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 دعا النواب إلى تبني هذه القضية 

 الخضري لقبول أبناء البدون في كليات ومعاهد التطبيقي 
 محمد هالل الخالدي

العمومية لرابطة    ناشد عضو اجلمعية 
اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ورئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم في كلية التربية االساسية د.بدر نادر 
اخلضري وزيــــرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود، قبول ابناء فئة غير محددي 

اجلنسية في كليات ومعاهد الهيئة.
  وقال اخلضري في تصريح صحافي ان 
الكويت تعتبر من الدول التي تعطي مساحة 
كبيرة للتعليم، وذلك انسجاما مع مبادئ االمم 
املتحدة التي تلزم اعضاءها بتوفير وتسهيل 
حق التعليم للجميع، واضاف ان فئة البدون 

تعاني من عدم قبــــول ابنائها في اجلامعة 
وكليات ومعاهد الهيئة، واقترح اخلضري 
ان يتــــم قبول الطلبة البدون  املتفوقني في 
التطبيقي مبا يتناسب والقواعد واالجراءات 

املعمول بها في الهيئة.
  ولفــــت د.اخلضري الى ان الهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقي والتدريب تقوم بقبول 
الطلبة الوافدين في وقت متنع هذا احلق عن 
الطلبة البدون، «وكما هو معلوم فان الطالب 
الوافد عند انتهاء دراســــته فإن الفائدة من 
تعليمه تذهب الى بلده، بينما الطالب البدون 
ال يعرف بلدا غير الكويت»، مبينا ان الدولة 
صرفت على الطلبة البــــدون في تعليمهم 

االبتدائي واملتوسط والثانوي «وآن االوان 
لتقطف ثمار ذلك واالستفادة من طاقاتهم عبر 

السماح لهم باستكمال تعليمهم  العالي».
  وطالــــب اخلضري اعضاء مجلس االمة، 
وخصوصا اعضاء اللجنــــة التعليمية في 
املجلس بتبني هذه القضية، «الســــيما ان 
كشــــف املتفوقني في الثانوية العامة يضم 

العديد من اسماء البدون».
  واشار الى ان اعدادهم ليست كبيرة جدا، 
وباالمكان اســــتيعابهم في كليات ومعاهد 
الهيئــــة، مؤكدا في الوقــــت ذاته ان قبولهم 
في التطبيقي لــــن يؤثر على مقاعد الطلبة 

 د.بدر اخلضريالكويتيني. 

 روح الدين: البراك وعد بمتابعة صرف 
المكافأة االجتماعية لطلبة الدراسات العليا 

 رابطة الكلية ناقشت معه عدداً من القضايا المهمة 

 مسلم البراك خالل لقائه وفد رابطة طلبة الدراسات العليا 

 محمد المجر
  التقى أعضاء رابطة الدراسات العليا في جامعة 
الكويت النائب مســــلم البراك، ومت خالل اللقاء 
بحث عدد مــــن القضايا التي تهم الطلبة ومنها 

صرف املكافأة االجتماعية وإلغاء الرسوم.
  وقال رئيس رابطة الدراسات العليا احملامي 
حمد روح الدين انه نقل الى النائب البراك مدى 
أحقية الطلبة بصرف املكافأة االجتماعية وانه 
شرح للنائب مدى التفرقة التي متارس على طلبة 
الدراسات العليا من قبل االدارة االجتماعية والتي 

قد تكون لها أبعادها اخلطيرة على الطلبة.
  وقال روح الدين: نحن ال نطلب اال استرداد 
حقنا الضائــــع ويجب علــــى االدارة اجلامعية 
إنصافنا، خاصة ان طلبة الدراسات العليا عانوا 
الكثير من عدم تطبيق االدارة اجلامعية للقانون 
واستثناء طلبة الدراسات العليا في الكثير من 
القــــرارات ومبا اننا في كلية الدراســــات العليا 
نحصل على منحة دراسية بناء على نص املادة 
٢٥ من الئحة كلية الدراسات العليا وبالتالي فإننا 
نستحق املكافأة الطالبية الـ ١٠٠ دينار شهريا، 
وذلك ألن املنحة الدراســــية ال تدخل في مفهوم 
الراتب وال املساعدة، وذلك الختالف أساس كل 
منهم من الناحية القانونية، ومن ثم فإننا طلبة 
كلية الدراسات العليا يسري في حقنا املرسوم 
بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧، حيث ال يوجد هنالك 
اي مانع قانوني من اجلمع بني املكافأة الطالبية 
واملنحة الدراســــية، كما ان االســــاس القانوني 

للمكافــــأة واملنحة كل منهما منفصل عن اآلخر، 
وقد أكدت عمادة شــــؤون الطلبة في اجتماعها 
على هــــذا املعنى حيث ذكرت ان صرف املكافأة 
اإلكلينيكية لطلبة كلية الطب وطب األســــنان 
يأتي عمال بقانون اجلامعــــة رقم ٦٦/٢٩ وتلك 
املكافــــأة اإلكلينيكية ال تعــــد مكافأة اجتماعية 
ومن ثم ال ينطبق عليها القانون رقم ١٩٩٥/١٠، 
وكذلك احلال بالنســــبة للمنحة املتعلقة بطلبة 

كلية الدراسات العليا.
  وبني روح الدين ايضا انه نقل للبراك مطلب 
الرابطة املتعلق بإعفاء طلبة الدراسات العليا من 
املرســــوم والتي هي رسوم عالية القيمة، حيث 
تصل الى أضعاف ما يدفعه طلبة اجلامعة الذين 
مت إعفاؤهم من دفعها والتي تشــــكل عبئا على 
الطلبة وفي الوقت نفسه أبدى البراك أسفه على 
تعنت االدارة اجلامعية والتي تســــتثني طلبة 
الدراسات من القوانني والقرارات اإلدارية التي 

تتسم بالعمومية دون اي أساس من القانون.
  وأكد روح الدين ان النائب مسلم البراك وعد 
بالتحرك لصرف املكافــــأة االجتماعية وقدرها 
١٠٠ دينار شهريا لطلبة كلية الدراسات العليا، 
وجعلها مستمرة من تاريخ صدور القانون رقم 
٢٠٠٧/٩ بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ حتى يتخرج الطلبة 
من اجلامعة، وذلك دون اإلخالل بشروط املادة 
االولى من القانون رقم ١٩٩٥/١٠ وعمل كل ما يلزم 
بنفس الوقت في ســــبيل إلغاء الرسوم املقررة 

لطلبة الدراسات العليا. 

 المجني إللغاء قرار تحويل أمين 
صندوق نقابة الجامعة للتحقيق 

 طالب أمني الســــر املســــاعد 
لالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس نقابة العاملني 
بالهيئــــة العامة للصناعة وليد 
املجنــــي كال من مديــــر جامعة 
الكويت د.عبداهللا الفهيد واالمني 
العام د. انور اليتامي بســــحب 
القــــرار القاضي بتحويل هادي 
درويــــش امني صنــــدوق نقابة 
اجلامعة الى التحقيق على خلفية 
كتابته مقاال صحافيا في احدى 
الصحف ينتقد فيه عمل املؤسسة 

اجلامعية.
  واشار املجني الى ان القرار 
الذي اتخذته ادارة اجلامعة خطوة 
للوراء في مسيرة الدميوقراطية 
وتكميم لالفواه وسلب احلرية 
الصحافية التي كفلها الدستور 
في املادتني ٣٦ و٣٧ وان ما قام به 
امني الصندوق ال يخرج عن االطار 
القانوني الذي متنحه الدولة لكل 
مواطن مــــن حرية للتعبير في 
الــــرأي والفكر، وان كانت ادارة 
اجلامعة مســــتنكرة ما جاء من 
حيثيات في املقال فلترد وتفند 
االخطاء ببيان صادر من العالقات 
العامــــة في اجلامعة، افضل من 

اتباع االساليب التعسفية.
  واوضــــح املجني ان االحتاد 
الوطني بجميع نقاباته يقفون مع 
نقابة اجلامعة باحلق، ولو كان 
في االمر ريبة لن نتردد في الدفاع 
عن ادارة اجلامعة ولكن ما حدث 
امر مشني في ظل النكبات التي 
تتوالى من ادارة اجلامعة، هذه 
رسالة واضحة ملدير اجلامعة ان 
االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ال يريد ان يدخل معكم في 
متاهات جديدة وسجال والوضع 

في البالد ال يحتمل التأزمي. 

 وليد املجني 

 محمد المجر
  اعلن امني صنـــدوق قائمة االحتاد والنهج 
الطالبـــي في اململكة املتحـــدة وايرلندا ناصر 
الفوزان ان القائمة دشنت موقعا خاصا لشهر 
رمضان املبـــارك في موقع القائمة الرســـمي 
et٧ad_nahj.com يهدف الى التواصل مع الطلبة 

والطالبات املغتربني.

  ودعا الفوزان جميع طلبة اململكة املتحدة 
وايرلندا الى املشاركة في  دورة كرة قدم الصاالت 
الرمضانية التي ستقيمها القائمة خالل يومي 
االحد واالثنني املوافقـــني ٣٠ و٢٠٠٩/٨/٣١ في 
نادي التضامن الرياضي (صالة ناصر احلمد 
لاللعاب الرياضية) حيث ســـتبدأ الدورة في 

متام الساعة التاسعة مساء. 

 «االتحاد والنهج الطالبي» في بريطانيا تدعو للمشاركة في دورتها الرمضانية لكرة القدم 

 د.فاطمة الكندري 

 محمد هالل الخالدي
  أكدت عميدة كلية التمريض 
د.فاطمة الكندري أن الكلية على 
أمت االســـتعداد لطرح برنامج 
التمريض املدرسي على مستوى 
البكالوريوس أو الدبلوم املشترك 
ملواكبة احتياجات املجتمع لهذا 
التخصـــص املميز الـــذي بات 
ضروريا لرعاية فلذات أكبادنا 
الطفولة لبنية  على مســـتوى 
املجتمـــع، وأوضحت الكندري 
ان هناك أهمية لهذا التخصص 
ليس فقط من الناحية العلمية بل 
أيضا من الناحية اإلنسانية ضمن 
املستجدات احلديثة على مستوى 
الرعايـــة وخصوصا ان وجود 
املدرسي أمر ضروري  املمرض 
عند املوافقة على الترخيص لفتح 
أي مؤسسة تعليمية وخصوصا 
في مراحل التعليم العام، وأضافت 
الكندري ان انتشـــار األمراض 
العمرية الصغيرة  في املرحلة 
يكـــون فعاال وخاصـــة ضمن 
بيئة املدرسة نظرا للتجمعات 
الطالبية وكثافة االحتكاك العام، 

أولياء األمور في الوقاية من هذه 
األمراض والتقليل من تبعاتها 
واتخاذ االجراءات الطبية الالزمة 
التي تكفل ســـالمة أبنائنا، وال 
شك ان األطفال في هذه املرحلة 
معرضون بكثرة لبعض احلوادث 
املفاجئة خالل اليوم الدراســـي 
والتـــي تتطلب رعايـــة فورية 
املدرســـي قد  ووجود املمرض 
التي  التداعيات الصحية  مينع 
قد تؤثر على اســـتكمال اليوم 
الدراســـي مما يؤثر سلبا على 
الدراســـي للطلبة،  التحصيل 
ان  الـــى  الكنـــدري  واشـــارت 
التمريـــض املدرســـي مهم جدا 
ملتابعة الصحة الوقائية للطلبة 
والعاملني في املدرسة اثر متابعة 
العامة  التحصينات  ســـجالت 
لكليهما والتأكد من لياقة املدرسة 
صحيا وتوفيـــر بيئة صحية 
التحصيل  سليمة تساعد على 
العلمي وكذلك اطمئنان كل من 
ادارة املدرسة وأهالي الطلبة على 
توافر كادر متريضي في املدرسة 

ملتابعة مثل هذه احلاالت. 

التربية تســـتطيع  وان وزارة 
تقليل عدد االصابات بالكشف 
الدوري للطلبة وكذلك متابعة 
احلـــاالت املرضية واكتشـــاف 
الفئة  فـــي  الوراثية  احلـــاالت 
العمرية الصغيرة في بداياتها 
وتقييم البيئة التعليمية وتقييم 
احلـــاالت النفســـية والذهنية 
التي  التعليمية  والصعوبـــات 
يواجهها بعض الطلبة أو ذوو 
االحتياجات اخلاصة، مما يساعد 

 الكندري: طرح برنامج التمريض المدرسي 
لمواكبة احتياجات المجتمع

 


