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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أشار رئيس املكتب التنفيذي للقائمة االئتالفية ورئيس اللجنة 
املنظمة ملؤمتر القائمة االئتالفية »فخر الوطن« عبدالرحمن اجلراح 
ان املؤمتر س����يقام اليوم )اخلميس( في متام الساعة السابعة 
مساء، ويتزامن مع تأسيس اكبر منظمة طالبية »االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت« وذلك في قاعة سلوى صباح األحمد. واضاف 
اجلراح قائال: نحن اآلن بعد 30 عاما من العطاء، جنددها بالوفاء، 

وف����اء لكل عامل، وفاء لكل مؤيد، وفاء لكل طالب نقيم احتفاال 
مب����رور 30 عاما على قيادة القائمة االئتالفية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة والذي كان مسيرة حافلة باملواقف 
االسالمية الراسخة واملواقف الوطنية الثابتة واالجنازات الطالبية 
الرائدة والتي خطتها السنوات الثالثون املاضية بلون الذهب 
على ايدي عاملي وعامالت القائمة االئتالفية الذين اخلصوا في 

عملهم خلدمة الكويت واحلركة الطالبية الكويتية.

انطالق مؤتمر »فخر الوطن« اليوم

سارة الخطيب: علينا أن نعرف كيف نتكّيف مع األزمة االقتصادية الختيار الغذاء المناسب

ندى أبو نصر
للسنة الرابعة على التوالي اقام 
نادي الغ����ذاء والتغذية في كلية 
البن����ات بجامع����ة الكويت اليوم 
العاملي حت����ت عنوان  الغذائ����ي 
»تأثير االزم����ة االقتصادية على 

اختيار انواع الغذاء« وتخلل اليوم 
القتها س����ارة  الغذائي محاضرة 
اخلطيب وانوار الربيعة وبشاير 
املري لطالب مدرسة نائلة املتوسطة 
تضمنت شرحا حول اهمية الغذاء 
الغاء احدى  الصحي وعن مضار 

الوجبات الرئيسية جلسم االنسان 
وعن نصائح انزال الوزن بطريقة 

صحية.
واحتوت احملاضرة ايضا على 
ش����رح مفصل عن تأثي����ر االزمة 
ان����واع االغذية  االقتصادية على 

وكيفية تكيفنا مع االزمة االقتصادية 
في اختيار الطعام املناسب.

كما القت د.حبيبة املناعي من 
معه��د الكوي��ت لالبحاث العلمية 
ندوة حتدث����ت فيها ع����ن االزمة 
االقتصادية وتأثيرها على الغذاء 

وع����ن خطورة حتويل االنس����ان 
االراضي الزراعية ملناطق سكنية 

وتأثيرها على البيئة.
واكدت على تأثير جفاف املياه 
على قلة الغذاء حول العالم، ثم مت 
افتتاح املعرض بحضور الشيخة 

خالل االحتفال باليوم الغذائي العالمي في كلية البنات بحضور الشيخة حصة الصباح

)فريال حماد(سارة اخلطيب تقدم وجبة صحية للشيخة حصة الصباح الشيخة حصة الصباح تتوسط عضوات الفريقسارة اخلطيب 

الهرم الغذائي سارة اخلطيب مع عضوات فريق نادي الغذاء والتغذية

د.يعقوب الرفاعيد.أنور اليتامى عبدالعزيز الزبن
جانب من االعتصام الذي نظمته القائمة االئتالفية أمام مخفر كيفان

آليات عسكرية في الشوارع احمليطة باملخفر

أساتذة التطبيقي »األطباء« يطالبون بإقرار
بدل المهنة الطبي أسوة بنظرائهم في الجامعة

»االئتالفية« نّظمت اعتصامًا حرصًا على الوحدة الوطنية في »اآلداب«
آالء خليفة ـ سعود المطيري

اعتراضا على ما يحدث من محاوالت اثارة 
الفتن���ة وضرب الوحدة الوطنية في البالد، 
نظمت القائمة االئتالفي���ة بجامعة الكويت 
اعتصاما سلميا حرصا من القائمة على احلفاظ 
على الوحدة الوطنية وعدم اثارة الفتنة بني 
اطياف املجتم���ع ظهر امس امام بوابة كلية 

اآلداب باجلامعة في كيفان.
بدأ االعتصام الذي ضم ما يقارب السبعني 
طالبا او يزيد باألناشيد الوطنية التي اطلقها 
الطلب���ة، ثم حتدث رئي���س مجلس القائمة 
االئتالفي���ة محمد العتيب���ي مؤكدا ضرورة 
تالحم الوحدة الوطنية وعدم زعزعتها بني 
املواطنني، مضيفا: نحن ش���عب واحد ولن 
الفاسد  الفاس���دة واإلعالم  نسمح للقنوات 
بشق وحدتنا، وباسمنا وباسم الطلبة نقول 
حلكومتنا واملسؤولني ان تعاون اجلميع مع 
بعضهم واجب في مثل هذه املواقف، ويجب 
اال يس���كت احد عن احلق في ظل توجيهات 
النبي ژ عندما اكد ان »الفتنة نائمة، لعن 
اهلل من أيقظها«. وناش���د العتيبي الشعب 
االلتفات عن االعالم الفاس���د، مشيرا الى ان 
ذلك االعالم يزرع الفتنة في املجتمع الكويتي 
وعوائله وأطيافه. بعد ذلك قاد العتيبي مسيرة 
سلمية قوامها الطلبة من مقر كلية اآلداب الى 
مخفر كيفان بهدف تسجيل قضية ضد اإلعالم 
الفاسد وكل من يزعزع الوحدة ويثير الفتنة 
وبعد جتمه���ر الطلبة امام املخفر خرج احد 
ضباط املخفر مطالبا بالتزام الهدوء. ودخل 
بعدها رئيس مجلس القائمة االئتالفية محمد 
العتيبي ومنس���ق القائمة املعتدلة عبداهلل 
احلوطي الى املخفر لتس���جيل القضية، في 
نفس الوقت الذي حضرت به القوات اخلاصة 
الى محل االعتصام للتأكد من سلميته، وخرج 
رئيس مجلس االئتالفية من املخفر بعدها، 
القضية،  مستغربا رفض املخفر تس���جيل 
مؤك���دا ان من حق كل مواطن تس���جيل اي 
قضية وعدم جواز رفض تسجيل القضايا، 
وبعدها انف���ض االعتصام وعاد الطلبة الى 

كلية اآلداب.

محمد هالل الخالدي
استنكر عدد من أعضاء هيئة 
التدريس األطباء العاملني في كلية 
العلوم الصحية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب تأخر 
إقرار  املدنية في  ديوان اخلدمة 
بدل املهنة الطبي لهم أسوة مبا 
هو معمول به في كل اجلامعات 
بالعال���م بالنس���بة لألطباء من 
التدريس، وقالوا  أعضاء هيئة 
ان هذا البدل مستحق ويصرف 
الكويت،  ف���ي جامعة  لزمالئهم 
فلماذا كل هذه املماطلة والتأخير 
في إقرار الب���دل، علما أن إدارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب قد أرسلت موافقتها على 
صرف بدل املهنة الطبي لديوان 
اخلدمة املدنية منذ ما يزيد على 
العام، وم���ع ذلك اليزال أعضاء 
هيئة التدريس األطباء في انتظار 

القرار الذي تأخر كثيرا.
يذكر أن ديوان اخلدمة املدني��ة 
قد خاط��ب األمني العام جلامع��ة 
الكويت بكتاب يطلب في��ه رأي 
إدارة اجلامعة في ص�رف البدل 
العاملي��ن  الطب���ي لألس���اتذة 
بالتطبيقي على أساس أن مث��ل هذا 
البدل يصرف لزمالئهم العاملني 
في كلية الطب بجامعة الكويت، 
وأبدى أعض���اء هيئة التدريس 
األطب���اء العامل���ني بالتطبيقي 
تخوفهم من هذه اخلطوة بسبب 
وجود اختالف في بعض اجلوانب 
اإلدارية املعمول بها في اجلامعة 

والتطبيقي، وأوضحوا أن كلية 
الطب في جامعة الكويت تضم عدة 
أقسام منها أقسام أكادميية حيث 
يعمل فيها أساتذة يحملون درجة 
البكالوريوس في تخصص غير 
طبي ودكتوراه بتخصص علوم 
طبية، ومنها قسم علم وظائف 
األعضاء وقسم التشريح وعلم 
األدوية وغيرها، وهي تخصصات 
أكادميية، وبالتالي ال يصرف لهم 
بدل مهنة طبيا على اعتبار أنهم 
ليسوا أطباء استنادا إلى شهادة 
البكالوري���وس، كما تضم كلية 
الطب أقساما أخرى بتخصصات 
إكلينيكية مثل قس���م األمراض 
الباطنية واجلراحة وطب األطفال 
وغيرها، واألساتذة العاملون في 
هذه األقسام هم أطباء في األصل 
البكالوريوس  ويحملون درجة 
في الطب والدكتوراه في العلوم 
الطبية، وبالتالي فهم يستحقون 
بدل املهنة الطبي على اعتبار أنهم 

أطباء.
وأوضح األس���اتذة األطباء 
بالتطبيقي أن الوضع في كلية 
العل���وم الصحي���ة بالتطبيقي 
مختلف، حيث ال يوجد س���وى 
قس���م واح���د معن���ي بالعلوم 
الطبية وهو قسم العلوم الطبية 
التطبيقية، واألساتذة العاملون 
في هذا القس���م يحملون درجة 
البكالوريوس في العلوم الطبية 
وبالتال���ي فهم أطب���اء، ولكنهم 
يحملون أيضا درجة الدكتوراه 

في علم وظائف األعضاء وهو ما 
يعادل التخصصات األكادميية 
في كلية الطب بجامعة الكويت، 
وأضافوا أنهم يخشون أن يكون 
رد إدارة جامع���ة الكويت مبنيا 
على أس���اس درج���ة الدكتوراه 
األكادميية وليس على أس���اس 
درجة البكالوريوس في العلوم 
الطبية ومن ثم يحرمون من حقهم 
في ب���دل املهنة الطبي، مؤكدين 
أنهم أطباء ويقومون بالتدريس، 
وبالتالي فهم يس���تحقون بدل 
املهنة الطب���ي كونهم محرومني 
من العدي���د من االمتيازات التي 
يحظر بها األطباء العاملون في 

املستشفيات.
وأشاروا أيضا إلى أن أعضاء 
هيئة التدريس األطباء في جامعة 
الكويت يتقاضون بدلني وليس 
واحدا، األول يس���مى بدل مهنة 
طبي والثاني بدل طبيعة عمل، 
مؤكدين أنهم لم يطالبوا سوى 
بب�دل املهنة الطب���ي ومع ذل�ك 
يقاب�ل ه���ذا املطلب العادل بك�ل 
ه����ذه املماطل�����ة والتأخير من 
قبل ديوان اخلدمة املدنية رغم 
استيفاء كل املوافقات الرسمية من 
قبل إدارة الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وناشدوا عبر »األنباء« رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية لس���رعة 
االنتهاء من هذا القرار وإنصافهم 
ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل 

وجه.

 ناشدوا ديوان الخدمة سرعة االنتهاء من القرار ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه

الصبر: »الداخلية« لم تمنع أحدًا من تسجيل قضية في كيفان
نفت وزارة الداخلية ما أوردته احدى احملطات الفضائية من ان الوزارة منعت 
اح��د املواطنني من تس��جيل قضية في مخفر كيفان بناء عل��ى أوامر عليا. وقال 
مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرس��مي باس��م وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصب��ر في بيان صحافي ان ح��ق التقاضي مكفول للجميع وفق��ا للقانون وله 
اجراءاته وآلياته وقطع��ا ليس من بينها التجمهر والدخول عنوة الى املخفر وهو 

ما حدث ظهر اليوم بالقرب من مخفر كيفان. وأوضح ان مجموعة من االشخاص 
بلغ عددهم نحو 150 ش��خصا توجهوا نحو مخفر كيفان في مظاهرة احتجاجية 
مهددين امن املخفر واغالق الطرق في املنطقة فيما متكن رجال االمن من منعهم 
وتفريقه��م. وذك��ر ان الداخلية وهي توضح هذه احلقيق��ة للجميع تؤكد انها لن 

تسمح باملساس بأمن أي مرفق من مرافقها االمنية.

حصة الصباح وعميد الكلية د.قاسم 
صالح واعض����اء هيئة التدريس 

وحشد من الطالبات.
وقد تضمن املع����رض العديد 
التي قدمت االغذية  من الشركات 
الصحية وقي����اس الوزن واعطاء 
الطالبات الوزن املثالي لكل طالبة. 
واعربت الشيخة حصة بعد جولتها 
باملعرض عن اعجابها مبا شاهدته 
وقالت انه جميل جدا وقدم معلومات 
غنية عن الغذاء الصحي وهذا يبشر 
بجيل واع ويعطينا امال كبيرا في 

شبابنا. 
كم����ا اك����دت العميد املس����اعد 
للشؤون الطالبية د.نورية الكندري 
ان جمال وقيمة هذه املعارض انها 
تربط االنشطة التي تقام في الكويت 
على املس����توى الداخلي والعاملي 
مع املواد الدراسية التي تدرسوها 
الدراسة وهنا  الطالبات في قاعة 
تكتم����ل وتتجلى رؤية الكلية في 
ربط ما مت تدريس����ه م����ع ما يتم 

تطبيقه على ارض الواقع.
وجدير بالذك����ر ان نادي غذاء 
وتغذية »نيوتري فيفا« قام باعداد 
اول فيلم كرتوني خاص بالتغذية 
لالطفال الهدف منه تعليم االطفال 
االعتماد على الطعام الصحي في 

غذائهم.


