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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

عاد مرة أخرى التحالف بني قائمتي االحتاد االس����امي 
واالئتافية في انتخابات اجلامعة وسيتم االعان الرسمي 
عنه خال االيام املقبلة.  وقالت مصادر مطلعة نقا عن موقع 
»اآلن« االلكتروني ان ضغوطا كبيرة مورست على رؤساء 
ومنظم����ي القائمتني لتقريب وجهات النظر بينهما لتوحيد 

الصوت االسامي في احلرم اجلامعي.
يذكر ان قائمة االحتاد االسامي قد اعلنت في وقت سابق 

انفصالها عن القائمة االئتافية بعد حتالف دام ثماني سنوات 
بدأ عام 2001، وذلك اثر خاف نشب بينهما حول احقية قائمة 
االحتاد في ترشيح عضو منها لرئاسة االحتاد الوطني بدال 
من مرشح االئتافية، باالضافة الى خافات اخرى منها عدم 
االتفاق على عدد الكراسي التي ستمنح لاحتاد في الهيئة 
التنفيذي����ة او االدارية باحتاد طلبة اجلامعة، حيث تطالب 

قائمة االحتاد مبنحها 7 كراسي من اصل 15.

عودة التحالف بين »االتحاد اإلسالمي« و»االئتالفية«
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اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد
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عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93
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ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث
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ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة
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اأبواب النخيل
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پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 
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وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة
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مطــلـــوب 

مدير مل�صنع اأغذية

تر�سل املعلومات ال�سخ�سية على

فاك�س : 24311982

مع اخلبــــرة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة

جامعة الكويت توافق على االستعانة 
بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس الكويتيين

محمد هالل الخالدي
وافقت جلنة العمداء بجامعة الكويت في اجتماعها 
األخير على االستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير 
املتفرغني من الكويتيني احملالني الى التقاعد وسبق 
شغلهم وظائف هيئة التدريس باجلامعة، كما أوصت 
اللجن���ة بأن تتولى كليات اجلامعة دراس���ة النظام 
املعروض متهيدا إلق���راره والعمل به حلني موافقة 
اجلهات املختصة على الراتب التقاعدي ألعضاء هيئة 
التدريس الذي سبق ان وافق عليه مجلس اجلامعة، 

وفيما يلي نص القرار كاما:
مادة 1: يجوز عند االقتضاء ان يستعان في الكليات 
التابعة جلامعة الكويت بأعضاء هيئة تدريس غير 
متفرغني من الكويتيني املتقاعدين. ويحقق هذا النظام 
اهداف اجلامعة في االس���تفادة م���ن خبرات أعضاء 
هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستني أو دون ذلك 
ومتت احالتهم الى التقاعد بناء على رغبتهم أو قبلت 
استقالتهم، وذلك باالس���تعانة بخدماتهم كأساتذة 
غير متفرغني، في مجاالت التدريس والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع.
مادة 2 :قواعد عامة: 1 � تكون االستعانة بأعضاء 
هيئة تدريس غير متفرغني بقرار من مدير اجلامعة 
بناء على طلب الكلية املعنية بعد موافقة القسم العلمي 

املختص، وذلك ملدة سنتني قابلة للتجديد.
2 � العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس غير 
املتفرغ ست وحدات دراسية في االسبوع أو ما يعادلها 

بالساعات.
3 � يجوز مش���اركة عضو هيئ���ة التدريس غير 
املتفرغ في جلان األقسام العلمية والكلية، ويتمتع 

باملزايا في مجال األبحاث العلمية.
4 � ال يجوز االس���تعانة في نفس الوقت بعضو 
هيئة تدريس غير متفرغ في أكثر من كلية من الكليات 

التابعة للجامعة، عدا كلية الدراسات العليا.
مادة 3: يش���مل نظام االس���تعانة بأعضاء هيئة 
تدريس غير متفرغني فئتني، حس���ب عدد س���نوات 
اخلدمة في املؤسس���ات والهيئات العامة في الدولة 
وحس���ب عدد سنوات ش���غله لوظيفة عضو هيئة 
تدريس بجامعة الكويت ودرجت���ه العلمية، وذلك 
على التفصيل اآلتي: أوال: الفئة األولى: ُيشترط فيمن 
يستعان به ما يلي: 1 � ان يكون قد أمضى في خدمة 

إحدى املؤسسات والهيئات العامة في الدولة ثاثني 
سنة على األقل قبل تقاعده.

2 � ان يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس 
ملدة عشر سنوات على األقل في جامعة الكويت بدرجة 
استاذ أو استاذ مساعد على األقل قبل ترك اخلدمة.

3 � تكون االس���تعانة بهذه الفئة حتى بلوغ سن 
الس���بعني، ويجوز بعد ذلك االستعانة بهم على ان 
تكون معاملتهم املالي���ة وفقا للمعمول به في الفئة 

الثانية.
4 � يتقاض���ى عضو هيئة التدريس غير املتفرغ 
من هذه الفئة مكافأة اجمالية عن كل فصل دراس���ي 
اعتيادي قدرها أربعة عشر ألف دينار اذا كان بدرجة 
اس���تاذ، واثنا عشر ألف دينار ملن هو بدرجة استاذ 
مس���اعد، ويتم صرف 50% من قيمة املكافأة املقررة 
في حالة تدريس من 3 � 5 وحدات دراسية في الفصل 

الدراسي.
ثانيا: الفئة الثانية: ُيشترط فيمن يستعان به ما 
يلي: 1 � ان يكون قد أمضى في خدمة احدى املؤسسات 
والهيئات العامة في الدولة خمس���ة وعشرين سنة 

على األقل قبل تقاعده.
2 � ان يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس 
في جامعة الكويت )استاذ أو استاذ مساعد أو مدرس( 

ملدة خمس سنوات على األقل قبل ترك اخلدمة.
3 � تكون االس���تعانة بهذه الفئة بعد بلوغ سن 

السبعني � ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
4 � يتقاضى عضو هيئة التدريس غير املتفرغ من 
هذه الفئة مكافأة اجمالية عن كل فصل دراسي قدرها 
عشرة آالف دينار اذا كان في درجة استاذ، وثمانية 
آالف دينار ملن هو في درجة اس���تاذ مساعد، وستة 
آالف دينار ملن هو في درجة مدرس، ويتم صرف %50 
من قيم��ة املكاف���أة املق���ررة في حالة تدري��س من 

3 � 5 وحدات دراسية في الفصل الدراسي.
اما األسباب املوجبة فهي ان هناك بعض أعضاء 
هيئة التدريس من الكويتيني الذين تركوا اجلامعة 
وشغلوا وظائف أخرى في الدولة أكسبتهم خبرات 
واس���عة أو ممن كان���وا يش���غلون وظائف أعضاء 
هيئة تدري���س في اجلامعة، ثم أحيلوا الى التقاعد، 
وترى اجلامعة االس���تفادة م���ن خبراتهم في مجال 

تخصصهم.

للحد من حدوث اإلصابات وحماية األرواح

بهبهاني: تنفيذ خطوات األمن والسالمة بـ »التربية األساسية«
محمد هالل الخالدي

اكدت مساعد العميد للشؤون 
الطابية ورئيس جلنة الطوارئ 
وادارة االزمات في كلية التربية 
االساسية للبنات بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
د.بهيجة بهبهاني ان ادارة الهيئة قد 
قامت بالتعاون الوثيق مع عمادة 
الكلية بشأن توفير متطلبات خطة 
اخاء وهمية في الكلية استعدادا 
لتنفيذها في شهر نوفمبر 2009 
بالتنس���يق م���ع ادارة الطوارئ 
الطبية ب���وزارة الصحة، واكدت 
اهمية دور اللجنة ومهامها في كلية 
تضم 500 عضو هيئة تدريسية 
و500 اداري و8000 طالبة، وذكرت 
انه وبناء على توصية مدير ادارة 
الطوارئ الطبية بوزارة الصحة 

منذر اجلاهمة خال اجتماعه مع 
جلنة الطوارئ بالكلية واملتعلقة 
بتنفيذ خطوات االمن والسامة 
ف���ي الكلي���ة للحد م���ن حدوث 
االصاب���ات وحماية االرواح عند 
حدوث االزمات اثناء فترة الدوام 
الرسمية في الكلية، فقد مت اعداد 
اس���هم ولوحات ارشادية ملونة 
تتضمن البيانات التالية: مخرج 
طوارئ للطالبات، مخرج طوارئ 
لذوي االحتياجات اخلاصة، نقطة 
جتمع واجتاه اجباري، وسيتم 
توزيع هذه االسهم واالرشادات 
في ادوار وممرات املبنى الرئيسي 
للكلية ومباني ماحقها مبنطقة 
الشامية، كما اش���ارت د.بهيجة 
الى ان هناك العديد من احلوادث 
التي ق���د يتعرض له���ا اعضاء 

واحلرق في بعض التخصصات 
بقسم العلوم، باالضافة الى حدوث 
حاالت غرق في مقر الس���باحة، 
وهي حاالت تتطلب سرعة البديهة 
وضبط النفس في التعامل معها 
حلني وصول املس���اعدة الطبية، 
وقد تضطر عمادة الكلية الخاء 
الكلية بسبب حدوث امر مفاجئ 
او حادث طارئ وه���ذا االمر قد 
يتسبب في وقوع اصابات متعددة 
بني الطالبات، مما يتطلب تنفيذ 
خطة اخاء وهمية، باالضافة الى 
عق���د دورات تدريبية للعاملني 
وللطالب���ات بالكلي���ة في مجال 
االس���عافات االولية الكس���ابهم 
املقدرة على سرعة التصرف وقوة 
املاحظة واستغال االمكانيات 

املتاحة النقاذ املصابني.

ان  الى  واش���ارت د.بهبهاني 
عمادة الكلية اس���تحدثت غرفة 
اسعافات اولية باملبنى الرئيسي 
للكلية وطالب���ت وزارة الصحة 
بتوفي���ر طاقم طب���ي )طبيب � 
ممرضة( في مبنى الكلية الرئيسي 
للبنات في الشامية، خصوصا ان 
اليوم الدراسي مستمر من الساعة 
8 صباحا حتى 5 مساء، واشادت 
بدعم ادارة الهيئة وعميدة الكلية 
املشرف العام على اللجنة د.دالل 
الهدهود، وشكرت اعضاء اللجنة 
املتابعني لتنفيذ اخلطة جهودهم 
الفصل  الكبيرة خصوص���ا في 
الدراس���ي الصيفي وهم د.احمد 
الهالي ود.هاني حلمي ود.سلطانة 
الش���طي ومن ادارة الكلية نوال 

بوزبر وسعاد املاجد.

التدريس���ية واالداريات  الهيئة 
والطالب���ات تتضم���ن االصابة 
بالكس���ور واجل���روح واالغماء 

د.بهيجة بهبهاني

الصالح: الحمود مطالبة بتحقيق يبين الحقائق في شهادات مدير »التطبيقي«
أكدت رابطة هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان مطالبتها بتبيني حقيقة 
وضع ش��هادات مدير الهيئة بعيدة كل البعد عن أي مصالح 
ضيقة يحاول البعض اإليحاء بها واالشارة إليها، مبينة انها 
متتلك مس��تندات صادرة من جهات رس��مية تضع عالمات 
اس��تفهام عديدة على هذه القضية. واس��تغرب نائب رئيس 
الرابطة م.رع��د الصالح من تصريح��ات د.محمد الكندري 
ود.وليد العوضي ود.فهاد العجمي التي اتهموا فيها الرابطة 
بطرحها هذا املوضوع بأنها حادت عن مسارها. وفند الصالح 
هذا االتهام مبينا ان مطلقيه تناسوا ان د.وليد العوضي قبل 
حوالي ش��هرين اطلق تصريحا يدعو إل��ى إقالة املدير العام 
ووزيرة التربية السابقة، مضيفا ان د.محمد الكندري ود.وليد 

العوضي كانا من حضور االجتماع الرابع عشر للهيئة اإلدارية 
للرابطة الذي اقر باالجماع توجيه خطاب الى وزيرة التربية 
يتضمن املطالبة بإيقاف املدير العام ونائب املدير العام للبحوث 
والتخطيط وعميدة كلية التربية االساسية بناء على ما شاب 
قرار املدير العام رقم 38 في اختيار رؤساء األقسام في كلية 
التربية األساسية من جتاوزات، مؤكدا ان أيا من احلضور لم 
يس��جل أي اعتراض، وتساءل الصالح ملاذا اآلن وعند طرح 
أمني السر موضوع قضية ش��هادات املدير العام يدعون أن 
الرابطة قد حادت عن مسارها مضيفا ما املسار الذي يريدون 
للرابطة أن تسير عليه؟ هل هو عندما يخطئ الضعيف نقيم 
عليه احلد واذا اخطأ الشريف يترك. وبني الصالح ان د.فهاد 
العجمي بدال من ان يكيل التهم لزمالئه بأنهم يزورون احلقائق 

اله��داف انتخابية كان لزاما علي��ه حضور اجتماعات الهيئة 
االدارية التي غاب عن أربعة منها متتالية ليكون متكلما بلسان 
من انتخبوه في كلية العلوم الصحية ومبديا رأيه بكل حرية 
نيابة عنهم ومطلعا بنفس��ه على احلقائق التي تدعي أنها قد 
زورت. وأكد الصالح ان الرابطة نأت بنفس��ها عن طرح هذا 
األمر في وسائل اإلعالم في بداية األمر لكون القضية التزال 
منظورة امام القضاء، ولكن بعد كل هذا االخذ والرد والفهم 
اخلاط��ئ لتصريح رئيس الرابطة الذي نفى فيه رفع الرابطة 
كتابا للوزي��رة بطلب تنحية املدير العام من منصبه الذي لم 
يكن له أي عالقة مبالبسات قضية مؤهالت مدير عام الهيئة 
بل كان فقط لنفي ارسال الرابطة كتابا رسميا تطلب فيه تنحية 

املدير بسبب مالبسات قضية شهاداته.


