش����ركة التقدم التكنولوجي، ورعاية 
وحضور الرئيس الفخري لنادي املعاقني الشيخة 
شيخة العبداهلل، وحضور مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب باإلنابة د.محمود 
فخرا، وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل 
احلساوي، وعدد من قيادات الهيئة، ومبشاركة 
عدد من قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب وجموع من الطلبة.
من جانبها اكدت الش����يخة شيخة العبداهلل 
دعمها الكامل لتلك الش����ريحة وشكرت مجاميع 
املعاقني، وأعربت عن س����عادتها لتواجدها بهذا 
امللتقى واملعرض ال����ذي يبرز الدور الهام لتلك 
الش����ريحة العزيزة على قلوب اجلميع، مشيرة 
إلى أن نظرة املجتمع تغيرت كثيرا عن ذي قبل 
جتاه شريحة املعاقني ألنهم بعزميتهم وإصرارهم 

برزوا في كافة املجاالت.
بدوره عبر املدير العام للهيئة باإلنابة د.محمود 
فخرا عن سعادته بتنظيم مثل هذا امللتقى، مؤكدا 
أن الهيئة حترص على مشاركة الطلبة أنشطتهم 
وتسعى لتوفير كافة ما يلزمهم خاصة شريحة 
ذوي االحتياجات اخلاصة، وقال إن الهيئة تسعى 
جاهدة ملساعدتهم وتشجيعهم على االنخراط بني 

زمالئهم الطلبة، موضحا أن كلية التربية األساسية 
تضم قسما علميا خاصا لتخريج الكوادر الوطنية 
ليكونوا معلمني متخصصني بذوي االحتياجات 
اخلاصة، وهناك تخصص جديد مت تدشينه حديثا 

وهو تخصص صعوبات التعلم.
أما عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل 
احلساوي فأكد أن الكلية تولي اهتماما خاصة بتلك 
الشريحة، معربا عن سعادته الحتضان الكلية 
ملثل هذا امللتقى، مرحبا بتنظيم تلك األنش����طة 

الهادفة التي يقدمها احتاد الطلبة.
وفي كلمة لرئيس احت����اد التطبيقي مجرن 
العفيصان ألقاها نيابة عنه بندر العنزي أكد فيها 
اهتمام االحتاد بذوي االحتياجات اخلاصة، مشيرا 
إلى أن االحتاد تلمس معاناة تلك الشريحة فبادر 
إلنشاء جلنة خاصة بهم ترأسها فهد الدبي ألنه 
من شريحة املعاقني وسيكون األقرب لهمومهم 
ومشاكلهم، مؤكدا أن االحتاد لن يتوانى في تقدمي 
أي دعم ومساندة للجنة حتى تتمكن من حتقيق 

الهدف الذي أنشئت من أجله.
أما مدي����ر العالقات العامة لش����ركة التقدم 
التكنولوجي فاضل عبداهلل املندي فتوجه بالشكر 
لراعية امللتقى واملعرض الشيخة شيخة العبداهلل، 
كما شكر االحتاد على دعوته حلضور هذا امللتقى 
واملعرض اخلاص باملعاقني، مشيرا إلى أن شركة 
التقدم التكنولوجي تولي اهتماما بشريحة املعاقني 
ووضعت ضمن سياساتها توفير األجهزة واملعدات 
اخلاصة بهم الت����ي حتقق للمعاق التعايش مع 

إعاقته وتسهل دمجهم في املجتمع.

أكد منسق القائمة املستقلة باجلامعة العربية 
املفتوحة بدر الفضل���ي أن القائمة كانت وال تزال 
مستمرة في نهجها الساعي لتحقيق مصلحة الطلبة 
على جميع األصع���دة، وقد انعكس ذلك من خالل 
ما تطرق إليه أعضاء القائمة املستقلة خالل اللقاء 
الذي جمع الطلب���ة بوزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.نايف احلجرف مبا يؤكد يقني اجلميع بأن 
القائمة هي صوت وضمير الطلبة وممثلتهم. وقد 
وجه أعضاء القائمة للوزير بعض األسئلة املهمة 
مبا يتعلق مبوضوع شهادة ملن يهمه األمر اخلاصة 
باستخراج رخصة القيادة وعدم وجود مواصالت 
من وإلى اجلامعة وما يس���ببه ذلك من عبء كبير 
على الطلبة حيث رد الوزير بأنه سيتم بحث األمر 
ومخاطبة شركات املواصالت لفتح خطوط للجامعة 
والتنسيق معها بهذا الشأن. ثم حتدث عضو القائمة 
املستقلة الناطق الرس���مي باسم املجلس الطالبي 
عبدالعزيز الطخاخ مذكرا الوزير باللقاء الذي جمعه 
وإياه في ابريل من العام املاضي حني كان منس���قا 
للقائمة وما مت رفع���ه للوزير في حينه من كتاب 
تضمن مطالبات الطلبة بعزل مدير فرع الكويت. 
ورد الوزير بأن األوضاع كانت غير مس���تقرة ذلك 
الوقت ولم تتم متابعة هذا األمر وأنه � أي الوزير 
� ليست لديه صالحيات بعزل املدير لكن سينظر 
في هذا الطلب وغيره م���ن املطالبات التي تقدمت 
بها القائمة. اما عضو القائمة املس���تقلة مستشار 
املجلس الطالبي فهد الرفاعي فرحب مببادرة الوزير 

الطيبة في اجتماعه مع الطلبة مبا يعزز روح الثقة 
والتعاون بني الوزير وأبنائه الطلبة وأش���ار الى 
أنه متت مقابلة الوزي���ر العام املاضي بخصوص 
موضوع تخصص التربية وتسلط وتعسف اإلدارة 
اجلامعية متمثلة في مدير الفرع وإجحافه حقوق 
الطلبة وعدم الرد على مطالبهم. وقال د.احلجرف 
انه سيتابع تلك املوضوعات مع مجلس اجلامعات 
اخلاص���ة ووضع آلية حلفظ حق���وق الطلبة، أما 
بشأن مدير الفرع فس���تتم متابعة ذلك عبر جلنة 
خاصة عن تلك الشكاوى. ثم وجه رئيس اللجنة 
اإلعالمية بالقائمة وعضو املجلس الطالبي طارق 
بورسلي سؤاال حول موضوع املسارات الدراسية 
التي ال يقرها مجلس اجلامعات اخلاصة ورغما عن 
ذلك مازالت اجلامعة تقبل الطلبة في تلك املسارات، 
متسائال كيف يتم طرح تلك املسارات ووضع اخلطط 
الدراسية وشروط اجتيازها والتي بعدما يتمها الطلبة 
يفاجأون بحصولهم على شهادات ملن يهمه األمر ال 
تتضمن ذكر املسار الدراسي الذي مت اجتيازه مبا 
يشكل هدرا ألوقات وأموال وأعمار الطلبة؟ وكيف 
أن األمر وصل للقضاء في بعض احلاالت وال يخفى 
على معالي الوزير ذلك.وردا على ذلك قال الوزير 
انه س���يتم النظر في موضوع املسارات الدراسية 
وم���دى مطابقتها للوائح التي حتدد عالقة الطالب 
باجلامعة خاصة أن اجلامعة قد دخلت مؤخرا حتت 

مظلة مجلس اجلامعات اخلاصة.
آالء خليفة  ٭

زار وفد من اجلامعة العربية املفتوحة فرع 
الكويت ممثال مبدير فرع الكويت د.نايف املطيري 
ومساعد مدير الفرع للشؤون األكادميية د.عبداهلل 
العجمي ورئيس قسم العالقات العامة واإلعالم 
في الفرع غازي العنزي املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب تقديرا جلهوده املخلصة في 
مساهمته في نش���ر الثقافة والتنمية الفكرية 
وإثرائها خالل التعاون املثمر مع اجلامعة وتوفير 
املناخ املناس���ب لالنتاج الفني واألدبي السيما 

خالل تزويد اجلامعة بكافة اصدارات املجلس 
ومطبوعاته. من جهته قال د.نايف املطيري ان 
حضورنا لزيارة املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب  تقدير جلهود هذه املؤسسة التي ملسنا 
منها احلس الوطني من خالل تعاون العاملني بها 
مع اجلامعة وعلى رأسهم األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون املهندس علي اليوحة 

ومدير إدارة الثقافة والفنون سهل العجمي.
آالء خليفة  ٭

برعاية وحضور شيخة العبداهلل

فهد الرفاعي طارق بورسلي د. نايف احلجرف

خالل لقائه »القائمة املستقلة« في اجلامعة املفتوحة

احلجرف: سننظر في موضوع املسارات 
الدراسية ومطابقتها للوائح

اجلامعة املفتوحة تشيد بدور املجلس الوطني

هيئة تدريس الفنون املسرحية 
تشيد بديوان اخلدمة املدنية

»الراية« تطالب بإعالن 
مبكر لالنتخابات

»جمعية البنات«: نرفض 
نقل الكلية إلى خيطان

»الوسط الدميوقراطي« 
ترحب مبناظرة املنار الطبي

التسجيل املبكر للصيفي 
يبدأ اليوم

عبر رئيس اللجنة اإلعالمية في رابطة أعضاء 
هيئة التدريس باملعهد العالي للفنون املسرحية 
د.علي حيدر وأمني سر الرابطة د.عادل املالك 
باسم أعضاء هيئة التدريس عن تقديرهما البالغ 
لرئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن، 
ملا ملسوه فيه من حس وطني وروح وعزمية 
راس���خة على القيام بواجباته الوطنية جتاه 
أبناء املؤسسات األكادميية، متمثال في احلفاظ 
على حقوق العاملني في املعهد العالي للفنون 
املسرحية واملعهد العالي للفنون املوسيقية، 
ودعمه إقرار )بدل احلافز(. وثمن املالك دور الزبن 
في إقرار بدل احلافز ألعضاء هيئة التدريس، 
مبينا أن وفدا من املعهد العالي للفنون املسرحية، 
وأعضاء هيئة التدريس باملعهد العالي للفنون 
املوسيقية، سيتوجهون ملقابلة الزبن للتعبير 

عن شكرهم له لوقوفه مع حقهم.

طالبت قائمة الراية التي تخوض انتخابات 
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا � بعدة مطالب نقابية إلصالح 
العملية االنتخابية لالحتاد، جاء ذلك بتصريح 
للمنسق العام لقائمة الراية سلمان املزيدي الذي 
أوضح أن هذه املطال���ب جاءت نتيجة لتدني 
نسبة الطلبة املشاركني في االنتخابات والتي 
تشهد انخفاضا عاما بعد عام لعدة اسباب شابت 
العملية االنتخابية بالسنوات املاضية مارستها 

الهيئات اإلدارية السابقة لالحتاد.

عبرت جمعية كلية البنات في جامعة الكويت 
عن رفضها التام النتقال طالباتها للدراس���ة 
في مبنى اجلامعة العربي���ة املفتوحة القدمي 
بخيطان من خالل حملة عنونتها ب�»لن نخضع«، 
وأوضحت اجلمعية عبر بيان انها اجتمعت مع 
ادارة التخطيط في اجلامعة ، وبني املسؤولون 
أن وضع كلية البنات غير مستقر حاليا، ومن 
احملتمل ان يكون مبنى العديلية  لكلية علوم 
وهندسة احلاسوب وسيتم نقل كلية البنات 
ملبنى آخر في منطقة خيطان، مشيرة إلى أنها 
زارت املوقع في خيطان منتقدة اياه كمبنى وانه 
ال يصلح لبيئة دراس���ية وغير مجهز ليكون 
صرح���ا اكادمييا يليق باملس���توى التعليمي 
لطالبات جامعة الكوي���ت كما أنه غير مجهز 
باملرافق الضروري���ة التي حتتاجها الطالبات 

حتى يتالءم مع طبيعة دراستهن.

أكد منسق قائمة الوسط الدميوقراطي في 
كلية العلوم الطبية املساعدة علي شكر اهلل انه 
نظرا الى اإلطالة في موضوع املناظرة التي طلبت 
من قائمة الوسط الدميوقراطي من قبل قائمة 
املن���ار الطبي، والتي قامت قائمة املنار الطبي 
برفض احد الشروط التي وضعتها قائمة الوسط 
الدميوقراطي وتتمثل بأن تتكون املناظرة من 
شخصني لكال الطرفني، على ان يكون احدهما 
خريج واآلخر من طلبة الكلية احدهما منسق 
القائمة احلالي، حيث ان منس���ق قائمة املنار 
الطبي خريج ومن العدل احضار شخص خريج 
من قبلنا من املناظرة، ولكن س���توافق قائمة 
الوسط الدميوقراطي على التخلي عن الشرط 

الذي ال تتفق عليه قائمة املنار الطبي.

أعلن رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب يوس����ف الشمالي أن التسجيل املبكر 
للمقررات للفصل الصيفي املقبل يبدأ اليوم ويستمر 
إلى اخلميس 2 مايو املقبل، داعيا زمالءه الطالب 
والطالبات الى مراجعة املوقع االلكتروني للهيئة 
للتعرف على مواعيد تسجيل مقرراتهم. وأوضح 
الشمالي أن ممثلي االحتاد موجودون بجميع كليات 
ومعاهد الهيئة للتواصل مع الطلبة ومستعدون 
لإلجابة عن جميع استفساراتهم وحل أي مشاكل 

ميكن أن تواجههم بالتسجيل.


