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صرح عميد كلية التربية في جامعة الكويت د.عبدالرحمن 10
االحمد بأن الكلية ستعقد حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مؤمتر بعنوان »إعداد معلم التربية 
اخلاصة لالعاقات البسيطة واملتوسطة« )برامج ومناذج 
وجتارب ميدانية( خالل الفترة من 11 وحتى 13 ابريل لتحقيق 
التواصل العلمي والفكري وتبادل اخلبرات واملعلومات بني 
الباحثني والعاملني في مجال التربية اخلاصة، اضافة الى 

الوقوف على املمارسات احلديثة وأهم ما مت التوصل اليه 
من برامج وجتارب ميدانية تخدم ذوي االعاقات البسيطة 

واملتوسطة.
وكش���ف األحمد عن عقده مؤمترا صحافيا في جامعة 
الكويت كلية التربية ف���ي قاعة االجتماعات غدا للتعرف 
عن كث���ب على أهداف ومحاور املؤمتر في متام الس���اعة 

احلادية عشرة صباحا.

»إعداد معلم التربية الخاصة لإلعاقات البسيطة والمتوسطة« 11 أبريل

للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 
عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw
فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

خالل زيارة االتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع البحرين لديوانه في كيفان

الطبطبائي: ندعو الحمود لمعالجة قضية تأخر منح الشهادات لطلبتنا في البحرين
الطلبة 6 مواد في الفصل الدراسي 
الواحد باستثناء الطالب اخلريج 
واملتفوق، حيث بإمكانهم دراسة 
اكثر من ذلك، وهذا ما لم تلتزم به 
اجلامعات اخلاصة وقامت مبنح 
جميع الطلبة اكثر من 6 مواد في 

الفصل الواحد.
واضاف وزارة التعليم العالي 
البحريني���ة حتم���ل اجلامعات 
اخلاصة مسؤولية هذه املشكلة 
واجلامع���ات اخلاص���ة تلق���ي 
باملسؤولية لدى وزارة التعليم 
الطلبة تائهون  العالي ونح���ن 
بينهما ف���ي ظل تخاذل وتواطؤ 
وعدم وجود حترك جدي من قبل 
امللحق الثقافي الكويت في سفارة 
الكويت في مملكة البحرين الذي 
يرى ويسمع ما يحدث للطلبة 

وال يحرك ساكنا.
الطالب  ومن جانبه، أوضح 
احم���د العنزي ان���ه متت إحالة 
ش���هادته ال���ى النياب���ة العامة 
البحرينية لسبب جتاوزه احلد 
املسموح به من املواد الدراسية في 
الفصل الدراسي الواحد واحملددة 
بس���ت مواد فقط ولكن النيابة 
العام لم تتهم شهادتي بل أكدت 
صحتها والى اآلن لم أحصل على 
شهادتي بعد مرور اشهر عدة وال 
أعلم السبب في ذلك، مشيرا الى ان 
أكثر من 300 شهادة متت احالتها 
الى النيابة العامة البحرينية ولم 

تثبت فيها اي تهمة تبطلها.

فيها اال برغبته واختياره كما ان 
الطالب ال يتحمل االخطاء التي 
تسببت فيها اجلامعات موضحا 
نحن درسنا حتت مراقبة ادارة 
اجلامعة البحرينية فكان حري 
بها تصحي���ح اخلطأ الذي وقع 
فيه���ا الطلبة م���ن ناحية احلد 
األقصى املسموح به في الفصل 
الدراسي الواحد شارحا تشترط 
وزارة التعليم العالي ان يدرس 

يعيد الطالب املتخرج مواد جنح 
فيها.

آلية  العنزي بوضع  وطالب 
لتصديق شهادات الطلبة ووضع 
آلية لصرفها ومنحها للطلبة في 

أقرب وقت ممكن.
وقال الطالب نواف الديحاني 
ان القوان���ني العاملية للجامعات 
تنص على ان���ه ال يجوز اعادة 
الطالب ملادة دراس���ية قد جنح 

الكويتي أصبح احللقة االضعف 
في ظل ع���دم حتم���ل أي جهة 

مسؤولية ما حدث.
وتابع أن اجلامعات اخلاصة 
البحرينية تطلب من الطلبة إعادة 
مواد درسوها وجنحوا فيها بحجة 
أن الطلب���ة تعدوا احلد األقصى 
املسموح به من الوحدات الدراسية 
لصرف شهاداتهم مردفا هذا األمر 
مرفوض فمن غي���ر املعقول ان 

مشيرا الى ان السبب الرئيسي في 
هذه القضية هو مخالفة اجلامعات 
البحريني���ة لبعض  اخلاص���ة 
الق���رارات الص���ادرة من وزارة 

التعليم العالي البحرينية.
وذكر ان هذه املشكلة ظهرت 
بعد أن مت إرس���ال وفد أكادميي 
كويت���ي لتقيي���م اجلامع���ات 
البحرين واالطالع  اخلاصة في 
على مستواها، مؤكدا ان الطالب 

بلغ اكثر من الف طالب وجميعهم 
يعانون من مشاكل عديدة ابرزها 
واهمها تأخر صرف الش���هادات 
الدراسية للطلبة، الفتا الى ان هذه 
املشكلة بدأت منذ شهر اكتوبر من 
عام 2008 حيث ثمة طلبة تخرجوا 
في ذلك التاريخ ولم يتس���لموا 
شهاداتهم الى اآلن في حني اقصى 
مدة تستغرقها االجراءات الرسمية 
لصرف الشهادات هي شهران فقط، 

على السفر الى مملكة البحرين 
وااللتقاء مع املس���ؤولني هناك 
اليجاد حلول ملا يعانيه الطلبة 

الكويتيون في البحرين.
وبني رئيس االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في مملكة البحرين 
مشاري العنزي ان عدد الطلبة 
الكويتيني الدارس���ني في مملكة 
البحرين يبل���غ اكثر من 7500 
طالب وان عدد الطلبة اخلريجني 

سعود المطيري
التقى رئيس االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت � ف���رع مملكة 
البحري���ن وع���دد م���ن الطلبة 
الكويتيني الدارسني في البحرين 
النائب د.وليد الطبطبائي وذلك 
مس���اء امس االول ف���ي ديوان 

الطبطبائي مبنطقة كيفان.
املقابلة لطلبة  وتأتي ه���ذه 
الكويت الدارس���ني في البحرين 
التي  التحركات  ضمن سلس���ة 
التواصل مع  ف���ي  يقومون بها 
اعضاء مجلس االمة لطرح املشاكل 
الت���ي يعانونها ف���ي البحرين 
وابرزها تأخر منحهم شهاداتهم 
الدراس���ية والتي استمرت ملدة 
عامني تقريبا ولم يتم حلها وسط 
تخاذل وتواطؤ من قبل امللحق 
الس���فارة  الكويتي في  الثقافي 
الكويتية في البحرين � حس���ب 

ما قالوا.
ووعد النائب د.وليد الطبطبائي 
ببذل قصارى اجلهد حلل مشاكل 
الدارسني في  الكويتيني  الطلبة 
التربية  البحرين محمال وزيرة 
وزيرة التعليم العالي د.موضي 
التي  احلمود مسؤولية املعاناة 
يتعرض لها من اجتهدوا الكمال 
حتصيله���م العلمي، داعيا اياها 
الى استغالل العالقة املتميزة بني 
الكوي���ت ومملكة البحرين حلل 

مشاكل الطلبة.
وأبدى د.الطبطبائي موافقته 

العن�زي: أكث�ر م�ن 7500 طالب وأل�ف خريج يعان�ون من طل�ب الجامع�ات الخاصة إعادة م�واد درس�وها ونجحوا فيه�ا بحجة تع�دي الحد األقصى المس�موح به ف�ي الوحدات الدراس�ية

تكرمي د.وليد الطبطبائي د.وليد الطبطبائى خالل استقبال احتاد الكويت في البحرين
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
�أبــوعامـــر

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

66166613

�ساليهات باخلريان لاليجار
اخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ابتداء من 120 د.ك
3غ + 2ح ا�ستمتع بجمال ال�ساطئ 

وحمام ال�سباحة واحلديقة - �سالة 

األعاب اأطفال - ال�سالية جديد- تاأثيث 

ملكي- هذا العر�س لليوم والغد فقط  

�ســـارع باحلــجــز

تـــاأجــيـــر �ســــوانــي مــــنـــوعــــة 

) ملدخل ال�سالت - للحلو - للملجه(

اأطقم �ساي بتلبي�سة جلد باألوان زاهية

يرجى حتديد موعد م�سبق 99612972

اأطقـــم �ســـــاي وقــهــــوة منـــــوعـــة

ملنا�سباتكم

للــبـــيـــع

و�صلت حديثا


