
محلياتاالربعاء 9 سبتمبر 2009 8
لحين تالفي المخالفة المرتكبة

الفري�ق الميداني يكش�ف وجود مب�رة داخل س�كن وأخرى في مس�جد وأكش�اك لجان تس�تخدم كمق�ر للجنة

»الشؤون« توقف إحدى اللجان الخيرية لجمعها تبرعات نقدية عبر إيصاالت خاصة

انه متت مخاطبة  الى  االجتماع 
وزارة االعالم لوق���ف فقرة في 
برنامج محمل اخلير الذي يبث 
على قناة العدالة اذ عمدت الفقرة 
الى جم���ع التبرعات بطرق غير 
مشروعة على اثره اوقفت االعالم 
هذه الفقرة بعد ان تفهمت القناة 

مشكورة وقف بث الفقرة.
وبحثت اللجنة اآللية املتبعة 
لدى قطاع املس���اجد في وزارة 
االوقاف اذ يجب التأكيد على اهمية 
تطبيق عملية جمع التبرعات عن 
طريق النقدي داخل مقر اجلمعية 
واالستقطاع داخل املسجد عبر 
س���ندات مختومة ومعتمدة من 
الشؤون مشيرة الى تعاون وزارة 
االوقاف التي قامت بخطوات كان 
من ش���أنها منع اي مخالفات قد 

ترتكب من جهات خيرية.
واشارت اللجنة الى اكتشاف 
الفريق امليداني جملة من املخالفات 
ابرزها وجود مبرة داخل سكن 
واخرى في مسجد مبنطقة صباح 
الس���الم ووجود اكش���اك جلان 
تستخدم كمقر للجنة في عدد من 
مساجد البالد رغم توجيه انذارات 
مسبقة ومت مخاطبة األوقاف في 

هذا الصدد.
وخلصت اللجنة وفق ما ورد 
في محضرها الى كتابة وصياغة 
كل تلك املخالفات عبر مذكرة ترفع 
لقيادات الوزارة التخاذ ما يلزم 
جتاه تلك املخالفات ان لم تبادر 
اجلهات اخليرية بتالفيها خالل 
ايام مشيرين الى ان الفرق ستكثف 
جهودها خالل االيام القادمة اذ ان 
القصد هو احلفاظ على س���معة 
القوانني  العمل اخليري واتباع 

والنظم املعمول بها.

مب���رة مبخالف���ة القوانني على 
مرأى ومسمع اجلميع االمر الذي 
يتطلب وق���ف عمل هذه اللجنة 
حلني تالفي املخالفة امام التزام من 
قبل جهات خيرية اخرى بقواعد 

جمع التبرعات.
وفي السياق ذاته، اشار محضر 

جمعه على ان الرد كان نحن ال 
نستخدم ايصاالت الشؤون بل 
نستخدم سندات اجلمعية فقط 

اثناء استقبال التبرع.
واك���د املجتمع���ون وفق ما 
جاء ف���ي احملضر ان الوزارة لن 
تس���مح ألي جلنة او جمعية او 

بشكل مخالف للنظم واللوائح، 
الوزارة ووزعت  حيث اعتمدت 
ايصاالت االستقطاعات املختومة 
من الشؤون غير ان تلك اللجنة 
التابعة لإلصالح رفضت تسليم 
الش���ؤون املفتش���ني  موظف���ي 
ايصاالت الشؤون ملعرفة ما مت 

بشرى شعبان
الش���ؤون  وزارة  أوقف���ت 
االجتماعية والعمل احدى اللجان 
اخليرية التابعة جلمعية االصالح 
االجتماعي عن العمل حلني تالفيها 
للمخالف���ة الت���ي ارتكبتها منذ 
بداية رمضان ومتثلت في جمع 
التبرعات النقدية عبر ايصاالت 
خاصة باجلمعية وليست تلك 
التي مت اعتمادها من قبل الوزارة 
االمر الذي يعتبر مخالفة صريحة 
وواضحة لقرار جمع التبرعات 
النقدية ف���ي رمضان فضال عن 
الش���ؤون وزارة االعالم  ايعاز 
بإيق���اف احدى فق���رات محمل 
اخلير في قناة العدالة الفضائية 
ملخالفتها اس���س وقواعد جمع 
التبرعات، اذ عمد البرنامج الى 
احلث على جمع التبرعات بطريقة 

علنية.
ش���ددت اجلهات احلكومية 
وخالل محض���ر اجتماع اللجنة 
املشتركة بني الشؤون واجلهات 
احلكومي���ة التي عقدت اجتماعا 
مطوال في ادارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات امس األول على ضبط 
آلية العمل لدى بعض اجلمعيات 
التابعة لها  اخليرية واللج���ان 
خاصة بعد ان رأى الفريق املكلف 
في مراقبة هذه اجلهات اخليرية 
استمرار بعض املخالفات وهو ما 
يعني ان بعض تلك اجلهات غير 
متفهمة حلجم اجلهد الذي يبذل 
من قبل الوزارة، مش���يرين الى 
الوزارة بالتعاون مع جهات  ان 
خيرية واخرى حكومية تقدمت 
بخطوات جي���دة الى االمام غير 
انه من املستغرب قيام جلنة في 
التبرعات  الرقة وهدية بجم���ع 

العتيقي: قبول 260 طالبًا وطالبة من خريجي »اإلنجليزية« و»الصيفي« 
وحملة الدبلومات في البعثات الداخلية للجامعات والكليات الخاصة

علياء حسني علي اخلرافي  ٭
ملوك صالح احمد بولند  ٭

سارة محمد ابراهيم العثمان  ٭
عبير عبداالمير عز الدين  ٭

بدور محمود محمد البناي  ٭
يوسف محمد علي السميطي  ٭

إدارة
عبد الوهاب محمد الرفاعي  ٭

راشد عادل إبراهيم الدريعى  ٭
بدور عبد الرزاق عبداهلل املطوع  ٭

احمد مطلق سعود املطيري  ٭
جمانة عيسى محمود بوشهري  ٭

محمد سامي جعفر اخلريبط  ٭
عبد الرزاق س���مير عب���د الرزاق   ٭

الصالح
الناص���ر عب���داهلل صالح  عب���د   ٭

احمليالني
لولوة عبد اللطيف الكندرى  ٭

عبداهلل حامد عبداهلل احلبيب  ٭
عبد الوهاب احمد نهار املطيري  ٭

سارا ناصر مرزوق الطحيح  ٭
عبدالرحمن نصر اهلل النصر اهلل   ٭
س���ليمان مس���عود عبداحلمي���د   ٭

سليمان
حسن محمد ابراهيم غريب  ٭

الوسائل اإلعالمية

احمد عبداهلل عبد اللطيف اللهو  ٭
اسراء يوسف فهد الطخيم  ٭

دالل محمد سليمان الرفاعي  ٭
امينة ابراهيم اسماعيل مال اهلل  ٭

العلوم اإلجتماعية والسلوكية

طيبة عبداهلل جاسم الهاجري  ٭

الدراسات الدولية

شهد صالح عبد الرزاق العصفور  ٭

جامعة الخليج
محاسبة 

عبداهلل توفيق عبدالوهاب زبيد  ٭
منيرة غامن عبدالهادي   ٭

فيصل عالء عبدالسالم مصطفى   ٭
عبداهلل ناجي عبداهلل اخلرس  ٭

نسيمة يوسف عبدالرزاق العطار  ٭
عبدالعزيز عادل نواف املسلم   ٭

فاطمة إبراهيم غلوم محمد   ٭
نور علي حسني الصقر  ٭

فرح منصور عبداهلل أشكناني   ٭
زهراء احمد علي اخلياط  ٭

شروق حسني صقر الشطي   ٭
إبراهيم عبدالقادر رمضان   ٭

عبدالعزيز وليد علي الربيعة   ٭
ناصر بدر عبداهلل احلمد   ٭

احمد انقيان فرج العميري  ٭
خالد جمال محمد العوضي  ٭

شهد منور فالح العنزي  ٭
يوسف نايف املطيري  ٭

تمويل

يوسف بدر حسني اسماعيل  ٭
عبدالعزيزحسني طالب بهبهاني   ٭

إدارة نظم المعلومات

منال عبدالعزيز املسفر  ٭
هيا ماضي شباب العتيبي  ٭
نوف خالد خليفة الهيلع   ٭

إدارة أعمال بتشعيباتها

ضاري وليد محمد املشاري  ٭
محمد عبدالعزيز خليفة محمد  ٭
يوسف خالد ابراهيم احلوطي  ٭
غازي ثنيان حمدان اخلالدي  ٭

 ٭ سعود ناصر سعود اجلويان
 ٭ محمد خالد محمد املعوشرجي
 ٭ أحمد هشام عبداملنعم األعصر
 ٭ حمد جمال حمد العبداجلليل

 ٭ هشام محمد امام ابراهيم
 ٭ علي عبدالكرمي خضر عايد

 ٭ معالي فريهيد فالح العدواني
 ٭ يوسف جاسم عبداهلل رضا

أحمد سعد عبدالعزيز العويش  ٭
 ٭ بدر عبدالرضا حسن األشوك

 ٭ مرمي عبدالعزيز عبداهلل خلف

الجامعة األميركية
نظم معلومات

حصة ناصر غازي العتيبي  ٭
نور عادل مصلح الدباشي  ٭

حوراء شاكر عبداهلل بو حمد  ٭

محاسبة

مها وليد جنف الفرج  ٭
عبداهلل خالد عبدالعزيز الصالح  ٭

دالل داود حس���ني عب���د الس���الم   ٭
الناصر

احمد قاسم حسن السالم  ٭
ناصر بدر عبداهلل احلمد  ٭

شهد خالد محمداحلمود الريامي  ٭
نوره عبدالرحمن عبداهلل اجلابر  ٭
احمد عبدالرحمن حسني خفاجي  ٭

لغه انجليزية

عائشه يوسف عايد الفايز  ٭
ساره عدنان عبداهلل العلي  ٭

طالل شبيب عبداهلل الهجري  ٭
انفال جابر احمد عضنفر  ٭

دالل علي صالح العلي  ٭

علوم كومبيوتر

فاطمة عبداحلميد محمد املهنا  ٭
مصعب محمد ابراهيم الشطي  ٭

تمويل

عبدالعزيز مس���اعد عبد اللطيف   ٭
الفرهود

عمار مروان بدر الرفاعي  ٭
محمد عبد الرحيم جاسم نقي  ٭

جمانه عبداحلميد سالم بن سالم  ٭
هاش���م عبد احلكي���م عبدالرحمن   ٭

الصغير
يوسف محمد عبد اللطيف العلي  ٭

اسراء ناصر سعد اجلرى  ٭
س���يد  اجللي���ل  عب���د  احم���د   ٭

الطبطبائي
رقية عيسى حيدر النقى  ٭

منيرة مد اهلل عبداهلل اخلميس  ٭
حمد غسان محمد السالم  ٭

ابراهيم  اللطي���ف  ابراهيم عب���د   ٭
العثمان

تصميم جرافيكي

صادق نادر ابل صادق  ٭
سارة فريد محمد سرى  ٭

تسويق

هدى مدحت عبد الرؤوف فرج  ٭
أبرار محمد نور أحمد محمد  ٭

عبدالرحم���ن  اس���امه  اس���يل   ٭
الزاواوي

فاطمة عيسى احمد العوضي  ٭
امينة سمير مساعد البناي  ٭
حمد وائل محمد العدساني  ٭

اللطيف  س���ارة عب���داهلل عب���د   ٭
الثويني

دالل حمد صالح املضيان  ٭
دالل عادل عبد الغفار العوضي  ٭

عبدالعزيز حميد حسن عبداهلل  ٭
محمد وليد كاظم عثمان  ٭

عبدالعزيز جمال يوسف احلجي  ٭
فيصل نصر يعقوب النصراهلل  ٭

سارة يعقوب أحمد دشتي  ٭

كلية بوكسهل للبنات
ديكور وتصميم داخلي 

مرمي اسحاق حسني الكندري  ٭
لولوة جاسم عبداللطيف القصار  ٭

كلية الشرق األوسط األميركية
إدارة أعمال بتشعيباتها 

أحمد إياد أحمد الروضان  ٭
ثانيا: أسماء املقبولني في البعثات 
الداخلي���ة في اجلامعات اخلاصة من 
احلاصلني على الدبلوم للفصل الدراسي 

األول 2010/2009

الكلية االسترالية
إدارة أعمال

يوسف فوزي مصطفى كرم  ٭
سارة جواد مرتضى البلوشي  ٭

عبدالعزيز سالم يوسف اجليران  ٭
نسمة علي محمد اجلمعة  ٭

لولوة عبدالعزيز خالد اخلرجي  ٭
وسمية شديد عواد املياس  ٭

ميثم صالح عبدالعزيز السالم  ٭
رقية مبارك ابراهيم املضاحكة  ٭

فاطمة ناصر جاسم القالف  ٭
مي سعود عبدالعزيز احلميان  ٭

فهيد ناصر محمد الهاجري  ٭
علي حسن محمد اخلميس  ٭
محمد قاسم علي الصراف  ٭

عب���داهلل  عبدالس���الم  فت���وح   ٭
العوضي

بشاير ناصر حمد حميان  ٭
اسراء عبداهلل جعفر احلسن  ٭

فيصل بدر شعوان دخيل اهلل  ٭
حنان يعقوب يوسف الياقوت  ٭

مي طارق أحمد التمار  ٭
آية محمد جعفر عباس الشواف  ٭
خديجة جليل ابراهيم بوشهري  ٭

فاطمة علي عبداحملسن احلرز  ٭
فاطمة عبداخلالق محمود محمود  ٭

نسيبة حامد عبداهلل الفزيع  ٭

تسويق

دالل نبيل عيسى النشمي  ٭
 ٭ زهراء محمد غلوم أشرف

 ٭ حصة خلف محمد اللنقاوي
 ٭ منال محمود محمد البستكي

 ٭ لطيف���ة عجي���ان عبدالعزي���ز 
العجيان

هندسة مدنية

 ٭ ابراهيم بدر ناصر الفريح
 ٭ سعد محمد سعد املنيفي
 ٭ أسماء سالم علي بوربيع

 ٭ فاطمة عبداهلل مصطفى املالحي
 ٭ مشاعل عبداهلل حبيب البدر
 ٭ فاطمة يعقوب يوسف األسد

هندسة ميكانيكية

عب���داهلل  عبدالعزي���ز  عل���ي   ٭
العصفور

 ٭ اجلازي فالح فهيد العجمي
 ٭ عادل محمد عبداهلل غفور

 ٭ يعقوب يوسف حسن محمد
 ٭ محمد أحمد عبداهلل العنزي

 ٭ علي عبدالعزيز علي الدوسري
 ٭ عبداهلل أحمد عبد الرضا مدوه

 ٭ بدر سلطان مبارك السلطان

فهد وليد السيد الطبطبائي  ٭

جامعة الشرق األوسط األميركية
 تسويق 

نوال محمود أحمد الكيالني  ٭

تمويل 

حصة أحمد محمد النجدي  ٭
ضاري عبدالرحمن ناصر الزايد  ٭

إدارة الموارد البشرية 

عائشة منير محمد املهنا  ٭

هندسة صناعية 

تركي عادل معيوف الروضان  ٭
ناصر فيصل حسني أمير  ٭

نورية خالد عبداهلل املاص  ٭
نورا خالد حجي احلسيني  ٭
أحمد علي سالم الرشيدي  ٭

محاسبة 

شيماء جمال بدر الدبوس  ٭
إميان إبراهيم ميرزا أمني  ٭

الكلية األسترالية
هــ ميكانيكية 

س���يد أحمد علي س���يد مرتضى   ٭
القزويني

أحمد منصور حسني  ٭
صالح وليد علي الصالح  ٭

أيوب محمد أمني العوضي  ٭
حمد عادل حسن محمد  ٭

خالد جمال أحمد الصقران  ٭
سارة علي محمد حسني خريبط  ٭

هـ النفط والغاز 

حنان محمد حسن علي  ٭
هشام عصام عبدالرزاق البصير  ٭

هــ إلكترونية 

حسني علي حسني الشويكر  ٭

هـ صيانة الطائرات 

محمد فهد رشيد  ٭
حمد نادر حمد اجليران  ٭

عبداهلل خالد صالح العجيل  ٭

 هـ مدنية 

علي طارق علي نصيب  ٭
علي عبدالكرمي عبيد الشمري  ٭

فهد محمد فهد الشطة  ٭
عبدالعزيز خالد عبداهلل املزيني  ٭

تسويق 

مرمي سيف الدين راشد السيف  ٭

إدارة أعمال 

عبدالرحمن وليد خليفة الفرج  ٭

 ٭إقبال مشاري مشرف املشاري

الجامعة األميركية
علوم الكمبيوتر 

سارا أحمد علي القبندي  ٭
سيد علي سيد إبراهيم الصالح  ٭

تصميم جرافيكي 

عالية عبداهلل علي القبندي  ٭
رمي طالل إبراهيم معرفي  ٭

لغة إنجليزية 

سارة جواد جراغ احلداد  ٭
فاطمة أحمد أسد أسداهلل  ٭

الوسائل اإلعالمية

عب���داهلل  عبدالوه���اب  هال���ة   ٭
العوضي

سارة بسام عبداحلميد الفرج  ٭
شرين جواد مرتضى البلوشي  ٭

زهراء صادق حسني علي  ٭
جنا خالد عبداهلل العوضي  ٭

محمد يوسف عبدالعزيز الشيحة  ٭
رمي سعيد جاسم القالف  ٭

نظم المعلومات 

يوسف فاضل عباس ما حسني  ٭
هشام حمد إبراهيم النخيالن  ٭

محاسبة

لطيفة يوسف سلمان بوطيبان  ٭

إدارة 

حمود خالد أحمد البدر  ٭
حبيب ميثم حسن محمد  ٭

ضاري حسن أحمد عاشور  ٭
جنان عبداحملسن محمد الرشدان  ٭

اقتصاد 

سهام رائد عبداهلل اخلريف  ٭
لولوة عبدالوهاب العبدالرزاق  ٭
عبدالوهاب سالم غلوم قبازرد  ٭

هندسة الكمبيوتر 

رمي وليد مساعد الصانع  ٭
دالل خالد عبدالعزيز العمران  ٭

روان أمني محمد قبازرد  ٭

الدراسات الدولية 

الغالية محمد يوسف الصباح  ٭
شهد أحمد ساير العنزي  ٭

راحيل صباح فهد الصباح  ٭

علوم اجتماعية وسلوكية 

عال علي خليل محمد إبراهيم  ٭

تسويق

جلني فايز حسني اخلزام  ٭

املقبولني  الطلبة  أوال: اس����ماء 
في البعثات الداخلية للفصل األول 
2010/09، م����ن خريج����ي الثانوية 

االجنليزية والفصل الصيفي.

جامعة الخليج
محاسبة 

 ٭نورا عمار فهد العمار
 ٭عبداهلل عيد سماوي الظفيري

 ٭حمد عبدالكرمي مدربي الكندري
 ٭دالل أحمد حمود الشطي

 ٭ضحى حسن خليل العلي
 ٭أش����واق موس����ى عبدالرض����ا 

حسني

علوم الكمبيوتر 

 ٭لطيفة بدر ناصر بورسلي

إدارة نظم معلومات 

 ٭علياء سيد هاشم لفته ابافت
 ٭عيسى عماد مهدي الظاهر
 ٭حسني سامي ياسني كمال

 ٭عائشة غسان علي العسعوسي

إعالم

 ٭ليال امين علي السهلي
 ٭مرمي زهير السيد أبو املجد

لغة إنجليزية بتشعيباتها 

إبراهيم   ٭فاطم����ة عبدالوه����اب 
الكندري

 ٭النيرة عبدالرحمن الدويسان
 ٭فجر فهد سالم الكنيمش

 ٭بارة يوسف حسني احلمر

إدارة أعمال بتشعيباتها

 ٭نورة عامر ناصر العصيمي
عبدالرحم����ن  أك����رم   ٭س����ارة 

العتيقي
 ٭ضاري علي عبداهلل احلرز

 ٭عبدالوه����اب يوس����ف خال����د 
السبت

 ٭محمد عادل محمد املطوع
 ٭مشعل خالد خليفة الدبوس
 ٭أحمد جمال عثمان األيوبي

 ٭عبداملجيد مبارك مبارك
 ٭جلني منصور سليمان البدر
 ٭ناصر عادل ماجد بورسلي

 ٭فهد أحمد سعد املزروعي
 ٭منيرة محمد عثمان العصفور

 ٭آيات سعيد أسد العلي
 ٭هاشم عيسى غلوم قبازرد

 ٭ضحى صالح عبدالغني املطوع
 ٭ضحى هاشم عبداهلل سكني
 ٭أحمد فؤاد أحمد املصيليخ

 ٭غنام علي غنام الشمري
 ٭محمد عبداهلل نايف سرور
 ٭ناصر محمد علي رمضان

 ٭محمد عبيد الفي مرشد

د. عماد العتيقي

صرح االمني العام لألمان��ة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة 
د.عماد العتيقي بأن اللجنة االشرافية للمنح والبعثات الداخلية 
قد وافقت عل��ى قبول 110 طالب وطالبات من خريجي الثانوية 
االجنليزي��ة وخريجي الفصل الصيف��ي وعلى قبول 150 طالبا 
وطالبة من حملة ش��هادات الدبل��وم وذلك في البعثات الداخلية 

في اجلامعات / الكليات اخلاصة في الكويت.
فعلى الطلبة املقبولني مراجعة الكليات املقبولني فيها الستكمال 

اجراءات القبول والتسجيل وفيما يلي أسماء املقبولني:

اعلنت وزارة التعليم العالي 
عن اس����ماء الطلبة املقبولني في 

اجلامعات املصرية وهم:
 ٭ابراهيم خليل ابراهيم االستاذ – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭بدر مرزوق س����عد الغريب – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭بدرية سعد امان علي اليوسف – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭حمد عب����داهلل خالد بوحمد – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭حمد رشيد سعود الوهيب – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭حم����د محم����د حم����د مبارك 
العازم����ي – مص����ر للعل����وم 

والتكنولوجيا
 ٭رهف س����عد حرمييس محمد 
العتيب����ي – مص����ر للعل����وم 

والتكنولوجيا
 ٭عبدالرحمن عب����داهلل محمد 
احلمي����د – مص����ر للعل����وم 

والتكنولوجيا
 ٭عبداهلل محمد عيد العازمي – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭عبداله����ادي نعيس رويش����د 
الرش����يدي – مص����ر للعلوم 

والتكنولوجيا
 ٭عثمان عامر حسني الهاجري – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
ابراهيم   ٭عل����ي عبداحملس����ن 
الصاي����غ – مص����ر للعل����وم 

والتكنولوجيا
 ٭علي عبداحملسن حسني مهنا – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭فهد محمد فهد الغريب – مصر 

للعلوم والتكنولوجيا
 ٭فهد نايف محمد العجمي – مصر 

للعلوم والتكنولوجيا
 ٭فواز بدر حسني املسباح – مصر 

للعلوم والتكنولوجيا
 ٭فيصل نادر جاسم العنزي – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭محمد س����ند نعير الهاجري – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭محمد ع����ادل محمد البغلي – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭محمد عبداهلل صالح الشعبان – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
محم����د  عب����داهلل   ٭محم����د 
العبداحلافظ - اكتوبر للعلوم 

احلديثة واآلداب
 ٭معاذ احمد حس����ن القناعي – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭ناصر عزيز عباس دش����تي – 

مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ٭نايف حمد راشد الفقعان – مصر 

للعلوم والتكنولوجيا
كم����ا اعلن����ت وزارة التعليم 
العالي عن اسماء الطلبة املقبولني 
ف����ي كلية التربي����ة الرياضية – 
جامع����ة حلوان ف����ي جمهورية 
مصر العربي����ة وذلك للحضور 
الداء اختبار القدرات املقرر انعقاده 
في 2009/9/28 في مقر الدراسة 

وهم:
 ٭عثمان جمال يوسف املهنا

 ٭نصار وليد عبدالكرمي نصار 
مبارك

 ٭س����الم راشد مس����اعد محمد 
املدعج

 ٭خالد عيد خالد بوحواس
 ٭سالم راشد رويشد دليم

 ٭محمد متعب عجاب شمروخ 
العتيبي

 ٭نورة محمد فهد العجمي
 ٭محمد ابراهيم محمد حس����ن 

جمال
 ٭عثمان حس����ني محم����د علي 

العثمان
 ٭عذبي سعد محمد الشمري

ش����مروخ  مس����فر   ٭محم����د 
العتيبي

»التعليم العالي«: قبول 24 طالبًا 
في الجامعات المصرية

أعلنت أسماء المقبولين في »التربية الرياضية« بجامعة حلوان

محمد هالل الخالدي
انتقد رئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم في كلية التربية االساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بدر اخلضري موقف 
وزارة التربي����ة من ع����دم تعيني 
خريج����ات وخريج����ي الكلية من 
فئة غير محددي اجلنسية. وقال 
اخلضري في تصريح صحافي ان 
الوزارة في الوقت الذي تش����تكي 
فيه من النقص في كوادر املعلمني 
واملعلمات فانها تقوم لالسف بعدم 
قبول هؤالء اخلريجني، واالستعاضة 
عنهم بالتعاقد مع معلمات ومعلمني 
من خارج الكويت لسد النقص في 
املدرسني، الفتا الى انه من األولى 
االستفادة من خريجي كلية التربية 
االساسية في مدارس وزارة التربية 

بكال القطاعني العام واخلاص.

واوضح اخلض����ري ان قانون 
املدني����ة ال يتعارض مع  اخلدمة 
تعيني الب����دون في مدارس وزارة 
التربية وميكن االستعانة بهم عبر 
تعيينهم على بند اجر مقابل عمل 

في جميع االعمال، وال يقتصر ذلك 
على مهنة التدريس فقط، مبينا ان 
كثيرا من املهن والوظائف يعزف 
ابناء فئة  الكثير عنها وبام����كان 
البدون شغلها بحكم خبراتهم في 
هذه االعمال. واشار اخلضري الى 
ان الكثير من ابناء فئة البدون من 
حملة التخصصات الفنية واالعمال 
التي  الوظيفية املساعدة االخرى 
ميكن بها س����د النقص في اماكن 
العمالة الوافدة التي تش����غل هذه 
الوظائف السيما انهم ابناء هذا البلد 
وادرى بعاداته وتقاليده، مبينا انه 
آن االوان لتقط����ف احلكومة ثمار 
غرس����ها عبر تعيينها البناء هذه 
الفئة، لسد النقص من ناحية وعدم 
االخالل بالتركيبة السكانية عبر 
الزيادة املطردة في اعداد الوافدين 

من ناحية اخرى.

د.بدر اخلضري

الكثير منهم من حملة التخصصات الفنية

الخضري: قانون الخدمة المدنية ال يتعارض
مع تعيين »البدون« في مدارس »التربية«

محمد هالل الخالدي
تقيم ادارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
برنامج »الطاقة الكونية« للفصل اخلريفي في 
الفترة من 2009/10/4 الى 2009/11/4 وستحاضر 
في البرنامج وفاء مهدي محمد صالح – جامعة 
الكويت – كلية العلوم – قسم الفيزياء والفنانة 

عبير اجلندي يومي االحد والثالثاء من الساعة 
5.30 – 8.30 مس����اء بكلية الدراسات التجارية 
علما بان التسجيل للبرنامج سيكون في مبنى 
ديوان عام الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب – العديلية - مبنى رقم 2 - الدور 
االول من الساعة الثامنة حتى الساعة احلادية 

عشرة مساء.

دورة »الطاقة الكونية« ب� »التطبيقي«
في 4 أكتوبر المقبل ولمدة شهر

جمع المالبس

تنبيه وإنذار

كيف اكتشفت المخالفة؟

كشف الفريق امليداني اثناء االجتماع عن 
وجود أوجه جديدة للمخالفات والتحايل على 
احملسنني وذلك بقيام شخص يدعي »الفاقة« 
بوضع إعالن كبير في الش����وارع يستعطف 
الناس وذّيله برقم حسابه البنكي، على إثره 

متت مخاطبة اجلهة املختص����ة في الداخلية 
ملعرفة هويته، في حني مت رصد أكشاك جمع 
املالبس واالدوات املستعملة األمر الذي يعني 
ع����دم تقيد بعض اجلهات اخليرية بقرار منع 

جمع املالبس.

نبهت الوزارة ومن خالل اللجنة ووفق ما ورد 
في محضر االجتماع اجلهات اخليرية بضرورة 
االلتزام بالقوانني التي ان وجدت فهي للصالح 
العام في حني ارسلت كتابا مستعجال الى اللجنة 

التي خالفت آلية جمع التبرعات انذارا وتنبيها 
لعدم تكرار املخالفة واستدعاء املمثل القانوني 
للجمعية واللجنة لبحث املسألة مع وقف التعامل 

مع اللجنة إلى حني انهاء املعضلة.

سأل احلاضرون في اللجنة عن الطريقة 
التي اكتشفت بها »الشؤون« املخالفة، فكان 
الرد: تق���دم أحد اعضاء الفري���ق على انه 
متبرع حيث طلب سند التبرع املختوم من 

»الش���ؤون« غير ان املوظف رفض وأكد أن 
اللجنة ال تعترف بذل���ك االيصال وتعتمد 
سندات اجلمعية فكشف مفتش »الشؤون« 

عن هويته وسجل واقعة املخالفة.

محمد المجر
زكت قبيلة مطير مبارك عماش للترشح في قائمة االحتاد التي 
تخوض انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع جمهورية 

مصر العربية للعام النقابي 2010/2009.
وفي هذا الصدد تقدم املرش���ح مبارك عماش املطيري بجزيل 
الشكر والتقدير الى ابناء قبيلة مطير على وقفتهم اجلادة مع ابن 
القبيلة، معربا عن س���عادته بهذه التزكية، متأمال ان يكون بقدر 

هذه الثقة الغالية التي اواله اياها ابناء القبيلة.
واضاف املطيري ان قائمة االحتاد دائما س���باقة بالس���عي الى 
مصلحة الطلبة واحلرص على تقدمي ما يهم الطلبة دون االنشطة 
التي ال تفيد الطلبة وال تقدم لهم ما ينفعهم في دراستهم، مشيرا 
ال���ى ان ما يقدمه عضو القائمة في االحتاد ما هو اال خدمة للطلبة 
الكويتيني الدارسني في مصر وهذا ما حترص عليه القائمة في وضع 

بصمة اجناز تخدم جميع الطلبة دون شخصانية او انتقائية.
كما وعد املطيري جميع الطالب والطالبات الدارسني في مصر 
بتق���دمي االجنازات التي تصب ف���ي مصلحتهم في حال وصولهم 

الى االحتاد.

مبارك عماش مرشح قبيلة مطير 
في انتخابات اتحاد الطلبة في مصر


