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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
يقيم مكتب العالقات العامة في كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت مناظرة بعنوان »إسقاط فوائد قروض 
املواطنني« بني النائبني علي الراشد وخالد العدوة ويدير 
املناظرة اإلعالمي عبداهلل بوفتني غدا االثنني الساعة 
الـ 12:30 ظهرا في قاعة »A2« في مبنى الكلية ـ احلرم 

اجلامعي الشويخ.

وفي هذا الســـياق بني ســـعد الهدية رئيس مكتب 
العالقـــات العامة في الكلية ان هـــذه املناظرة جاءت 
للتفاعل مع القضايا الساخنة التي متثل حديث الساعة، 
ولإلجابة عن جميع التساؤالت التي تؤرق شريحة كبيرة 
من الشارع الكويتي حول إسقاط فوائد القروض بني 
مؤيد ومعارض، حيث سيتم طرح العديد من احملاور 

املهمة في املناظرة.

»اإلدارية« تشهد مناظرة القروض بين الراشد والعدوة

خالد الشمري 
المنسق العام 

لمستقلة »التطبيقي«

»التمريض« 
في روضة النزهة

آالء خليفة
أقامـــت قائمة املســـتقلة 
العامة للتعليم  الهيئـــة  في 
التطبيقي والتدريب جمعية 
عمومية الختيار منسق عام 
جديد للقائمة بعد اســـتقالة 
التنســـيقية  الهيئة  اعضاء 
الســـابقة باالضافة الى امني 
سر وامني الصندوق حيث مت 
انتخاب خالد حميد الشمري 
ونومان احلسيني للتنسيق 
الشمـــري  فــاز  العام حيث 
بـ 46 صوتا مقابل 40 صوتا 
للحسيني واصبح الشمري 
منســـقا عاما للقائمة ومتت 
تزكيـــة فهد العازمـــي امينا 
للســـر واحمد العنزي امينا 

للصندوق.
وعـــن التقريريـــن املالي 
واالداري للهيئـــة االداريـــة 
السابقة في القائمة مت اغالق 
باب النقاش بطلب االعضاء 
الذين تواجدوا في اجلمعية 

من جلنة النظام.

محمد هالل الخالدي
قـــام معهـــد التمريـــض 
بالتعاون مع روضة النزهة 
يـــوم صحي تضمن  بإقامة 
أنشطة ومحاضرات حتدثت 
فيها شـــريفة العدواني عن 
االسعافات األولية حلوادث 
األطفـــال والكدمات وحاالت 
اإلغماء واحلـــروق ونزيف 

األنف.
كما حتدثت نرجس احلرز 
العوضـــي عن  وجوســـلني 
انفلونـــزا اخلنازير وكيفية 
الوقاية منها وطريقة غسل 

اليدين السليمة.
اليـــوم معرضا  وتضمن 
وورشـــة عمل تطبيقية عن 
كيفيـــة عمل فحـــص الثدي 
الذاتي وقياس الوزن والطول 
وفحص السكري والضغط.

وفي نهايـــة اليوم قامت 
مديرة الروضة مليعة بوطيبان 
بتكرمي ممثلي معهد التمريض 
وشـــكرتهم علـــى جهودهم 

املبذولة.

الصالح: زيادة مخصصات المبتعثين المتزوجين 
من الجامعة لزوجاتهم وأبنائهم يجب أن تشمل »التطبيقي«

تســـاءل نائب رئيس رابطة 
التدريس م.رعد  اعضاء هيئـــة 
الصالح: من املستفيد من القرارات 
غير املدروســـة والتي تدعو الى 
التفرقـــة بني أبناء البلد الواحد، 
موضحا ان بعض هذه القرارات 
أصبـــح معول هدم فـــي وحدة 
الصف، واحدثت شرخا في روح 

املواطنة لدى املواطنني.
التربية  وأضـــاف: وزيـــرة 
والتعليم د.موضي احلمود بصفتها 
ادارة اجلامعة  رئيســـا ملجلس 
وافقت على االستمرار والتجديد 
لعضو هيئة التدريس في اجلامعة 

للمؤسستني، موضحا استغرابه 
عندمـــا تقر زيـــادة مخصصات 
املبتعثني املتزوجني من اجلامعة 
لزوجاتهم وابنائهم، بينما متنع 
هذه الزيادة عن مبتعثي الهيئة 
وال نعلم سبب هذا املنع وحتت 
أي حجة، مجددا تســـاؤله: هل 
زوجات وابناء مبتعثي اجلامعة 
كويتيـــني، بينما زوجات وابناء 

مبتعثي الهيئة من بلد آخر.
مؤكدا ان الرابطة قامت برفع 
مطالبتهـــا الى وزيـــرة التربية 
بتصحيح هذا املســـار اخلاطئ، 
مناشدة ان تصدر قرارها بتعميم 

الى ســـن الـ 70 عامـــا في حني 
قامت كونها رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب بإحالة اعضاء هيئة 
التدريس في التطبيقي للتقاعد 
القصري بوصولهم ســـن الـ 65 
عاما وقبل ان نصل الى حل لهذه 
القضية سنجد ان مشكلة اخرى 

تبرز وتتألأل.
الرابطة:  وتابع نائب رئيس 
ها هي الوزيرة تعيد نفس اخلطأ 
مرة اخرى فتمارس التفرقة بني 
»التطبيقـــي« واجلامعـــة، على 
الرغم من انهـــا الرئيس االعلى 

التطبيق ليشمل مبتعثي الهيئة 
وليس مبتعثـــي اجلامعة فقط، 
وأن تكون القرارات دائما مدروسة 
وتعالـــج جميع الشـــرائح ذات 
الصلـــة، الفتا الـــى ان الرابطة 
ستسعى ايضا الى االلتقاء ببعض 
اعضاء مجلس االمة من اللجنة 
التعليمية ملناقشة هذا املوضوع، 
ووضع حد لهذا التعامل املزدوج 
واملتناقض ما بني اعضاء هيئة 
التدريس في اجلامعة والتطبيقي 
والذي ال يخدم العملية التعليمية، 
السيما في الهيئة العامة للتعليم 

م.رعد الصالحالتطبيقي.

د.بدر اخلضريد.عامر جعفر

مبارك العربود ومسفر العمر وخالد اخلميس

الخضري وجعفر يستنكران تأخر وزيرة التربية بإحالة عضو في الرابطة إلى مجلس تأديبي
األوراق واملرفقات بالشكوى، 
وقد اقتنعت بحيثيات الواقعة 
واستندت الشؤون القانونية 
بالشكوى الى احلكم النهائي 
الصادر من احملاكم الكويتية 
والى التقرير النهائي الصادر 
التحقيق املشكلة  عن جلنة 
بحقه بتاريخ 23 ابريل العام 
2007 وكذلك بناء على كتاب 
من جلنة الشـــؤون العلمية 
بكليـــة التربية األساســـية 

بتاريخ 10 يناير 20007.
وأوضح اخلضري وجعفر 
ان عضو الرابطة تعمد اإلساءة 
الى أعضاء اجلمعية العمومية 
بالرابطة في وسائل اإلعالم 
عن طريق بث اإلشاعات، ونقل 
وقائع وأحداث غير صحيحة 
التعليمية في  اللجنـــة  الى 

مجلس األمة.

محمد هالل الخالدي
أبدى مرشـــحا انتخابات 
رابطة أعضاء هيئة التدريس 
العامـــة للتعليم  بالهيئـــة 
التطبيقـــي والتدريـــب عن 
كلية التربية األساسية د.بدر 
اخلضـــري ود.عامر جعفر 
امتعاضهما مما اعتبراه تأخيرا 
وتســـويفا من قبل وزيرة 
التربيـــة ووزيـــرة التعليم 
العالي فـــي إحالة عضو في 
رابطة أعضاء هيئة التدريس 
وعضو هيئة التدريس بكلية 
التربية األساسية الى جلنة 
حتقيق ومجلس تأديبي، على 
ما بدر منـــه ألعضاء هيئة 
التدريـــس عمومـــا بكليات 
الهيئة وضدهما من تشهير 
وقذف وسب في تصريحات 
صحافية منسوبة وموثقة، 

واإلساءة الى سمعة ومكانة 
املؤسسة التطبيقية، مطالبني 
التربيـــة ووزيرة  وزيـــرة 
التعليـــم العالي ومدير عام 
الرفاعي  الهيئة د.يعقـــوب 
بسرعة تنفيذ قرارات جلنة 

التحقيق املشـــكلة، »أو يتم 
إعطاؤنا سببا مقنعا عن عدم 
التنفيذ«، وقال د.اخلضري 
ود.جعفر في تصريح صحافي 
مشترك لهما، انهما قاما برفع 
خطابات رسمية الى وزيرة 

التربيـــة ووزيـــرة التعليم 
العالـــي د.موضـــي احلمود 
واملدير العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الرفاعي يطالبان  د.يعقوب 
الرابطة  بها بتحويل عضو 
الى مجلـــس تأديبي ونقله 
الى وظيفة إدارية، وأشـــارا 
الـــى ان وزيـــرة التربيـــة 
العالي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضـــي احلمـــود أحالت 
كتاب األكادمييني الى املدير 
العام للهيئة، التخاذ إجراء 
قانوني مستعجل حول احلكم 
القضائي العادل الصادر بحق 
ان  الرابطة، مضيفني  عضو 
ادارة الشـــؤون القانونيـــة 
بالهيئـــة ممثلة في مديرتها 
والعاملني معها قامت مشكورة 
بدورها الفعال بدراسة جميع 

»مستقلة« الجامعة المفتوحة: وضع لوائح 
وضوابط جديدة لتحديد انتخابات الروابط

آالء خليفة
أشـــادت القائمة املســـتقلة باجلامعة العربية 
املفتوحة باخلطوة اإليجابية التي قامت بها اجلامعة 
العربية املفتوحة ممثلة في قسم الشؤون الطالبية 
بفرع الكويت وســـرعة جتاوبها مع بيان القائمة 
املستقلة إلنقاذ االنتخابات الطالبية باجلامعة، الفتا 
الى الدور اإليجابي الذي قام به رئيس الشـــؤون 
الطالبية مسفر العمر في دعوته الرسمية ملقابلة 
وفد القائمة املستقلة لشرح وجهة النظر الطالبية 
حول ضعف اإلقبال الطالبي على انتخابات اجلمعيات 
العلمية ســـابقا وحاليا والـــذي جتاوبت االدارة 
اجلامعية معه بســـرعة مع ذكر اســـباب الضعف 
املختلفة اذ اتفقت ادارة اجلامعة بشأن وقف آلية نظام 

انتخابات اجلمعيات العلمية واالستفادة من مقترح 
القائمة املســـتقلة بشأن تدشني انتخابات طالبية 
جديدة حتت مظلة ما يسمى الرابطة الطالبية والذي 
قدمته املستقلة مسبقا بتاريخ التاسع عشر من شهر 

اكتوبر من العام املاضي وفق كتاب رسمي.
وأكدت القائمة املســـتقلة في بيـــان لها حول 
اجتماعها الذي كان مثمرا مع رئيس الشؤون الطالبية 
الى حد االتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية للرابطة 
مكونة من الطالب ذوي اخلبرة في العمل النقابي 
في مســـيرة اجلامعة العربيـــة املفتوحة من اجل 
وضع اللوائح والضوابط اجلديـــدة للرابطة مع 
حتديد تواريخ االعالن عن االنتخابات اجلديدة في 

الفصل الدراسي املقبل.

فتح باب التسجيل الختبارات القدرات األكاديمية 
بالجامعة لشهر ديسمبر األربعاء المقبل

أعلن مستشار مكتب نائب مدير جامعة الكويت 
للشؤون العلمية واملشرف على مركز التقييم  والقياس 
د.عادل علي، ان التسجيل الختبارات القدرات األكادميية 
للقبول وحتديد املســــتوى في جامعة الكويت التي 
ستعقد في 2009/12/26 للمرة األولى للعام اجلامعي 
2010/2009، وســــيبدأ اعتبارا مــــن يوم األربعاء 18 
اجلاري ويستمر الى االثنني املوافق 23 اجلاري، وذلك 
من الســــاعة 3.30 الى 8.30 مساء في صالة القبول 

والتسجيل باحلرم اجلامعي في الشويخ.
وذكــــر ان هذه االختبارات تقــــدم في 3 مجاالت: 
اللغة االجنليزيــــة والرياضيات والكيمياء، وميكن 
لطلبة الســــنوات احلادية عشــــرة والثانية عشرة 
الثانوية بجميع نظم التعليــــم في الكويت التقدم 

لهذه االختبارات.
ودعا د.علي جميع طلبة الثانوية العامة الراغبني 
في تقدمي اختبارات القــــدرات األكادميية او أولياء 
أمورهم للحضور في املواعيد احملددة أعاله مصطحبني 
معهم جواز السفر او البطاقة املدنية األصلية )بشرط 
وجود صورة شخصية( باالضافة الى صورة شخصية 

حديثة ورسوم التسجيل 5 دنانير لكل اختبار.
وأوضح د.علي انه مع اقتــــراب موعد االختبار 
األول للقدرات األكادميية للقبول وحتديد املستوى في 
جامعة الكويت، والذي سيعقد في 26 ديسمبر 2009 
يواصل مركز التقييم والقياس في اجلامعة التعريف 
باختبارات القدرات األكادميية، مؤكدا استمرار التعاون 

بني اجلامعــــة ووزارة التربية بخصوص التعريف 
باختبارات القدرات األكادميية، حيث مايزال مركز 
التقييم والقيــــاس يواصل زيارة املدارس الثانوية 
العامة لشــــرح أهمية اختبارات القدرات األكادميية 
للقبول وحتديد املستوى في جامعة الكويت وكيفية 

التسجيل فيها.
وذكر د.علي ان أهمية االختبارات تنبع من منطلق 
حرص اإلدارة اجلامعية على رفع املستوى األكادميي 
للطلبة للحد من ظاهرة التســــرب من اجلامعة، لذا 
عملت على وضع نظام القبول االنتقائي في بعض 
الكليات اجلامعية والذي تعتبر اختبارات القدرات 
األكادميية إحدى أدواته، حيث تعقد هذه االختبارات 3 
مرات في العام اجلامعي الواحد وتقدم هذه االختبارات 
في 3 مجاالت هي: اللغــــة االجنليزية والرياضيات 
والكيميــــاء وفي أوقات يراعى فيها أال تتعارض مع 
االختبارات الفصلية للمدارس الثانوية او اجلامعة. 

وان تتزامن مع فترات القبول في اجلامعة.
وأشــــار د.علي الى انه في إمكان الطالب تقدمي 
هذه االختبارات منذ الصف احلادي عشــــر الثانوي 
كما ميكنه إعــــادة تقدمي هذه االختبارات عدة مرات 
حتى يتمكن من احلصول على النسبة التي تؤهله 
للقبول بالكلية التي يرغب في الدراسة فيها، علما 
ان اجلامعة حتتســــب النتيجة األعلى التي يحصل 
عليها الطالب، ومضيفا ان صالحية نتيجة االختبار 

سنتان من تاريخ احلصول عليها.

رئيس امللحق الصحي د.عبدالعزيز العنزي ونائب رئيس جمعية القانون حسني العصفور

تخصيص خط على مدار 24 ساعة
لخدمة الطلبة الدارسين في األردن صحيًا

الســــابق مت تغيير  التأمني  على 
شــــركة التأمني املختصة بعالج 
الطلبة، وقد مت التعاقد مع شركة 

جديدة للتأمني.
وفــــي ختــــام اللقــــاء وّجــــه 
العنزي نصيحة  د.عبدالعزيــــز 
للطلبة الدارســــني بــــأن يكونوا 
خير من ميثل بلدهم الكويت في 
سلوكهم واهتمامهم بتحصيلهم 
العلمي، كما شكر العصفور جهود 
امللحق الصحي باململكة األردنية 
الهاشمية على جهوده املتواصلة 
الطلبة، وأيضا  والبناءة خلدمة 
الشكر موصول لســــفيرنا لدى 
األردن الشيخ فيصل احلمود على 
جهوده الطيبة وتســــهيل جميع 
العقبات التي تواجه أبنائه الطلبة 

مبختلف اجلامعات األردنية.

آالء خليفة
التقى نائــــب رئيس جمعية 
القانــــون حســــني العصفور مع 
رئيس امللحق الصحي د.عبدالعزيز 
النقــــاش حول ما  العنزي ودار 
يلزم الطلبة الدارسني في اململكة 

األردنية الهاشمية. 
وقــــال العنــــزي ان الهــــدف 
األساســــي مــــن إنشــــاء املكتب 
الصحي باألردن هو خدمة الطالب 
والطالبات وأســــرهم في جميع 
اجلامعــــات األردنية الهاشــــمية 
والذي جتاوز عددهم ثالثة آالف 

شخص وأكثر. 
وبنّي العنزي ان مجلس الوزراء 
الطلبة  وافق على شمول جميع 
الكويتيني في املكتب الصحي وبهذه 
املناسبة، أتقدم باسمي ونيابة عن 
جميع الطلبة الدارســــني بالشكر 
لســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
املوقــــر على اهتمامــــه ورعايته 

ألبنائه الطلبة. 
وأضاف العنزي انه قام وفد من 
وزارة الصحة باالطالع على عالج 
العقم وقد مت اختيار ثالثة مراكز 
مميزة، حيث بدأت وزارة الصحة 
بإيفاد حاالت العقم التي تنطبق 
العالج باخلارج  عليها شــــروط 
ويبلغ عدد احلاالت املرسلة الى 
األردن حتــــى اآلن 130 حالة عقم 

زوج وزوجة. 
من جهته، قــــال نائب رئيس 
جمعية القانون حسني العصفور 
انه خالل األسابيع املقبلة سيحضر 
مــــن وزارة الصحة لزيارة  وفد 
بعض كليات الطب لالطالع على 
برنامج التخصصات املختلفة في 

األردن.
وأوضح العصفور أنه حتسبا 
لتعرض أي طالب لعارض صحي 
مت وضع خط على مدار 24 ساعة 
خلدمة الطلبة يوميا، حيث تتحمل 
التأمني نفقات عالجهم،  شــــركة 
وكذلك يتم ابالغ املكتب الصحي 
بحيثيات املــــرض ملتابعة وضع 
الطالب الصحي، موضحا انه مت 
وضع بعــــض اخلدمات الصحية 
التأمــــني كعالج األســــنان  على 
باملجان على حساب التأمني، ومت 
التأمني اجلديدة  توزيع بطاقات 
على جميع الطلبة املسجلني في 

جميع اجلامعات األردنية.
انــــه بعد ان  وبنّي العصفور 
كشف د.عبدالعزيز العنزي رئيس 
امللحق الصحي بعض السلبيات 

خالل لقاء نائب رئيس جمعية القانون مع رئيس الملحق الصحي


