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دعت وزارة التعلي��م العالي عددا 
من الطلبة ملراجع��ة الوزارة لألهمية 

وهم:
محمد ناصر فهد الدويلة  ٭

محمد سليمان عوض الرشيدي  ٭
مـحـمــــد خـالـد مــحـمد حـســــن   ٭

طــامـي العجمي
محمد علي فهد العجمي  ٭

ناصر عوض مضحي احلربي  ٭
عثمان عبداللطيف مطر املشعان  ٭

سعد مطلق سعد املطيري  ٭
محمد فيصل عبداهلل املطر  ٭

جـــابــــــر عـــلـــي عــبــداللـــــه   ٭

مــخــتــار أشكناني
محمد منيخر مسلم العازمي  ٭

محمد عوض راشد هزاع العجمي  ٭
فالح عازب محمد محسن العجمي  ٭

مشعل خالد جديع سعدون  ٭
مفـــرج ناصـــر  مفـــرج ماجـــد   ٭

الدوسري

»التعليم العالي« تدعو طلبة لمراجعتها

 الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة ناقشت
مع أحمد الجابر قانون إشهار االتحاد

العيار: »وي للخدمات اإلعالمية« تساهم في تدريب 
وتأهيل الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية

 الشالحي يطالب بزيادة مكافأة
الطلبة الدارسين في اإلمارات

آالء خليفة
كرمت الهيئة التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ممثلة برئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي 
واالمني العام عبدالكرمي الكندري الشيخ احمد جابر 
العبداهلل الوكيل املساعد للشؤون احمللية في ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك ملا يقوم 
به مـــن دور في دعم احلركـــة الطالبية الكويتية 
والتســـهيالت التي يقدمها للطلبة والطالبات في 
الكويت واخلارج، وكذلك لدوره في دعم مســـيرة 
احلركة الطالبية الكويتية التي احتفلت في مؤمتر 
الهيئة التنفيذية الـ 22 الذي اقيم برعاية من سمو 

ولي العهد مبرور 45 عاما على تأسيسها.

كما قامت الهيئة التنفيذية بإطالع الشيخ احمد 
اجلابر على نتائج املؤمتر ورفعت له تقريرها عن 
اجنازاته، كما متت مناقشـــة واطالع سيادته على 
آخر التطورات على الســـاحة الطالبية خصوصا 
فيما يتعلق مبوضوع قانون اشهار االحتاد الذي 

تعتزم الهيئة التنفيذية التحرك عليه.
كما قام باستقبال رئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع مملكة البحرين مشاري العنزي والذي 
اطلعه بدوره على اجراءات تأسيس الفرع واخلطوات 
التي متت في سبيل هذا املوضوع، كما قام رئيس فرع 
البحرين بإطالعه على اهم املشاكل واملعوقات التي 

تواجه الطلبة والطالبات الدارسني في البحرين.

اعلنت شــــركة »وي للخدمات اإلعالمية املتكاملة 
عن اختتامها لبرنامج التدريب امليداني الذي شارك 
فيه طالبان من قسم االعالم في جامعة الكويت، وركز 
التدريب الذي اســــتمر ملدة ثالثة اشهر على اكساب 
الطالبني معلومات عديــــدة ومتنوعة وخبرة عملية 
مميزة حول مختلف اعمال وانشطة العالقات العامة 

التي متارسها الشركة.
واعربت املدير العام لشركة وي للخدمات االعالمية 
املتكاملة اعتدال العيار عن سعادتها باستقبال طلبة 
قسم االعالم لتدريبهم ضمن مقرر التدريب امليداني 
ومشروع التخرج، الذي يطرحه القسم لطلبة شعبة 
االعالن والعالقات العامة، معتبرة هذه املبادرة جزءا 
ال يتجزأ من مســــؤوليتنا االجتماعية جتاه املجتمع 
الكويتي عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية 
والطاقات الشبابية خالل فترة دراستهم مما يؤهلهم 
للعمل والوظيفة بعــــد تخرجهم في قطاعات الدولة 

املختلفة سواء احلكومية او اخلاصة.
كما اشــــارت الى انه من واجب جميع الشــــركات 
احمللية ان تهتم وتشجع فئة الشباب والطلبة الذين 
يعتبرون جيل املستقبل الذي سيقود البالد بعد سنوات، 
وانه يجب علينا اال نغفل هذه الشريحة احمللية وما 
تتمتع به من مواهب وقدرات، بل يجب ان نستثمرهم 
ونعتمد عليهم في املهام واالعمال املختلفة حتى نساهم 
في بناء جيل شبابي ينهض بهذا الوطن ويصب في 

النهاية ملصلحة دولتنا احلبيبة الكويت.

وقالت العيار ان فترة التدريب امليداني ركزت على 
كل ما يرتبط بنشاط العالقات العامة من اعمال، كما 
ســــاعدت الطلبة على تطبيق ما تعلموه نظريا على 
ارض الواقع في مختلف مجــــاالت العالقات العامة، 
مؤكدة ان تدريبنا ال يهدف الى تنمية قدرات الطلبة 
فحسب، بل يهدف ايضا الى تزويدهم باخلبرة العملية 
الالزمة التي ستمكنهم مستقبال من القيام بواجباتهم 
جتاه وطنهم ولعب دور فعال في دفع عجلة التنمية 
واالقتصاد بشتى السبل واملجاالت. وشكرت العيار 
جامعة الكويت على ثقتهم واتاحتهم الفرصة لشركة 
وي للخدمات االعالمية املتكاملــــة لتنظيم مثل هذا 
البرنامج التدريبي الذي يتماشــــى مع رؤية الشركة 
في املســــاهمة في تنمية الكوادر البشرية، موضحة 
ان هذا البرنامج يســــعى الى اعــــداد كوادر فنية من 
الطلبة جتمع بني الفكر النظري والتطبيق العملي مما 
يؤهلهم الى العمل امليداني، كما اكدت على ان البرنامج 
حقق نتائج جيدة ومرضية وهو ما اتضح من التزام 

املتدربني باحلضور طوال فترة البرنامج.
من جهته، اشار الطالب احمد املال احد املتدربني الى 
جوانب كثيرة مت االستفادة منها خالل فترة تدريبه 
في شركة وي مثل اكتساب اخلبرة في تنظيم وادارة 
املؤمترات والبحوث املتعلقة ببرامج العالقات العامة 
وحتليل النتائج وفقا للمقاييس املتبعة دوليا، كذلك 
العالقــــات الصحافية ونقد سياســــة بعض اجلهات 

وكيفية تقدمي التوصيات والنصائح لها.

كرمته لدعمه للمؤتمر الـ 22

اختتام برنامج التدريب الميداني لطلبة قسم اإلعالم بالجامعة 

بدر نشمي يقدم درعا تذكارية إلى الشيخ أحمد اجلابر

د.محمد العجمي متوسطا عبداهلل الشمالن وصالح املزيدي وجمانة عضنفري

فحص طبي للصحاف

اعتدال العيار مع طالبني اجتازا الدورة

أحمد الشالحي

د.عبداهلل الفهيدد.إبراهيم احلمود

محمد هالل الخالدي
أكــــد رئيس اللجنة االجتماعية والثقافيــــة بنادي طلبة الكويت في 
االمارات أحمد الشالحي ان الطلبة الدارسني باالمارات يستحقون زيادة 
املكافأة الطالبية اســــوة بنظرائهم في الدول األخرى، مشيرا الى ارتفاع 
مستوى املعيشــــة في اإلمارات. وطالب الشالحي في تصريح صحافي 
بزيادة املكافأة الطالبية 150 دينارا لكل من املبتعثني من التعليم العالي 
والدارســــني على نفقتهم، منوها بأهمية أن تكون املكافأة الطالبية 400 
دينار للمبتعثني و250 للدارســــني على نفقتهم. واشار الشالحي الى ان 
الظلم الواقع عليهم جراء عدم مساواتهم بنظرائهم الكويتيني الدارسني 
في الدول األخرى التي متاثل االمارات في مســــتوى املعيشــــة الباهظ 
التكاليف. وناشد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
النظر إلى ابنائها الطلبة الدارسني باإلمارات ورفع املكافأة الطالبية مبا 
يتناسب مع غالء املعيشة، وطالبها بتوفير تأمني صحي لهم، حيث ان 

عالجهم باملستشفيات اخلاصة يشكل عبئا ماديا عليهم.

اللجنـــة ســـارعت اجلمعية 
الى تشكيل وإعالن أعضائها 
الثالثة ولكن في احلقيقة فان 
اللجنة لـــم تعقد اي اجتماع 
وانتهت موعدها كونها حددت 
بشهرين فقط لتقدمي أعمالها 
وتوصياتها اال انها لم جتتمع 
وقد انتهت حاليا من الناحية 
القانونية والواقعية، موجها 
العتب لالدارة اجلامعية في 
اللجنة  أعمـــال  عدم متابعة 
العتـــب على وزيرة  وكذلك 
التعليم  التربيـــة ووزيـــرة 
العالي التي كان يفترض ان 
تدعو الجتماع اللجنة خالل 
املواعيد احملددة السيما اننا 
كنا اقترحنا على الوزيرة ان 
تكون أعمال اللجنة ملدة شهر 
ولكنها هي من قررت ان تكون 
شهرين وقد وافقنا على ذلك 
استجابة لرغبة الوزيرة ولكن 
الشـــهرين انتهوا ولم تعقد 
اللجنة أي اجتماع وبالتالي 
فقد انتهت أعمال اللجنة دون 
فائدة تذكـــر، مطالبا وزيرة 
التربية بتفعيل قانون اجلامعة 
وتطبيق أحكامه واملوافقة على 
ترقية أعضاء هيئة التدريس 
الســـبعة الذين وافقت على 
جلنة التظلمات على ترقيتهم، 
الوزيرة  وكذلك نطلب مـــن 
حتقيق مزايـــا أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الكويت.

اما في أواخر الشهر اجلاري أو 
بعد عطلة نصف السنة مباشرة 
حتى تصل الدعوات في املواعيد 

القانونية الرسمية.
وذكر د.احلمود ان من أهم 
أسباب الدعوة النعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية هو تعديل 
بعض بنـــود الالئحة ومتابعة 
املتعلقة للتعاون  املوضوعات 
والعمل مع اإلدارة اجلامعية، الفتا 
الى انه يبدو واضحا انه بالرغم 
من التزام جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بالتهدئة وكذلك الوعود 
التي قطعتها اإلدارة اجلامعية 
القانـــون وتفعيل  بتطبيـــق 
مواده وإنصاف املظلومني من 
أعضاء هيئة التدريس املتقدمني 
للترقيـــة والذين وافقت عليها 
جلنة التظلمات وكان يفترض 

أمام صاحب السمو األمير وأمام 
الـــوزراء على احترام  مجلس 
الدستور وقوانني الدولة، نأمل 
حقيقة تفعيل تطبيق القانون 
احتراما لهذا القسم وحتمال ألعباء 
الوزارة كون الوزيرة مسؤولة 
عن مجلس اجلامعة باعتبارها 
الرئيس األعلى جلامعة الكويت 
والرئيس اإلداري ملدير اجلامعة 
وبالتالي فنتمنى تفعيل أحكام 
القانون وتطبيق املواد 16 و17 
وإنصاف أعضاء هيئة التدريس 
املتقدمـــني للترقيـــة. وأضاف 
الوزيرة  د.احلمود: ونأمل من 
متابعة مطالبات أعضاء هيئة 
التدريس بالنســـبة للمعاش 
التقاعدي ومزايا أعضاء هيئة 
التدريس املعروضة على مجلس 
اخلدمة املدنية ولكن ال نعلم ملاذا 
ال حترك الوزيرة تلك املطالب، 
مضيفا: فاملطلب الوحيد الذي 
حتقق هو زيادة ســـن التقاعد 
الـــى 70 عامـــا ونأمل حتقيق 
كل املطالـــب املتعلقة باملعاش 
التقاعدي الكامل وتعليم أبناء 
أعضاء هيئة التدريس والتأمني 

الصحي.
اللجنـــة  وفيمـــا يخـــص 
السداسية التي شكلتها الوزيرة 
برئاستها وبعضوية 3 من اإلدارة 
اجلامعية و3 من أعضاء هيئة 
التدريس قال د.احلمود: عندما 
قـــررت الوزيرة تشـــكيل تلك 

آالء خليفة
بعـــد ان مت تأجيـــل انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية جلمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت والذي 
كان مقررا عقده األربعاء املقبل 
أوضح املتحدث الرسمي باسم 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 
الكويـــت د.إبراهيم  بجامعـــة 
 احلمـــود فـــي تصريح خاص
لـ »األنباء«: انه تطبيقا لالئحة 
جمعية أعضاء هيئة التدريس مت 
تأجيل عقد اجلمعية العمومية 
الالئحة تشترط وصول  كون 
الدعوات ألعضاء هيئة التدريس 
قبل أسبوعني من انعقاد اجلمعية 
وقد قامت اجلمعية بإرســـال 
الدعـــوات بالبريـــد الى جميع 
الكليات ولكن هناك الكثير من 
الدعوات لم توزع على الكليات، 
مؤكدا ان جمعية أعضاء هيئة 
اتباع  التدريس حريصة على 
أثناء  القانونية  كل اإلجراءات 
عقد اجلمعيـــة العمومية وان 
يقوم كل عضو هيئة تدريس 
بقراءة التقريرين اإلداري واملالي 
بالنســـبة للجمعية العمومية 
العادية ويقرأ كذلك املقترحات 
بتعديل بعض األمور في الالئحة 
وذلـــك فيما يخـــص اجلمعية 

العمومية غير العادية.
متابعا: وســـنعقد اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 

تطبيقا لالئحة ان تتم ترقيتهم 
وفقا لقرار جلنة التظلمات إال انه 
مع األسف الشديد إدارة اجلامعة 

لم تقم بذلك.
متابعا: كما أننا نعتب على 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود عتب 
شـــديد كونها ذكرت ان ميثاق 
القيم ســـيعرض على مجلس 
األقسام العلمية ولكن ذلك األمر 
لم يطبق كما ان الوزيرة قالت 
انه يتعني إنصاف أعضاء هيئة 
التدريس الذين تقدموا للترقية 
وأنصفتهم جلنة التظلمات ولكن 
ذلـــك األمر أيضا لـــم يتحقق، 
ولدينا عتب شديد على الوزيرة 
ونتمنى تطبيق أحكام القانون 
كون الوزيرة مسؤولة عن تنفيذ 
القانون وفقا للدستور وأقسمت 

الحمود لـ »األنباء«: نطالب وزيرة التربية بتفعيل 
قانون الجامعة وتحقيق مزايا أعضاء هيئة التدريس 

 الصحاف: االهتمام بتوعية الطلبة صحيًا
وحثهم على التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة

»األميركية« للمهندسين الميكانيكيين 
افتتحت مكتبها بـ »الهندسة«

بحضور عدد من أساتذة القسم

آالء خليفة
 )ASME( اقامت اجلمعية االميركية للمهندســـني امليكانيكيني
حفل افتتاح مكتبها الواقع بكلية الهندسة والبترول يوم الثالثاء 
املوافق اخلامس من يناير 2010، وشهد االفتتاح حضور عدد كبير 
من طلبة واساتذة قسم الهندسة امليكانيكية، وقد قام رئيس قسم 
الهندسة امليكانيكية د.عصام العوضي بافتتاح املكتب وإلقاء كلمة 

شكر ألعضاء اجلمعية من الطلبة والطالبات.
مت االفتتاح بحضور رائد اجلمعية د.محمد العجمي الذي قام 
بدوره بشكر الطلبة والطالبات على جهودهم املبذولة في خدمة 

طلبة كلية الهندسة والبترول.

سعود المطيري
تحت رعاية وزير الصحة د.هالل الســـاير افتتح 
عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.طاهر 
الصحاف معرض اسبوع الصحة التاسع صباح امس 
وحمل المعرض شعار »صحتي مسؤوليتي« بحضور 
العمداء المساعدين واألساتذة والمسؤولين بالكلية 

وعدد من الطلبة.
وقال عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف 
ان الهدف من اقامة هذا المعرض هو التوعية الصحية 

للطلبة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، 
مشـــيرا الى ان االهتمام بالصحة من ناحية التغذية 
الجيدة والسليمة تساهم في بناء جسم سليم ويمكن 

اكتشاف ذلك مع التقدم في العمر.
واضاف: هناك الكـثير من الجهات التي حرصت على 
المشاركة في المعرض من عيادات طبية وجهات تهتم 
بالطب البديل اضافة الى االدارات المتعلقة بالتغذية 

وغيرها من الجهات الصحية.
وبهذه المـناســـبة نتقدم لها بجزيل الشكر على 

هذه المشـــاركـة لـعرض كل ما هـــو جديد في عالم 
الصحة.

وبين ان هناك مشاركة جيدة من قبل طلبة كلية 
الهندســـة علـما بأن هناك حملة للتبـــرع بالدم في 
المعرض، األمر الذي دفع الكثير من الطلبة للحضور 
والمشاركة في هذه الحملة، موجها رسالة بضرورة 
االهتمام بالتغذية الصحيحة باالضافة الى ممارسة 
الرياضة سواء كانت المشي او الجري ألنها تساعد 

على سالمة ونمو الجسم وتطرد األمراض منه.

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية حتى آخر الجاري أو بعد انتهاء عطلة الربيع

اللجنة السداسـية لم تعقد أي اجتماع وانتهى موعدها كونها حددت بشهرين فقط

خالل افتتاح معرض أسبوع الصحة التاسع في »الهندسة«

د.طاهر الصحاف في أحد أجنحة املعرض


