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الجامعــــة
والتطبيقي

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا يقضي بتحديد أعداد الطلبة الكويتيني املقيدين في أي جامعة 

أو معهد معتمد عربي أو أجنبي موصى بها لدى الوزارة.
وقضى القرار ب���أال يزيد عدد الطلبة عل���ى 50 طالبا وطالبة 
في كل كلية من اجلامعات املعتم���دة أو املعاهد املعتمدة العربية 

واألجنبية.

 الحمود: تحديد أعداد الطلبة الكويتيين
المتقدمين بـ 50 طالبًا وطالبة

المكتب الثقافي في األردن يحّذر الطلبة
من تالعب مكاتب تعليمية خاصة 

 تعدهم بالحصول على قبول في الجامعات األردنية

د.حمد الدعيج

أحمد اجلوعان

د.معدي العجمي

المتحانات جامعية وهمية نفت 
اجلامعات األردني���ة علمها بها 

قطعيا.
ودعا الدعي���ج الطلبة الذين 
القب���ول من هذه  حصلوا على 
املكاتب مراجعة املكتب الثقافي في 
أسرع وقت ممكن ملتابعة قضيتهم 
التحقيق جار  مش���يرا على أن 
بالتنسيق مع اجلهات األردنية 

املعنية.
وبنينّ ان االنتظام بالدراس���ة 
اجلامعية يعد ش���رطا أساسيا 
للتعليم العالي في األردن الذي 
يخلو نظامه من الدراس���ة عن 
بعد او االنتس���اب. وأوضح انه 
يجب احلصول على كتاب عدم 
ممانعة موجه من املكتب الثقافي 
الى اجلامعة التي يرغب الطالب 
في االلتحاق بها واملكتب الثقافي 

ملزم بتأمينه مجانا.

عم���ان � كونا: ح���ذر رئيس 
املكتب الثقافي الكويتي في األردن 
د.حمد الدعيج من جلوء الطلبة 
الى  الكويتيني وأولياء أمورهم 
مكاتب تعليمية خاصة في الكويت 
تعدهم باحلصول على قبول في 

اجلامعات األردنية.
التربي���ة  وق���ال ان وزارة 
والتعلي���م العالي ف���ي الكويت 
الكويتي في  الثقاف���ي  واملكتب 
القانونية  األردن هما املرجعية 
الوحي���دة للحصول على قبول 

من اي جامعة في األردن.
الدعيج عن حصول  وكشف 
الكويتي���ني  الطلب���ة  بع���ض 
املس���تجدين من بعض املكاتب 
اخلاصة عل���ى قبول وهمي من 
مكاتب تدع���ي انها تعليمية من 
داخل الكويت وغايتها احلقيقية 
التكس���ب املادي بتزويد الطلبة 

يرى االحتاد انه من الضروري 
مساواة طلبة املاجستير بطلبة 
البكالوريوس من هذه الناحية، 
وفيم����ا يرتبط به����ذا املوضوع 
فقد طال����ب االحتاد بزيادة عدد 
اجلامع����ات املتمي����زة وبعد ان 
جنح االحت����اد في الدفع لزيادة 
عدد اجلامعات املتميزة من 10 الى 
25 فإنه بات من الضروري زيادة 
عدد اجلامعات للمرة الثانية حتى 
يزداد حتفيز الطلبة للدراس����ة 
والتخرج م����ن أعرق اجلامعات 

األميركية.
وفي اخلتام أوضح اجلوعان 
ان اللجنة قامت مبناقشة قضايا 
الطلبة الش����خصية والتي قام 
بإرسالها الطلبة الى االحتاد عن 
طريق املكتب الثقافي، وقد شكر 
اجلوعان كال من املكتب الثقافي 
في واش����نطن دي سي واملكتب 
الثقافي في لوس اجنيليس على 
تواصلهما املستمر مع االحتاد.

مناقش����تها في اللجنة. وتابع: ان 
االجتماع����ات متحورت حول عدد 
م����ن القضايا املهم����ة التي تلمس 
االحتاد احلاج����ة امللحة ملتابعتها 
والدفع إليجاد حلول لها بأس����رع 
وقت ممكن ومن أهمها قضية حصر 
اجلامع����ات والتي أوضح االحتاد 
خالل االجتماع م����دى أهمية هذا 
املوضوع مل����ا فيه من تأثير كبير 
الراغبني  الطلبة املستجدين  على 
في الدراس����ة بالوالي����ات املتحدة 
األميركية، حيث انه وبعد زيادة عدد 
البعثات الى اجلامعات األميركية 
وصل ع����دد الطلبة الكويتيني في 
العديد من اجلامعات املرموقة الى 
احلد األقصى، ما أدى الى حصرها 
وهو ما سيصعب املهمة على الطلبة 
املس����تجدين الختيار اجلامعات 
املناسبة لتخصصاتهم الدراسية.

واستطرد: اما القضايا األخرى 
التي ناقشتها اللجنة فكانت إضافة 
تخصصات هندسية جديدة خلطة 

كما ناقش����ت اللجنة ش����روط 
الطلبة اخلاصني والذين  حتويل 
يدرس����ون على حسابهم اخلاص 
الى بعثات التعليم العالي، حيث 
تلمس االحتاد ضرورة إعادة النظر 
في هذه الشروط، خاصة انها تكون 
غير متالئمة في كثير من األحيان 
مع خط����ط الطلب����ة للتخرج في 
انها تتعارض  او  املناسب  الوقت 
بطريق����ة او بأخرى مع متطلبات 
التي يدرس  اجلامعات االميركية 

فيها الطلبة.
اما القضايا األخرى فقد شملت 
البعثات املتميزة لطلبة املاجستير 
املبتعثني عن طريق وزارة التعليم 
العالي فعلى عكس البعثات املتميزة 
لطلبة البكالوري����وس فإن طلبة 
املاجس����تير ال يحصلون على اي 
من هذه املميزات في حال دراستهم 
لبرنامج املاجستير في جامعات 
متميزة مث����ل املخصصات املالية 
احملفزة وغيرها من املميزات، حيث 

صرح رئيس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت، فرع 
الواليات املتحدة األميركية احمد 
اجلوعان بأن اللجنة املشتركة بني 
االحتاد واملكاتب الثقافية في كل من 
واشنطن دي سي ولوس اجنيليس 
عقدت اجتماعها في واشنطن دي 
س����ي 26 مارس ومع مكتب لوس 
اجنيلي����س 29 منه، وق����د كانت 
االجتماعات هي الثانية من نوعها 
منذ انطالقها خالل فبراير املاضي، 
حيث انها تقام كل ش����هر ملتابعة 
أهم املش����اكل التي تواجه الطلبة 
والطالبات الدارسني في الواليات 
املتحدة األميركية وتوصيل مشاكل 
الطلبة الش����خصية ال����ى املكاتب 
الثقافية إليجاد حلول لها، حيث 
ان االحتاد قبل كل اجتماع بفترة 
مناسبة يفتح املجال للطلبة عن 
الرس����مي  طري����ق موقع االحتاد 
)nuks.org( إلرس����ال مشاكلهم او 
اقتراحاته����م او ش����كاواهم لتتم 

ب���أوراق قبول ليس لها س���ند 
قانوني رفضت اجلامعات األردنية 

التعرف عليها.
وأضاف ان ه���ذه املكاتب لم 
تسجل الطلبة في املكتب الثقافي 
ف���ي عمان وقام���ت بإخضاعهم 

البعثات القادمة، حيث انه بعد إقرار 
مطالب االحتاد باضافة تخصصات 
مثل التمويل والتسويق الى خطة 
البعثات فإن االحتاد بات يرى انه 
من الضروري زيادة تخصصات 
الهندس����ة كذلك وعل����ى األخص 
الهندس����ة الصناعية والهندس����ة 

البيئية وهندسة البرمجيات.

اتحاد أميركا بحث إضافة تخصصات هندسية جديدة
لخطة البعثات القادمة

رابطة التدريس: نرفض الطعن الشخصي والتجريح ونرحب بالنقد المؤسسي
أكدت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على لس����ان 
رئيس����ها د.معدي العجمي تأييدها الكامل للنقد 
البناء، مبينة انه حق كفله الدستور ويسهم في 
معاجلة اخللل حني وجوده، ويؤدي الى تطوير 
العمل املؤسسي. وأعربت في بيان لها عن املها ان 
تبقى ممارسة النقد في اطاره املؤسسي بعيدا عن 
التجريح الشخصي، الفتة الى انها تقوم مبمارسة 

دورها النقدي للهيئة في اطار عملها متى ما وجدت 
حاجة لذلك. وفي الوقت الذي أشادت فيه الرابطة 
بالدور الرقابي والتشريعي ألعضاء مجلس االمة 
دعت ألن تبقى هذه املمارسة في اطارها الدستوري 
واملؤسسي بعيدا عن التجريح والطعن الشخصي 

بأي مسؤول على رأس أي مؤسسة في البالد.
وأعلن����ت الرابطة رفضها القاطع للمس����اس 
والتجريح الش����خصي مبس����ؤولي الهيئة أو أي 

مس����ؤول في أي جهة حكومية، مش����يرة في هذا 
الصدد الى صدور حكم قضائي باسم صاحب السمو 
األمير من قضائنا النزيه يؤكد بطالن ما أثير عن 
عدم صحة شهادات مدير الهيئة، مؤكدة احترامها 
الكامل جلميع اآلراء، وداعية اعضاء مجلس االمة 
الى ممارسة دورهم في تصويب مسارات املؤسسات 
ومعاجلة أي خطأ وكشف أي جتاوزات ضمن االطر 
القانونية والدس����تورية واالبتعاد عن التعرض 

لالشخاص والتشكيك مبؤهالتهم وخبراتهم من 
دون دليل قاطع يؤكد ذلك.

وأعربت الرابطة عن ثقتها في ان اعضاء مجلس 
االمة امنا يؤدون دورهم بدافع التطوير واملساهمة 
جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية في النهوض 
بالبالد وتطوير عمل مؤسساتها. واستنكرت عقد 
صفقات سياسية على حساب املؤسسات التعليمية، 
داعية إلبعاد التعليم عن أي جدل سياسي وابقائه 

في حيز عمله وتخصصه.
وش����ددت الرابطة على اهمية النقد لتطوير 
عمل املؤسسات وعلى ضرورة قيام قيادات الهيئة 
بالدور املنوط بهم لتطوير هذه املؤسسة والنهوض 
بالعملية االكادميية فيه����ا واالرتقاء بالعمل في 
مختلف كلياته����ا ملا يصب في النهاية بالنهوض 
بالعملي����ة التعليمية فيها، مبينة ان هذا ما دأبت 

عليه الرابطة مع قيادات الهيئة املختلفة.
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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

�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

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
اأبــوعامـــر

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

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

تعلن �سركة /اليا�سمني املتحدة للتجارة العامة واملقاولت

ذات  اإىل  ت�سامنية  �سركة  من  القانوين  كيانها  تعديل  عن  پ 

م�ســئولية حمدودة.

العجيان،  حمد  عبدالعزيز  عبدالقادر  ال�ســـريك/  وخروج  پ 

ودخول �سركاء جدد.

اإىل  خطــــي  باعتـــــرا�س  يتقدم  اأن  اعتـــرا�س  له  ممن  يرجى   -

اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة. 

تعديل كيان قانوين وخروج �سريك


