
الثالثاء
11  اغسطس 2009

9
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أكد العميد املس���اعد للرعاية الطالبية في الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.صالح العثم���ان انه قد مت توفير قاعة انتظار ألولياء أمور الطلبة 
املستجدين خالل فترة التسجيل املاضية، وقد أثنى العثمان على اخلدمات املقدمة 
من قبل بيت التمويل الكويتي من خالل توفير هذه القاعة ومساعدة طلبة الهيئة 
فيما يتعلق بحس���اباتهم املصرفية التي تودع بها املكافأة االجتماعية، مؤكدا ان 

بيت التمويل ال يتوانى في خدمة العملية التعليمية في الهيئة.

العثمان يثني على خدمات بيت التمويل الكويتي

أسيري: إنشاء أول مركز بالكويت والخليج متخصص في بحث شؤون المرأة
أعلن قبول 600 طالب في »العلوم االجتماعية« في سابقة هي األولى من نوعها

تخص شؤون املرأة«، حيث انها تشكل األغلبية 
باملجتمع ومؤسساته باالضافة الى مشاركتها في 
جميع مجاالت الدولة، وكلية العلوم االجتماعية 
بها التخصصات التي تهتم بالشأن األنثوي، 
ففي الكويت ال توجد اي مراكز وأبحاث للمرأة، 
وسيتم انش���اء اول مركز بالكويت واخلليج 
متخصص في البحث في شؤون املرأة سيكون 
مركز »دراسات املرأة«، موضحا أن هذا األمر 
س���يكون بداية لبروز الكويت، فهي س���بقت 

الدول في كثير من املجاالت.

موسوعة اجتماعية

وبينّ د.أسيري أنه سيتم العمل على ايجاد 
موسوعة اجتماعية اقتصادية للكويت حيث 
انها ال متتلك هذا الشيء وهذا العمل يتطلب 
جهدا أكادمييا وفكريا وجميع هذه االحتياجات 
متواف���رة بالكلية وخارج الكلية ايضا فهناك 
اش���خاص متخصصون بالتربية واالقتصاد 
وأيضا هذا املشروع بحاجة لدعم مادي كبير 
وس���يكون هذا املشروع وطنيا أكادمييا ألننا 
بحاجة الى توثيق دور الكويت منذ نشأة الدولة 
حتى اآلن في اجلوانب السياسية واالقتصادية 
والنفسية والقانونية وغيرها وهذا املشروع 
س���يطبق في العام املقب���ل، مضيفا أن هناك 
مش���روعا آخر سيتم تفعيله وهو ليس فقط 
تكرمي املوجودين بل تكرمي من تركونا واعطونا، 
فكلية العلوم االجتماعية فقدت ثالثة من اعضاء 
هيئة التدريس على سنوات مختلفة اثنان من 
قسم العلوم السياسية وآخر من قسم اجلغرافيا 
وجميعهم كان لهم مكانة فالدكتور سيف عباس 
في الس���بعينيات له دور بالكويت واجلامعة 
والكلية وأيضا د.جاسم كرم رحل منذ سنتي، 
وكان ل���ه مكانة ف���ي اجلغرافية واجلغرافية 
السياسية وايضا د.مرضي اخلالدي رحمهم 
اهلل، فيجب ان يكرموا ومنذ العام املقبل سيتم 

تسمية قاعات دراسية بأسمائهم.

آالء خليفة
اكد عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.عبدالرضا أسيري أنه مت االستعداد 
ألهم حدث في كل س���نة وه���و قبول الطلبة 
اجلدد، بااللتقاء بهم ومساعدتهم على التكيف 
والتأقلم مع احلياة اجلامعية، حيث انها تكون 
حياة مختلفة بالنسبة للكثير منهم من نظام 
التعليم العام الى نظام التعليم اجلامعي، الذي 
يعتمد على استقاللية الطالب باعتماده على 
الذات والتعليم والبحث العلمي واملس���اهمة 
واملش���اركة، موضحا أنه يكون للطالب دور 
باحلياة اجلامعية سواء عن طريق اجلمعيات 
الطالبية أو التقائه املباش���ر مع األس���اتذة 

والزمالء.
وأضاف د.أس���يري أنه في الوقت احلالي 
حتاول الكلية االستعداد بطرح مقررات اضافية، 
وخاصة أنه مت قبول م���ا يقارب 600 طالب 
للفصل األول وهذه تعتبر سابقة بأن هذا العدد 
يتم قبوله بالكلية، حيث ان الكلية في السابق 
كان���ت تقبل ما بي 350 و400 طالب وطالبة 
اال انه في هذا العام تضاعف العدد، مش���يرا 
الى أن االمكانية محدودة مع نظام الفصل في 
الشعب، اال ان الكلية تقوم باالستعداد بالتعاون 
مع مكتب التوجيه واالرشاد وعمادة القبول 
والتسجيل وذلك بأن يتم تقدمي مقررات جديدة 
واضافية، مبينا أنه سيصبح اليوم اجلامعي 
من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة 
مساء، األمر الذي سيجعل هناك اتساعا حتى 
في القاعات الدراسية حيث ان القاعات تكون 
مزدحمة في أوقات الذورة من الساعة التاسعة 
صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر، موضحا 
أن املقرر الرابع االضافي ليس من املفروض ان 
يكون في يوم آخر، حيث انه في السابق كان 
مقرر التدريس االعتيادي 9 ساعات أي ثالثة 
مقررات باالضافة ال���ى املقرر االضافي الذي 
يشكل ثالث ساعات دراسية اي ثالث وحدات، 

مع اخلارج ومصدرا لدع���م ومتويل الكلية، 
مبينا أن الكثير من النشاطات تقوم بها الكلية 
بوجود مورد مالي قليل جدا ما يجعل العمل 
فيه صعوبة، وال ميكن االعتماد على اجلامعة 
ألن لها ميزانية معينة تلتزم بها، فهناك الكثير 
من األمور اخلاصة لها ميزانياتها اخلاصة تأتي 
من البرامج التدريبية واالستشارات، وفي هذا 
لها وفي العام املقبل سيكون للكلية  العام سنفعنّ
85 برنامجا تدريبيا لكل مؤسسات املجتمع، 
واألمر الثاني في البرامج التدريبية وامليدانية 
سيتم البدء في العام املقبل في برنامجي فترة 
كل برنامج ثالثة ش���هور تدريبية ملؤسسات 
الدولة في نهايته يتم تسلم شهادة باعتراف 
اتفاق من مؤسسة اخلدمة املدنية وأيضا في 
العام املقبل سيتم تفعيل خطة مهمة بالنسبة 
للكلية واجلامعة والبلد وهي »مراكز بحثية 

التسجيل والسحب وتسجيل »الباي فورس« 
وغيرها، مبينا أنه مت التقاء احد املسؤولي في 
مكتب التوجيه واالرشاد بالكلية بشأن عملية 
التسجيل واستخدام جهاز توزيع األرقام اآللي 
حتى يتم تس���هيل عملية التسجيل للطلبة 
حيث انه سيتم التسجيل حتت اشراف مكتب 
التسجيل واالرشاد وليس عن طريق اي جهة 
أخرى حتى يت���م احلد من الفوضى، مضيفا 
أن الهدف األساسي هو خدمة الطلبة وتقدمي 
املقررات والتعليم والتدريس من أجل الطالب 
وان احملور األساسي واملسؤولية األساسية 
هي املهمة التعليمية، ويجب ان نكون صادقي 
في هذه املهمة ونعاون الطلبة فكلما أحسن 
االداء واملهمة سينتج جيل نافع، مشيرا الى 
ان اللق���اء األول في كل مق���رر هو املهم، فهو 
الذي يعطي االنطباع للطلبة فيجب ان يكون 

هناك حزم بانس���انية وال تكون هناك تفرقة 
بي طالب وآخر وأن يتعامل الكل بأس���لوب 
واحد وتكون الثقة موجودة في أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية.

روح الفريق الواحد

وأشار د.أسيري الى أن الكلية تضم كوكبة 
من اعضاء هيئة التدريس الذين لهم مشاركاتهم 
في جميع مؤسسات الدولة باالضافة الى املراكز 
املهمة التي لها مش���اركات ايضا ولكن ال يتم 
العمل فيها بروح الفريق الواحد، مشيرا الى 
ان اخلط���ة في الفترة املقبلة هي جعل جميع 
املراكز هيئة واحدة حتت اسم مركز للتميز او 
للخبرات وغيرها تكون مسؤولة عن عالقات 
هذه اجلهات وصالتها وتقدمي االستش���ارات 
للهيئات اخلارجية وتك���ون مصدرا للعالقة 

الذي يجب ان يوزع على بقية األيام، ولكن في 
الوقت احلالي سيسمح بتسجيل مقرر اضافي 
لكن بشرط ان تكون هناك فترة زمنية كافية 
بي املقررات وليس ان تكون متقاربة وهذه 
فكرة جيدة من قبل عمادة القبول والتسجيل، 
ما يسهل على الكثير من االساتذة التفكير في 
املقرر الرابع وتشجيع االستاذ اجلامعي على 
تقدمي املقرر في ايام اخرى حيث ان هناك الكثير 
منهم على استعداد للتقدمي ولكنه ليس مستعدا 
ان يأت���ي يوم آخر من اجل مقرر واحد فقط، 
موضحا أن الفكرة من املقررات االضافية هي 
اعطاء فرصة أكبر لتقدمي مقررات »املداخل« 
واملقررات »التخصصية« من مس���توى 300 
و400، فالنسبة للكلية سيكون االسبوع االول 
للدوام والدراسة هو االسبوع احلساس ودائما 
يكون فيه كثير من الطلبة يعانون من مرارة 

مبنى العلوم االجتماعية د.عبدالرضا أسيري

د.صالح العثمان

هند السالم تتسلم درعا تكرمييا من عمار الكندري

جانب من الطلبة املشاركني في احلفل

اتحاد الطلبة كرّم هند السالم

آالء خليفة
أوضح امي صندوق االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت عمار الكندري ان االحتاد قام بزيارة صالة 
القبول والتسجيل وقام بتوزيع دروع وهدايا تذكارية 
على موظفات القبول والتسجيل جلهودهم املبذولة 
في االيام السابقة وذلك انطالقا من حديث النبي ژ 
»من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل« واميانا من االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت بأن دور االحتاد والعمادة 
كل منهم مكمل لآلخر، وش���كر الكندري موظفات 
صالة القبول والتسجيل جميعا وخص بالذكر هند 
السالم على جهودها املبذولة واجلبارة في تذليل 

اي صعوبات تواجه الطلبة وأولياء األمور.
ومتنى الكندري ان تس���تمر العالقة مع صالة 
القبول والتس���جيل على ما هي عليه من تعاون 
مثمر يصب في مصلحة الطالب املستجد خصوصا 
في ايام التسجيل املقبلة، وشارك بالتكرمي مسؤول 
رابطة املس���تجدين باالحتاد محمد احلويتان وقد 
شمل التكرمي ايضا املشرفي وافراد االمن والسالمة 
على جهودهم املبذولة في حفظ االمن والنظام في 
الصالة ومحيطها، وقد ساد فعالية التكرمي اجواء 
من الود واحملبة وشكر اسرة صالة التسجيل احتاد 

الطلبة على هذه البادرة.

برعاية وحضور نائب مدير اجلامعة للخدمات 
االكادميية املساندة د.احمد املنيس، وحضور كل من 
القائم بأعمال مدير مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر فوزية معرفي واملستشار الثقافي بسفارة 
اليابان تاكيهيتوا انيابا ومجموعة من اركان السفارة 
وطلبة مقررات اللغة اليابانية، اختتم مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت متمثال 
بقسم التعليم املستمر مجموعة من مقررات اللغة 

اليابانية للفصل الدراسي الصيفي 2009/2008.
ونظم املركز هذا احلفل بالتعاون مع القنصلية 
الثقافية وذلك في مقر السفارة اليابانية، في البداية 
ش���كرت القائم بأعمال مدير مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املس���تمر فوزية معرفي د.احمد املنيس 
لرعايت���ه الكرمية للحفل وامللحق الثقافي وأركان 
الس���فارة على دعمهم وجهودهم املبذولة من اجل 
إجناح هذه املقررات وزيادة نشر اللغة اليابانية، 
وأثنت على جهود مدرسي اللغة اليابانية وتعاونهم 
ومتيزهم في تدريس اللغة، ما أدى الى تزايد ملحوظ 
في أعداد الدارسي لهذا العام الى الضعف مقارنة 
بالعام املاضي، كما شكرت منسقي الدورات في املركز، 
وبعد ذلك مت توزيع الشهادات على الدارسي، كما 
اجرت القنصلية مسابقات للمحتفى بهم وهي عبارة 
عن أسئلة تتمثل في معلومات ثقافية عن الكويت 

واليابان مع توزيع هدايا ثمينة على الدارسي.

معرفي: جهود كبيرة إلنجاح المقررات اليابانية
خالل حفل ختام مقررات اللغة بالتعاون مع القنصلية اليابانية

»االئتالفية« و»االتحاد اإلسالمي«: تحالفنا راسخ 
وحققنا عددًا من اإلنجازات وهدفنا خدمة الطلبة

القائمتان أصدرتا بياناً مشتركاً يؤكد أن شراكتهما ليست لحظية

أحمد السميط

أع���رب رئيس مجلس  كما 
القائمة االئتالفية احمد السميط 
عن فرحته بتجديد هذا التحالف 
وقال في هذا الص���دد اننا في 
القائم���ة االئتالفي���ة مؤمنون 
بأن العالقة بيننا وبي االخوة 
ف���ي االحتاد اإلس���المي عالقة 
اخوية يسودها احلب والتقدير 
والتعاون والتضامن في سبيل 
حتقيق أمثل النماذج والصور 
احلية للتعاون بي أبناء التيار 
احملافظ في الكويت، واننا على 
يقي ان جتديد التحالف هو رد 
حقيقي لكل من شكك في التزام 
الذي  التحال���ف باملبدأ  طرفي 
ينادون به وهو وحدة الصف 
البعض  بحيث ظه���ر تدليس 
من خ���الل ادعائهم ان ما بيننا 
قائم على املصالح االنتخابية 
الرخيصة التي يؤمن بها هؤالء 

املدلسون.
ومن جهة اخرى، قال السميط 
انه ال غرابة حي س���معنا تلك 
التي كانت  النش���از  األصوات 
مفتخرة ومعتزة بأن التحالف 
التي���ار اإلس���المي داخل  بي 
اجلامعة قد ُحلنّ وحتديدا قائمتا 
الوسط الدميوقراطي والقائمة 
املستقلة، ولكننا بتجديد حتالفنا 
نبرق له���ؤالء بأن أبناء البيت 
الواحد ال يرحب���ون بالدخالء 
على املجتمع أمثالكم من حملة 
الفكر الليبرالي ومن أبناء التيار 
الوصولي واالنتهازي الذي متثله 

املستقلة في جامعة الكويت.

س���نوات زاخرة باالجنازات، 
ومليئة مبجموعة عظيمة من 
املواقف املشرفة، وهي سنوات 
متي���ز وتفوق على مس���توى 
املؤسسات التي نقودها وعلى 
مس���توى قوائمنا، فالكل شهد 
ثمرة هذا اجلهد املوحد، والكل 
عايش حصاد تلك السني التي 
تعبر عن مدى فاعلية وجناح 
التيار احملافظ في قيادة احلركة 
الطالبية الكويتية، تلك القيادة 
املوح���دة التي نس���أل اهلل ان 

يدميها ويبارك فيها.
وفي اخلتام نؤكد أيها االخوة 
الريادة  واألخوات ان مفهومي 
واإلصالح قد اجتمعا بتحالف 
قائمتي »االحتاد اإلس���المي« 
و»االئتالفية« في ظل التفافكم 
الالمتناهي لقائمتكم  ودعمكم 
قائم���ة االئتالفي���ة واالحتاد 
اإلسالمي، واننا نسأل اهلل ان 
يبارك في اجلهود ويسدد األعمال 
ويخلص النيات ملا فيه مصلحة 

اجلميع واهلل ولي التوفيق.
من جانبه، قال منسق قائمة 
االحتاد اإلسالمي سالم الشرهان، 
ان اخلالف بي القائمتي خالف 
اخ���وي، وال يحق ألحد خارج 
األسرة مشاركتنا به وهذا أمر 
طبيعي، مبينا ان التعاون املثمر 
واستمرار املسيرة الطالبية اكبر 
م���ن النظر في اخلالفات، وهلل 
احلم���د مت متديد التحالف ملرة 
اخرى ليخرج برؤية إسالمية 

معتدلة.

التحالف فيما بيننا عام 2001، 
تلك اخلطوة املباركة التي نسأل 
اهلل ان ينميه���ا ويبارك فيها 
القائمي عليها، فإننا  وبجهود 
كنا قد وضعن���ا نصب أعيننا 
املصاحلة املتحقق���ة إلخواننا 
الدارس���ي في جامعة  الطلبة 
الكويت، فلم جند دافعا اكبر من 
هذا الدافع، ولم جند حافزا اكثر 
من هذا احلافز إلمتام وحتقيق 
التحالف منذ ذلك العام، واننا 
نعتبر األعوام السابقة من اكثر 
سنوات اإلجناز والعطاء داخل 
جامع���ة الكويت، وم���ا هذا إال 
بفضل عناية اهلل وتوفيقه لنا، 
وبفضل التفافكم حولنا ودعمنا 
املتواصل الذي لن نستغني عنه، 

فبكم كنا وبكم نستمر.
ان س���نوات التحالف التي 
انقضت، والتي جددنا استمرارها 
للع���ام املقبل ب���إذن اهلل، لهي 

آالء خليفة
أصدرت قائمت���ا االئتالفية 
واالحت���اد اإلس���المي اللت���ان 
انتخاب���ات االحتاد  تخوضان 
الكويت فرع  الوطني لطلب���ة 
اجلامعة، بيانا مش���تركا جاء 
فيه: إميانا منا بأهمية العمل في 
سبيل خدمة الطالب والطالبات 
في جامعة الكويت، وإميانا منا 
بضرورة احتاد التيار احملافظ 
داخل جامعة الكويت، وإميانا منا 
بأنه بوحدتنا واتفاقنا وتضافر 
جهودنا نصل الى النموذج األمثل 
املنش���ودة للحركة  والصورة 
الطالبية في ظل التيار اإلسالمي 
احملافظ، وفق املنهج الوسطي 
املعتدل الذي اقتبسناه من هدي 
نبينا محمد ژ، ومن س���يرة 
وفهم سلفنا الصالح رضي اهلل 
عنهم وأرضاهم، وان ما حدث 
من خالف هو خالف في وجهات 
النظر بي القائمتي، وهلل احلمد 
مت تدارك���ه عمال بقوله تعالى: 
)وتعاونوا على البر والتقوى( 
وعاد التنسيق بصورة أفضل 
مم���ا كانت علي���ه، ان حتالف 
قائمتي »االئتالفية« و»االحتاد 
اإلسالمي« كان ومازال وسيظل 
بإذن اهلل تعالى مبدأ راس���خا، 
وأساسا ثابتا، وركنا أصيال، ال 
نتنازع عليه وال نختلف حوله 
بل اننا نحشد الطاقات ونأخذ 
الداعية لتحقيق  بكل األسباب 
هذا املبدأ، ولسنا نبالي مبا يزعم 
البعض ومب���ا يتوهم البعض 

اآلخ���ر ان ش���راكتنا هذه هي 
شراكة مصلحية حلظية تنتهي 
بانتهاء تل���ك املصالح وبزوال 
هذه اللحظة، وإمنا نبش���ر كل 
من يس���وؤه وحدة احملافظي، 
واجتم���اع كلمته���م، وتوحد 
جهودهم بأن القائمة االئتالفية 
وقائمة االحتاد اإلسالمي تسيران 
وفق خط استراتيجي واضح 
ل���ن منيل ولن نحيد عنه، وان 
حتالفن���ا هو تعبي���ر حي عن 
وضوح رؤيتنا ملستقبل بالدنا 

في ظل النموذج احملافظ.
إخوانن���ا الطالب وأخواتنا 
املكاس���ب  ان أعظم  الطالبات، 
التي جناها الطرفان � االئتالفية 
واالحتاد اإلس���المي � من ثمرة 
ذلك التحالف البناء الذي استمر 
منذ ع���ام 2001 الى يومنا هذا، 
تعتبر مكاس���ب عظيمة لكلتا 
القائمتي عل���ى البعد اخلاص 
داخل جامعة الكويت، كما انها 
مكاسب أعظم بالنسبة للتيار 
احملافظ في الكويت، فما قدمته 
كلتا القائمتي من صورة حية 
التيار  ومنوذج فعال الحت���اد 
احملافظ لصورة ايجابية تعبر 
عن مدى جناح التيار احملافظ 
في استقطاب املؤيدين، وحتقيق 
اكبر قدر ممكن من النجاحات 
واالنتصارات، فال يخفى على 
احد مدى متيز االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة في 

ظل قيادة كلتا القائمتي.
واننا حي أقدمنا على خطوة 

لقاء تنويري للمستجدين في »الطب« غدًا
آالء خليفة

أعلن رئيس جلنة املستجدين في رابطة طلبة الطب محمد بهرامي 
ان الرابطة ستقيم لقاءها التنويري للطلبة املستجدين املقبولي في 
مركز العلوم الطبية غدا االربعاء 12 اجلاري في متام الساعة الرابعة 

عصرا في مبنى كلية الطب في اجلابرية.
ووجه بهرامي تهانيه نيابة عن الرابطة لهؤالء الطلبة وأهاليهم، 
وذلك بعد ان انخرطوا في أرقى صرح علمي في جامعة الكويت، داعيا 
إياهم للمثابرة واإلصرار ووضع هذا الهدف السامي نصب أعينهم، 
وأكمل بهرامي ان اللقاء سيتضمن شرحا وافيا للمقررات كافة وسيشارك 
به نائب العميد للش���ؤون األكادميية د.عادل اخلضر ومجموعة من 
املتحدثي الذين س���يعرفون الطلبة على كاف���ة األمور املنوطة بهم 
وس���يعقب ذلك جولة للتعرف على مرافق الكلية وسيرافق الطلبة 
في جولتهم وفد من الرابطة، هذا ودعا بهرامي الطلبة املس���تجدين 
لضرورة حضور هذا اللقاء لكونه يختص بكلية الطب ويشارك فيه 
نائب العميد الذي سيغطي كل اجلوانب ويجيب عن جميع التساؤالت 
ومتنى من كل من لديه تساؤل او يرغب في املساعدة الرجوع لرابطة 
طلبة الطب، خاصة انها املمثل الشرعي لطلبة الطب والتي تذود عن 

مصاحلهم وتسعى نحو مكتسباتهم الطالبية.

الهاجري: زيادة المخصصات المالية لزوجات المبعوثين 
من معهد األبحاث الستكمال دراستهم

آالء خليفة
استقبل مدير معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري وفد اجلمعية الكويتية لطلبة الدراس����ات 
العليا Kugrad.com وبحث معهم بعض األمور املهمة 
والتي تخص الطلبة املبعوث����ي من معهد األبحاث 
الستكمال دراساتهم العليا وقال رئيس اجلمعية مبارك 
الهاجري ان هذه الزيارة تأتي ضمن خطة اجلمعية 
الشاملة لتوصيل صوت الطلبة املغتربي من فئة طلبة 
الدراسات العليا للمسؤولي واضاف ان اجلمعية منذ 
انشائها العام املاضي قامت مبقابلة مسؤولي كبار 
في اللجنة التعليمية ملجلس األمة وجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقامت 
بتقدمي كتب ودراسات علمية ملطالب تخص مبعوثي 
هذه اجله����ات واتت نتائج هذه الزيارات باإليجابية 
حيث متت املوافقة على اغلب مطالب اجلمعية من قبل 

اجلامعة كما ان الهيئة العامة للتطبيقي قد اقرت مؤخرا 
ما تقدمت به اجلمعية من ضرورة مساواة مبعوثي 
التطبيقي مع اجلامعة من خالل صرف مخصصات 
مالية لزوجات املبعوثي واطفالهم ووعدت بإرسال 
املقترح الى ديوان اخلدمة املدنية. ومن هذا املنطلق، 
قامت اجلمعي����ة بزيارة د.ناجي املطيري وقدمت له 
مطالبات مش����ابهة وتعديالت مقترحة على الالئحة 
الداخلية لقواني االبتعاث اخلاصة باملعهد واوضح 
الهاجري ان د.املطيري وعد بدراسة هذه املقترحات 
واهمها صرف نص����ف املخصصات املالية لزوجات 
املبعوثي واطفاله����م وبتحويل كتاب املطالبات الى 
االدارات املعنية في معهد االبحاث واكد الهاجري ان 
د.ناجي املطيري معروف عنه وقوفه الى صف الطلبة 
ومبعوثي املعهد خصوصا وانهم زمالؤه وزميالته 

في هذا الصرح العلمي العريق.


