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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
كشف رئيس اللجنة االكادميية برابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا يوس���ف البدر عن انه ورئيس الرابطة محمد الصانع 
اجتمعوا مع رئيس���ة اللجنة التعليمية في مجلس االمة د.س���لوى 
اجلسار، حيث متت مناقشة عدة قضايا وامور تهم طلبة جامعة اخلليج 
ويفتقرون اليها، وبعد عدة مناقش���ات متت تكملتها من قبل الرابطة 
الس���ابقة ومتت املوافقة على دعم الكتب الدراس���ية للطلبة لدعمهم 

ماديا لش���راء الكتب الدراسية من اجلامعات. واضاف البدر انه متت 
مناقشة عدة قضايا اخرى منها دعم الطلبة املتفوقني وحتديد موعد 
محدد لصرف املكافأة االجتماعية وتسهيل عملية حتويل التخصص او 
تغييره لطلبة البعثات، ذاكرا ان د.اجلسار اثنت على اقتراح الرابطة 
لدعم املتفوقني وبينت ان اللجنة التعليمية بصدد العمل على موضوع 
دعم املتفوقني وذل���ك الهمية املتفوقني وهم بصدد مبادرة لتقدمي ما 

هو افضل لهم تقديرا ملا يبذلونه من تفوق وجناح.

البدر: دعم الكتب الدراسية لطلبة »الخليج« وتحديد موعد لصرف المكافأة

اعتصام لممثلي القوائم احتجاجًا على إشراف الهيئة التنفيذية على االنتخابات

»األنباء« تنفرد بنشر التقويم الدراسي للفصل الثاني بـ »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

التق��ومي  بنش��ر  »األنب�����اء«  تنف��رد 
الدراس��ي للفص��ل الدراس��ي الث��اني في 
الهيئ�����ة العام���ة للتعلي�����م التطبيقي 

والتدري��ب والذي يب��دأ ف��ي منتص���ف 
شهر فبراي���ر املقب���ل حيث دوام اعضاء 
هيئ���ة التدريس بينما تبدأ الدراسة للطلب�ة 

في 21 فبراي�ر.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 2010/2009
مالحظاتالبيانالتاريخاليوم

� بدء دوام أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية 2010/2/14األحد
للعام 2010/2009

� لقاء تنويري للطلبة املستجدين2010/2/15االثنني
� اختبار مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين

10 � 9
1 � 11

� فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولني في الفصل 2010/2/16الثالثاء
الثاني 2010/2009

في األقسام 
العلمية

األربعاء
اخلميس

2010/2/17
� فترة اإلرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين2010/2/18

� بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2010/2009 2010/2/21األحد
وبداية فترة السحب واإلضافة

� آخر موعد الستالم درجات االمتحانات املؤجلة 2010/3/1االثنني
وانتهاء فترة اإلضافة

� آخر موعد الستالم اجلداول للفصل الدراسي الصيفي 2010/4/1اخلميس
2010/2009 من األقسام العلمية

� آخر موعد الستالم اجلداول الدراسية للفصل 2010/4/8اخلميس
الدراسي األول 2011/2010 من األقسام العلمية

� آخر موعد لالنسحاب من املقررات2010/4/15اخلميس

األحد
الثالثاء

2010/4/18
2010/4/20

� فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي 
الصيفي 2010/2009

األحد
اخلميس

2010/4/25
2010/4/29

� فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي األول 
2011/2010

� آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي من جميع املقررات2010/5/27اخلميس
� آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2010/2009

السبت
اخلميس

2010/5/29
2010/6/10

� فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
2010/2009

� آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات الفصل 2010/6/15الثالثاء
الدراسي الثاني 2010/2009

� بدء العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس للعام 2010/6/20األحد
الدراسي 2010/2009

� بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للعام الدراسي 2010/9/15األربعاء
2011/2010

� بدء دوام أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2010/9/19األحد
2011/2010

� بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 2010/9/262011/2010األحد

رندى مرعي
اك����دت عض����و املجلس 
البلدي م.جنان بوش����هري 
التعامل بجدية مع  ضرورة 
النفايات االلكترونية، االمر 
ال����ذي يجب ان يتخذ منحى 
حكوميا واجتماعيا ويحظى 
باهتم����ام اجلهات املختصة، 
قائلة ان هناك فريقا من اعضاء 
املجل����س احلالي يعمل على 
التعامل  ايجاد قانون ينظم 

مع النفايات االلكترونية.
كالم م.بوش����هري ج����اء 
ن����دوة ح����ول تأثير  خالل 
الفقر االلكتروني في جامعة 
اخللي����ج، حي����ث اعلنت ان 
اعض����اء املجل����س البل����دي 
يعملون ايض����ا على تقدمي 

مقترح النش����اء حملة بالتعاون مع جمعيات النفع 
العام اليجاد مراكز تستقبل الكمبيوترات التي ال يتم 
استخدامها ويقومون بتعديلها وتقدميها للجمعيات 

اخليرية او تصديرها للدول الفقيرة.
وحتدثت م.بوش����هري ع����ن تط����ور اخلدمات 
االلكترونية التي اصبحت جزءا رئيسيا من احلياة 
اليومي����ة، قائل����ة ان عجلة التطور والنمو تس����ير 

بخطى متس����ارعة وجتذب 
الناس في استخدام  اهتمام 
كل ما هو جديد وهو السبب 
الرئيسي في تراكم النفايات 
االلكترونية املتمثلة باالجهزة 
التي اصبحت تعتبر قدمية 
وال تستخدم البطاريات غير 
الصاحلة لالستعمال وغيرها 
من التفاصيل التي لو فكرنا 
في حجم النفايات الصادرة 
عنها لوجدن����ا انها كمية ال 
يس����تهان به����ا، خاصة انها 
صادرة من املنازل واملدارس 
تقتص����ر  وال  واملصان����ع 
على مصدر واح����د. وقالت 
انه يتم سنويا  م.بوشهري 
انتاج ما بني 20 و50 مليون 
طن من النفايات االلكترونية 
في العالم، مشيرة الى ان نفايات االستخدام الفردي 

اكثر من تلك الناجتة عن املصانع.
املباشرة وغير  التأثيرات  وتناولت بوش����هري 
املباش����رة التي تخلفها هذه النفاي����ات على البيئة 
واإلنسان والتي يسببها رمي هذه النفايات في مكبات 
غير مخصصة لها والتي قد تصل تلوثاتها الى صلب 

حياتنا من خالل املياه مثال.

خالل ندوة عن تأثير الفقر اإللكتروني في جامعة الخليج

بوشهري: المجلس البلدي يعمل على إيجاد 
قانون ينظم التعامل مع النفايات اإللكترونية

م.جنان بوشهري خالل احملاضرة في جامعة اخلليج

)أسامة البطراوي(ممثلة سمو ولي العهد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي احلمود ود. سلوى اجلسار ود. ميمونة الصباح يتوسطن املشاركني في املؤمتر

تكرمي نبيلة العنجري 

نابت عن سمو ولي العهد في افتتاح المؤتمر الـ 22 لالتحاد الوطني لطلبة الكويت

الحمود لطلبة الجامعة: أناشدكم أن تكونوا 
خير قدوة في التآلف والتآزر لخدمة وطنكم

الهاجري: »االتحاد«  تعرّض إلى حمالت تخريبية بسبب مصالح شخصية

»التطبيقي«:  الموافقة على تشكيل لجان لالعتماد األكاديمي
محمد هالل الخالدي

وافقت اللجنة التنفيذية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على تش���كيل جلان 
االعتماد االكادميي في االقسام 
العلمي���ة للكليات. كما وافقت 
اللجن���ة عل���ى اعف���اء خريج 
تخصص معلم حاس���وب من 
شهادة LCDL ومخاطبة وزارة 
التربية بذل���ك، أما بخصوص 
اقتراح النائب د.محمد احلويلة 
بش���أن اعضاء هيئة التدريب 
فقد مت رفضه، وذلك لألسباب 
التالية كما جاء في قرار اللجنة: 
باالش���ارة الى كت���اب د.وزير 
التربية ووزير التعليم العالي، 

رقم 5526 بتاريخ 2009/9/30 
بش���أن املوضوع اع���اله، نود 
االفادة بأن اللجنة كانت لها عدة 
مالحظ���ات، وهي كالتالي: 21 � 
ان حملة شهادة الدكتوراه في 
قطاع التدريب لم يتم ابتعاثهم 
عن طريق القنوات الرس���مية 
واملعتمدة في الهيئة. 22 � شروط 
القطاعني مختلفة  التعيني في 
بسبب اختالف طبيعة العمل في 
القطاعني، فمن غير املمكن نقل 
اعضاء هيئة التدريب الى قطاع 
التعليم التطبيقي دون مراعاة 
شروط التعيني. 23 � التوصيف 
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريب 
مختلف متاما عنه ألعضاء هيئة 

التدريس. 24 � يجب أن تكون 
هناك موافقة مسبقة من القسم 
العلمي املختص ومن الكلية لكي 
ال يكون هناك جتاوز على لوائح 
التعي���ني واالعراف  وضوابط 
االكادميية في االقسام العلمية 
بالكليات. 25 � يجب ان يكون 
التعيني وفقا لالعالن حس���ب 
احلاج���ة لبعض التخصصات 
ويح���ق ملن يرغ���ب من حملة 
ش���هادة الدكت���وراه في قطاع 
التقدم للتعيني وفقا  التدريب 
للشروط الواردة فيه. )القرار( 
عدم املوافقة على املقترح املقدم 
النائ���ب د.محمد احلويلة  من 

لألسباب املذكورة أعاله.

آالء خليفة
نظم عدد من الطلبة العاملني في قائمة 
الوسط الدميوقراطي بجامعة الكويت 
ومبصر ونيوزيلندا والتجمع الوطني 
لطلبة البحري���ن اعتصاما احتجاجيا 
على ما اسموه باملمارسات اخلاطئة من 
قبل الهيئة التنفيذية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت امام فندق صحارى قبيل 
افتتاح املؤمتر الثاني والعشرين لالحتاد 

الوطني لطلبة الكويت.
وطال���ب منس���ق قائمة الوس���ط 
الدميوقراطي باجلامعة جابر اشكناني 
بأن يختار كل احتاد طلبة خارج الكويت 
الطريقة املناس���بة الدارة االنتخابات 
بش���كل منفصل عن الهيئة التنفيذية 
بحيث يكون لكل احتاد هيئة منفصلة 
خاصة به وذلك بعد املمارسات السلبية 
التي مارس���تها الهيئة التنفيذية على 
حد قوله كمش���كلة االردن والتزوير 
في انتخابات احتاد طلبة الكويت في 
الواليات املتحدة االميركية، مبينا ان 
من حقه كمواطن كويتي ان يتحدث عن 

اخلط���أ ويوضحه حتى لو كان خارج 
الكويت.

ومن جانبه قال عضو التجمع الوطني 
لطلبة البحرين خالد فارس: اننا ال نريد 
احلزبية وعدم املساواة بني اجلامعات 
بالشكل الذي متارسه الهيئة التنفيذية 
حاليا، مطالبا بتحديد وقت معني الجراء 
االنتخابات دون شطب الي اسماء ودون 
حزبية ف���ي االختيار، مس���تغربا من 
وجود بعض االمور التي تدل على تلك 
احلزبية الواضحة مثل وجود االعضاء 
املستجدين في الهيئة االدارية او وجود 
ستة اعضاء من قبيلة واحدة. واضاف 
فارس انهم قد خاطبوا وزارة التعليم 
العالي وقدموا لها 600 توقيع معارضة 

ملمارسات الهيئة التنفيذية.
من جانبه قال فهد العجمي احد ممثلي 
جتمع طلب���ة الكويت في البحرين ان 
الهيئة التنفيذية عملت على تضليلنا 
وأتوا باس���ماء في اللجنة التنظيمية 
ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة مثل 

)أسامة البطراوي(ممثلو القوائم خالل االعتصاماخلبرة في العملية االنتخابية.

 عندما حت��دث رئي��س الهيئة التنفيذي��ة عبداهلل 
الهاجري في كلمته عن مش��كلة احت��اد فرع االردن 
ومحاول��ة االنقالب عل��ى الهيئة التنفيذي��ة قاطعته 
د.موض��ي احلم��ود وطالبته بع��دم احلديث عن تلك 

االمور خالل حفل االفتتاح.
 حرصت د.موض��ي احلمود قبيل مغادرتها القاعة 
على إلقاء التحية على طاولة الصحافيني قائلة »هؤالء 
هم اجلنود املجهولون مشكورين ويعطيكم العافية«.

مت تكرمي د.موضي احلم��ود وعدد من قياديي الهيئة 

التنفيذية والرؤساء الس��ابقني كما مت تكرمي عدد من 
القيادات النس��ائية وتكرمي رئيس الهيئ��ة التنفيذية 
احلالي��ة عب��داهلل الهاج��ري ومت تك��رمي ادارة فندق 

صحارى.
 مت عرض فيلم وثائقي عن مسيرة االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت مبناس��بة مرور 45 عاما على تأسيس 

االحتاد.
 دشنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موقع 

مجلة االحتاد االلكتروني بعد انتهاء حفل االفتتاح.

آالء خليفة
برعاية ولي العهد الشيخ نواف 
التربية  االحمد، وبحضور وزيرة 
العالي د.موضي  التعليم  ووزيرة 
احلمود نيابة عن س����موه، افتتح 
املؤمتر الثاني والعشرين لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت واملقام حتت 
شعار احلركة »مستقبلنا مستقبلها«، 
مساء امس بحضور النائبة د.سلوى 
اجلسار وعميدة كلية اآلداب بجامعة 
الكويت د.ميمونة الصباح والسفيرة 
األميركية ديبورا جونز، وعدد من 
الرؤساء السابقني للهيئة التنفيذية 

باالحتاد الوطني لطلبة الكويت.
م����ن جهته����ا، قال����ت الوزيرة 
د.موض����ي احلمود: احييكم اطيب 
حتية ف����ي ب����دء املؤمت����ر الثاني 
والعشرين، ويشرفني ان أنوب في 
هذه املناسبة عن سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد، والذي يشرف 
املؤمتر برعايته السامية التي عود 
ابناءه الطالب عليها كل عام تعبيرا 
عن اهتمام س����موه بهم وحرصه 
الكرمي على متابعة مسيرتهم ورعاية 
جميع انشطتهم العلمية واملجتمعية 
والثقافية، فهم ابناء الوطن االعزاء 
الذين يحوطهم دائم����ا بكل ألوان 
الرعاية واالهتمام ويحرص على 
ان يوفر لهم كل الظروف املواتية 
العداده����م افضل اعداد لالضطالع 
باملسؤوليات الكبيرة التي تنتظرهم 
التنمية املس����تدامة  في حتقي����ق 
واالرتقاء املتواصل بالوطن واالسهام 
الفاعل في صوغ االزدهار والتقدم 

على أرضه الطيبة.
 اننا اليوم لس����عداء مبا جنده 
من ممارس����ات طيبة ف����ي اختيار 
املمثلني للطالب املبعوثني للدراسة 
في العديد من الدول املتقدمة وفي 
تشكيل االحتادات الطالبية في كل 
دولة من دول البعثات ثم في تشكيل 
االحت����اد الوطني لطلب����ة الكويت 

وهيئته التنفيذية.
وتابعت احلمود: واضطالعكم 
مبسؤولياتكم على هذا النحو الواعي 
يدعو الى الفخر واالعتزاز ويبشر 
باخلير الكثير القادم على ايديكم الى 
وطنكم العزيز، فأنتم في حقيقة االمر 
اهم ثرواته واغالها، وانكم ملجندون 
ملهمة وطنية عظيمة، وينبغى ان 
يكون نصب اعينكم دائما، وانتم 

ب����دوره، رحب رئي����س الهيئة 
الوطني لطلبة  التنفيذية لالحتاد 
الكويت عبداهلل الهاجري باحلضور 
وقال إن املؤمتر الثاني والعشرين 
الكويت  الوطن����ي لطلبة  لالحتاد 
يتزامن مع مرور 45 عاما على إنشاء 
احتاد طلبة الكويت هذه املؤسسة 
الطالبي����ة النقابية التي يفخر بها 
الطلبة على مدى هذه االعوام والتي 
س����تقدم املزيد في االعوام املقبلة 
فالكلمات تخ����رج اليوم من القلب 
لتصل إلى قلوبكم. واضاف الهاجري: 
نعم ان هناك ساعات قليلة ألقدم 
استقالتي كرئيس للهيئة التنفيذية 
فاالحتاد الوطني للطلبة حتمل على 
مسيرته ثالث قضايا هي متثيلكم 
الطالبي����ة والوطنية  القضايا  في 
واالسالمية ولعل من اهم االجنازات 
احلديثة هو انش����اء ف����رع لطلبة 
الكويت في مملك����ة البحرين وان 
حتدثنا عن القضايا الوطنية قدمنا 
وسنقدم وسنفدي الكويت بأرواحنا 
ويشهد التاريخ في احلروب السابقة 
وفي القضايا الكويتية واالسالمية 
والتي لنا كلمتنا وجتدون االحتاد 
متصدرا جميع االحداث في الكويت 
فاالحتاد يفخر بتقدمي االخ األسير 
سليمان الفايز وهو عضو في الهيئة 
االدارية الحتاد طلبة الكويت � فرع 
اجلامعة والت����ي كان مقرها خلية 
للمقاوم����ة اثناء الغ����زو العراقي 
الغاشم بالتزامن مع تسيير حمالت 
ومسيرات كثيرة في اململكة املتحدة 
والواليات املتحدة األميركية، وكذلك 
على املستوى احمللي السياسي لنا 
وجهة نظر مبا اننا منثل شريحة 
كبيرة م����ن املجتمع الكويتي ومن 

حقنا ان منثلكم اخواننا الطلبة.
واشار الهاجري إلى ان االحتاد 
الكويت تعرض  الوطني لطلب����ة 
إلى حمالت تخريبية خالل الفترة 
املاضية ألجل املصالح الشخصية 
الضيقة واملساس باملؤسسة النقابية 

العريقة.
واك����د الهاج����ري ان االحت����اد 
سيستمر، ولن يقبل باملساس بهذه 
املؤسس����ة، االعضاء القادمون في 
الهيئة التنفيذية القادمة الذين سيتم 
انتخابهم هذه الليلة يحرصون على 
مزيد من االجنازات وإكمال املسيرة 

التي بدأت منذ ال� 45 عاما.

حتصدون االمتيازات واحلقوق التي 
كفلها دستور الكويت العظيم ان من 
استوفى حقوق املواطنة في احسن 
صورها علي����ه ان يفي بالواجبات 
املنوطة به واملسؤوليات املسندة 
إليه على خير وجوهها وجناحكم 
ايها االعزاء ومتيزكم وتفوقكم في 
ابتعثتم للدراس����ة  التي  املجاالت 
فيها هي اولى خطواتكم السديدة 
نحو الوفاء به����ذه الواجبات التي 
ينتظرها الوطن منكم وعليكم ان 
الذين يقودون مسيرة  ان  تعلموا 
احلياة في وطنكم اليوم كانوا مثلكم 
الوطنية  يستشعرون املسؤولية 

وهم يواصلون رحلة السعي إلى 
العلم والرغبة في امتالك ناصيته في 
مختلف املجاالت وانهم بذلوا غاية 
مستطاعهم في حتصيله فتهيأت 
لهم فرص االضطالع مبسؤولياتهم 
الوطني����ة عل����ى النح����و املأمول 
فنجاحكم وتفوقكم في حياتكم خير 
دليل على املس����تقبل املشرق، من 
يقودون مسيرة احلياة في الوطن 
اليوم كان����وا مثلكم ونحن مثلكم 
نستعشر املسؤولية الوطنية كما 
تستشعرونها، وتابعت: مخاطبة 
الطلبة قائلة: ابناء الوطن العزيز 
أوصيكم خيرا بوطن اعطانا واعطاكم 

الكثير واشد على ايديكم ان تكونوا 
خير قدوة للتآلف والتآزر خلدمته 
متكاتفني غير متفرقني وان اختفلت 
توجهاتنا وتباينت افكارنا، يجمعنا 
الوط����ن ويوحدنا االخالص  حب 
له والذود عن مكتس����بات شعبه، 
واهنئكم مبا حققتموه من جناحات 
وادعو اهلل عز وجل ان يجعل النجاح 
والتفوق والتميز في كل املجاالت 
حليفكم، واقول لكم اننا دائما معكم 
وسنحرص على تقدمي كل العون 
لكم والعمل على توفير كل الظروف 
املناسبة لكم الجنازكم ملهمتكم على 

خير وجه.

لقطات من حفل االفتتاح


