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الجامعــــة
والتطبيقي

احتفلت كلية التربية األساسية بنات 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باليوم البيئي حتت شعار 
»بيئتنا حياتنا« وذلك برعاية محافظ 

العاصمة الشيخ علي اجلابر.
وأك���د الش���يخ عل���ي اجلابر في 
تصريح امس مبناسبة اليوم البيئي 

أن »احملافظة عل���ى البيئة ومعاجلة 
مشكالتها التي تتعرض لها مسؤولية 
كافة أفراد املجتمع من خالل مشاركتهم 
بفكره���م لتجديد البيئ���ة وإعمارها 
واحلف���اظ عليها من اج���ل األجيال 

املستقبلية«.
واض���اف ان »االس���الم حث على 

االهتمام بالش���أن البيئ���ي والعناية 
به للمحافظة على املصادر احليوية 
وأس���اس احلياة نفس���ها على وجه 
األرض تكريسا ملبادئ ديننا احلنيف« 
مشيدا باجلهود امللموسة من قبل جلنة 
التنظيم ألجل هذا االحتفال »فهو عمل 

مشرف يدعو للفخر«.

»التربية األساسية« في »التطبيقي« احتفلت باليوم البيئي

»النهج الطالبي« في بريطانيا تصدر 
العدد األول من مجلة »القائمة«

الناجم اطلع على نظام الدراسة 
 IMC في جامعة

كلية العلوم أقامته في مبنى مدير الجامعة بالخالدية

الثاقب: يوم الملصق العلمي مهرجان 
سنوي يحظى بدعم إدارة األبحاث

آالء خليفة
النهج  أص����درت قائم����ة 
الطالبي ف����ي اململكة املتحدة 
وايرلندا العدد األول من مجلتها 
للسنة النقابية احلالية، حيث 
مت ذلك بعد مرور 6 سنوات على 
تأسيس القائمة وبداية خطها 
الوطن����ي لتصحيح  الطالبي 
املس����ار الطالبي ف����ي اململكة 

املتحدة وايرلندا.
وقال����ت رئيس����ة اللجنة 
الثقافي����ة أب����رار الكندري ان 
القائمة تفخ����ر بهذا اإلصدار 
الذي احتوى على الكثير من 
املشاركات واملقاالت الطالبية 
في مختلف اجلوانب الدينية 

واالجتماعية والرياضية والثقافي����ة، كما احتوى على مقابلة مميزة 
ألس����رة املجلة مع مدي����رة إدارة البعثات ف����ي وزارة التعليم العالي 
س����امية الرميح تطرقت خاللها لكثير من القضايا الطالبية اخلاصة 
بطلب����ة بريطانيا وايرلندا اضافة الى نبذة عن القائمة وصفحات من 
أرشيفها السابق، كما احتوت على مقاالت تشرح الساحة الطالبية في 

اململكة املتحدة وايرلندا.

اتحاد أميركا يصدر »نبراس« أبريل

أعلن فيص����ل الزعابي رئيس حترير مجلة نب����راس اإللكترونية 
nebras.nuks.org الص����ادرة عن االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة األميركية عن اصدار عدد املجلة اخلاص بشهر ابريل 
حاملة راية احلق وصوت الضمير الكويتي، موضحا: اننا تكلمنا عن 
اإلميان بالدور الوطني وكيف أنه هو القوة الدافعة التي حتركنا نحو 
العمل لتحقيق مس����تقبل افضل لوطننا احلبيب، استمرارا من العهد 
ال����ذي قطعناه إلخواننا وأخواتنا ب����أن نقدم لهم كل ما يثري الثقافة 
والوعي الفكري، وإننا نق����دم لهم نبراس بهذه الطلة اجلديدة والتي 
حتمل في طياتها العديد من اإلضافات على جميع املستويات األدبية 

والثقافية.
وتاب����ع بأن في هذا العدد تبنت املجلة قضية ليس����ت كأي قضية 
أخ����رى، قضية تتصل بحياة كل فرد يعيش على أرض الكويت وهي 
قضية احترام س����يادة الدستور وهيبة القانون، اللذين نعتز ونفخر 
بوجودهما. وبني أن مجلة نبراس االلكترونية هي أول مجلة الكترونية 
في تاريخ احلركة الطالبية الكويتي����ة، ودعا اجلميع لزيارة صفحة 
املجلة وقراءة عدد هذا الش����هر املل����يء باملقاالت واملواد الثقافية على 

.nebras.nuks.org موقع املجلة

استقبل نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية د.ناجم الناجم، 
وفدا من جامعة IMC University of Applied Sciences Krems من جمهورية 
النمسا، وذلك بحضور مستشار نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية 

د.عادل علي واملستشار الثقافي في باريس د.فايز الكندري.
 IMC وكان الغرض من الزيارة التعريف بنظام الدراسة في جامعة
University of Applied Sciences Krems بهدف إقامة نش����اط مش����ترك 
مع جامعة الكويت، قائم على اساس التبادل الطالبي بني اجلامعتني، 
وتعميم هذه الفكرة على املس����توى العامل����ي، كما تقدم هذه اجلامعة 
استشارات حول مطابقة التخصصات باحتياجات سوق العمل، وآلية 

توظيف املخرجات اجلامعية.
كما اس����تعرض الوفد نبذة عن جامعة IMC وسياسة القبول بها 
والتخصصات التي تطرحها وعدد سنوات الدراسة واخلدمات األكادميية 

التي تقدمها.

سعود المطيري
حتت رعاية عميد كلية العلوم بجامعة الكويت د.بدر الصقعبي أقامت 
الكلية يوم امللصق العلم���ي الثالث صباح امس في مبنى مدير اجلامعة 
باخلالدي���ة بحضور نائب مدير اجلامعة لألبحاث د.فهد الثاقب وعدد من 

عمداء الكليات واألساتذة والباحثني.
وأعرب نائب مدير اجلامعة لألبحاث د.فهد الثاقب عن سعادته بافتتاح 
يوم امللصق العلمي الثالث في كلية العلوم، مشيرا الى ان هناك مشاركني 
من كلية الهندس���ة والبترول وكلية البنات اجلامعية وحضور جيد هذا 
العام، مضيفا ان هذا اليوم يحظى بدعم ادارة االبحاث ونتمنى خالل العام 
املقبل ان تكون هناك مش���اركات اكثر من العام احلالي، كما شاهدناه في 
كلية الطب التي بدأت بداية بس���يطة ثم توسعة في يوم امللصق العلمي 
الذي اصبح مهرجانا س���نويا متميزا يق���ام بالكلية وأعتقد كلية العلوم 
تس���ير في هذا االجتاه. وأوضح الثاق���ب ان ادارة االبحاث أقنعت الكلية 
االنسانية بإقامة مثل هذا احلدث وبالفعل مت تنظيم يوم امللصق العلمي 
العام املاضي ف���ي كلية العلوم االجتماعية مبش���اركة الكليات األخرى، 
مضيفا: هذا العام سيقام نفس احلدث في كلية التربية ونتمنى مستقبال 
مع زيادة املش���اركات ان تقيم كل كلية يوم امللصق العلمي اخلاص بها، 
وعلى الباحثني االهتمام بالبحث العلمي وزيادة املش���اركة في مثل هذه 
املناس���بات ألنها تتيح للجميع االطالع على نشاط كل باحث، والتناقش 

في األمور البحثية التي ستعود بالفائدة على اجلميع.

غالف مجلة القائمة

اصدار احتاد أميركا

د.ناجم الناجم خالل لقائه وفدا من جمهورية النمسا

الحمود يطالب ببدل سكن ومعاش تقاعدي 
يساوي الراتب الشامل ألعضاء هيئة التدريس

العجمي: معرض Earth Day للمحافظة على البيئة 

آالء خليفة
أعلن املتحدث الرس����مي جلمعي����ة أعضاء هيئة 
التدريس د.إبراهيم احلمود ان جمعية أعضاء هيئة 
التدريس تتطلع مستبشرة إلقرار مزايا أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة التدريسية ومدرسي اللغات، هذه 
املزايا التي حتقق لهم األمن واألمان الوظيفي بالنظر 

الى العطاء الكبير الذي يقدمونه في املجتمع.
وبني د.احلمود ان خطة التنمية الطموحة التي قررها 
مجلس األمة بالتعاون مع احلكومة تدعو الى االرتقاء 
بالعلم واملتعلمني وان دفع عجلة التنمية ال تكون إال 
باملس����اهمة اإليجابية ملختلف القطاعات الفاعلة في 
الدولة وعلى رأسها أساتذة جامعة الكويت بحسبانهم 
من أهل العلم واالختصاص في رسم االستراتيجيات 

وحتليل النظريات ووضعها موضع التطبيق.
وأضاف املتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة 

التدريس ان املزايا املطلوبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية 
ومدرسي اللغات أصبحت ضرورة البد منها، السيما بعد إقرار الزيادات 
لرجال القضاء وتقرير الزيادات اخلاصة ألعضاء الفتوى والتش����ريع 
وإذا كان القضاة هم السلطة القضائية وأعضاء الفتوى والتشريع هم 
محامي احلكومة فإن أساتذة اجلامعة هم الفقهاء والعلماء وهم من يصنع 
األجيال ويرتقي بالعلم ومن ثم فإنه ليس هناك أقل من تقرير مزاياهم 
مبا يتناسب ومكانتهم العلمية واألدبية في املجتمع انطالقا من إصرار 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد على رفعة العلم وتشجيع 

العلماء. وبني ان مزايا أعضاء هيئة التدريس تتمثل 
في حتمل اجلامعة تكلفة تعليم األبناء وتقرير بدل 
الس����كن كمزية وظيفية ومنح املعاش التقاعدي مبا 
يساوي الراتب الشامل، وتقرير مكافأة نهاية اخلدمة 
ألي سبب النتهاء اخلدمة مبا يساوي املرتب الشامل 
األخير في عدد سنوات اخلدمة الفعلية التي أمضاها 
عضو هيئة التدريس باجلامعة، دون ربطها بالتقاعد، 
وذلك ان اجلامعة بحاجة للحفاظ على مواردها البشرية 
وهي ال تس����عى أبدا الى سياسة اإلحالل كما هو في 
بعض املؤسس����ات التي ربطت مي����زة نهاية اخلدمة 

بالتقاعد.
وأوضح ان أعضاء هيئة التدريس األجانب يتعني 
إنصافهم من خالل تقرير مكافأة نهاية اخلدمة بحسابها 
على أس����اس الراتب األخير الش����امل وليس الراتب 
األساسي تثمينا حلقيقة ما يبذلونه من عمرهم وحياتهم 

في جامعة الكويت خدمة للبحث العلمي والطلبة واملجتمع.
وقال احلمود ان كوادر املدرس����ني املساعدين ومدرسي اللغات يجب 
حتقيقها فقد طال االنتظار وعملت جمعية أعضاء هيئة التدريس كل ما 

يلزم لهذه الكوادر وأصبحت في صيغتها النهائية القابلة للتطبيق.
واختتم املتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم 
احلم����ود تصريحه بالطلب من مجلس اخلدمة املدنية ان ينظر الى هذه 
املطالبات واملزايا على انها باتت ضرورة حتمية البد منها لتحقيق املساواة 

بني أعضاء هيئة التدريس وبعض الكوادر الوظيفية في البالد.

د.إبراهيم احلمود

Earth Day احلفاظ على البيئة في معرض

آالء خليفة
حتت رعاية عميد كلية العلوم 
االدارية بجامعة الكويت د.راشد 
العجمي وبحضور رئيس مجلس 
االدارة واملدي����ر الع����ام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية جاس����م البدر ونائب 
الزراعة  العام لش����ؤون  املدير 
والثروة السمكية د.حيدر مراد 
واملدي����ر االداري لكلية العلوم 
الذياب ورئيس  ب����در  االدارية 
مكتب العالقات العامة بالكلية 
س����عد الهدية، اقام����ت اللجنة 
االستشارية للطلبة املتفوقني 
بكلية العلوم االدارية في جامعة 
الكويت معرض Earth Day في 
بهو الكلية، ويهدف هذا املعرض 
الى توعية طلبة الكلية بالتلوث 
البيئي الذي يعاني منه العالم 

عامة والكويت خاصة.
من جهته، اك����د عميد كلية 
العلوم االدارية د.راشد العجمي 

اهتمام الكلي����ة وحرصها على 
تقدمي كل م����ا هو مفيد للطلبة 
لتوعيتهم وجعلهم افرادا فاعلني 

في املجتمع، السيما ان االحتفال 
بيوم الصحة العاملي هي فرصة 
للتذكي����ر مبا ميك����ن ان يقدمه 

االفراد، خاصة الطلبة، من خالل 
ممارستهم اليومية في احملافظة 
عل����ى البيئة وتقلي����ل التأثير 
التنمية  املناخ ملصلح����ة  على 
ومبا يتف����ق من جانب آخر مع 
حمالت اخرى تهدف للترشيد 
في اس����تهالك الكهرباء او املاء 
اوغيرهما من قضايا مجتمعية 
التعاون بني  مطلوبة لتحقيق 
الفرد واملنظمات احلكومية وغير 
احلكومية وقوى املجتمع املدني 

للحد من خطر التلوث.
وتقدم د.العجمي بالش����كر 
اجلزيل جلميع الشركات املشاركة 
على دعمها الدائم لكلية العلوم 
الفعالة  االدارية ومش����اركتها 
باالنشطة واملعارض التي تقيمها 
الكلية، والشكر موصول ايضا 
للجن����ة االستش����ارية للطلبة 
املتفوقني على تنظيمهم واعدادهم 
املميز � بشهادة املشاركني � لهذا 

املعرض.

اتحاد الطلبة يطالب »التعليم العالي« بحسم قضية اإلشهار
آالء خليفة

التنفيذية  الهيئ����ة  عقد رئيس 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت بدر 
النشمي ونائب الرئيس عبدالعزيز 
الصقعبي، لقاء م����ع وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد وقال 
النشمي: طالبنا د.السعد بضرورة 
حس����م موضوع اإلشهار الذي يهم 
جمي����ع ابن����اء احلرك����ة الطالبية 
ووضحنا ان موضوع االشهار هو 
بيد التعليم العالي وأن الهيئة وافقت 
على اإلشهار وتطالب باالسراع في 
حسم ملف االشهار الذي له اثر كبير 
في خدمة احلركة الطالبية والكثير 

من االيجابيات.
ان املؤمتر  النشمي  كما أوضح 
املاضي كلف الهيئة التنفيذية حسم 
موضوع االشهار والذي كان املؤمتر 
حتت رعاية سامية من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وأن الهيئة 
احلالية جعلت قضية االشهار على 

رأس أولوياتها وخطة عملها املتفق 
عليها.

كما مت تق����دمي اقتراح للدكتور 
السعد بفتح جلنة ممثلة عن التعليم 
العال����ي واجله����ات املختصة في 
اجلامعة والهيئة التنفيذية لتكملة 
حسم موضوع االشهار الذي توقف 
منذ سنوات دون سبب واضح من 
قبل اجلهات احلكومية املختصة. 
ومن جهته، بني عبدالعزيز الصقعبي 
خالل اللقاء ان مقترح قانون االشهار 
الس����ابق الذي تقدمت ب����ه الهيئة 
التنفيذية مرات عدة ال يختلف كثيرا 
عن التوجه العام لدى وزارة التعليم 
العالي اال في جزئيات بسيطة من 
املمكن معاجلتها، وقد عقب الدكتور 
مشكورا بضرورة احلسم والعمل 
على رفع االمر الى وزيرة التربية 
د.موضي احلم����ود والتي نطالبها 
بدورنا باالسراع في حسم االشهار 

د.خالد السعد خالل لقائه بدر النشمي وعبدالعزيز الصقعبيالذي بات اآلن من الضرورات.

المخيمر رئيسًا للهيئة اإلدارية التحاد طلبة الكويت فرع مصر
القاه����رة � كون����ا: أكد رئي����س االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت )فرع مصر( ناصر 
العتيبي أمس أن االنتخابات الطالبية لالحتاد 
التي جرت يوم اخلميس املاضي اتس����مت 
بالنزاهة والشفافية واصفا إياها بأنها »عرس 

دميوقراطي«.
وأعرب العتيبي في تصريح ل� »كونا« 
عن شكره للجموع الطالبية التي شاركت 

في إجناح االنتخابات الطالبية، مؤكدا أنها 
جرت في مناخ دميوقراطي شارك فيه جموع 

الطلبة الكويتيني الدارسني في مصر.
وقال أن االنتخابات الطالبية أس����فرت 
عن حصد قائمة الفكر الطالبي على أغلبية 
املقاعد في الهيئ����ة اإلدارية الحتاد الطلبة 

الكويتيني الدارسني مبصر.
وأضاف ان الهيئة اإلدارية لالحتاد تشكلت 

من ناصر املخيمر العتيبي )رئيسا للهيئة( 
ومضحي غالب احلربي )نائبا لرئيس الهيئة 
اإلدارية( وفيصل نايف العنزي )أمني سر 
الهيئ����ة( وناصر محمد الهاج����ري )أمينا 

للصندوق(.
وأش����ار العتيبي الى أن الهيئة اإلدارية 
لالحتاد ضمت أيضا مشعل فاضل املغري 
في منصب نائب الرئيس للعالقات العامة 

وفهد عيد العجمي نائب الرئيس للشؤون 
الطالبي����ة وعبداهلل احم����د الكندري نائب 
الرئيس للشؤون اإلدارية واألعضاء فواز 
علي الظفيري وفهد مبارك املطيري. وبني 
العتيبي أن العام النقابي سيش����هد سعيا 
كثيفا من قبل االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
حلل القضايا الطالبية التي باتت تؤثر على 

مسيرة الطالب الكويتي في مصر. 

نقابة العاملين بالجامعة تنضم لالتحاد العربي للتعليم والطباعة واإلعالم
آالء خليفة

انضمت نقابة العاملني بجامعة الكويت الى االحتاد 
العرب���ي للعاملني بالتعليم والطباعة واإلعالم والذي 
يضم في عضويته جميع نقاب���ات التعليم واإلعالم 
العربية ويعمل حتت االحتاد الدولي لنقابات العمال 

العرب.

وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة العاملني باجلامعة 
هيثم الهاجري ان انضمام نقابة العاملني بجامعة الكويت 
استحقاق وميثل دعما للنقابة بشكل خاص وللكويت 
بش���كل عام، وان نقابة اجلامعة حصلت على موافقة 
األمانة العامة لالحتاد العربي وذلك في االجتماع الذي 

عقد في القاهرة في الفترة من 15-18 مارس 2010.

وزاد الهاجري ان انضمام النقابات لالحتادات الدولية 
دليل عل���ى أهمية النقابات الكويتي���ة والتي حتظى 

باهتمام ورعاية االحتادات الدولية.
وأوضح الهاجري ان نقابة العاملني بجامعة الكويت 
تسعى خالل املرحلة املقبلة الى االنضمام الى كل االحتادات 

الدولية والنقابات الزميلة في مختلف دول العالم.

اللوغاني: حفل خريجي الجامعة المفتوحة 
الدفعة الرابعة 20 الجاري

سهر والظفيري: زيارة كوريا الشمالية 
تهدف إلى تطوير العالقات بين البلدين

آالء خليفة
أعلنت مساعد املدير للشؤون 
اإلدارية واملالية املكلف مسؤول 
القبول والتسجيل في اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت منى 
اللوغان����ي، ان حف����ل خريجي 
الرابعة للعام  اجلامعة للدفعة 
اجلامعي 2009/2008 سيكون 
في 20 اجلاري بس����تاد جامعة 
الكويت في منطقة الشويخ بتمام 
الساعة الس����ابعة مساء حتت 
رعاية وحضور مدير اجلامعة 

د.اسماعيل تقي.
وأكدت اللوغاني في تصريح 

صحافي أهمية تواجد اخلريجني قبل موعد احلفل 
بس����اعة، اي في متام الساعة ال� 6 مساء، مؤكدة 
ان بروڤة احلفل ستقام يوم األحد 18 اجلاري في 

متام الساعة ال� 7 مساء في مكان 
احلفل بس����تاد جامعة الكويت 
مبنطقة الش����ويخ، مشيرة الى 
ضرورة تسلم اخلريجني روب 
التخرج بأس����رع وقت  وقبعة 

ممكن.
وتابع����ت اللوغاني ان عدد 
املرافقني لكل خريج سيكون 3 
أشخاص فقط، ومينع منعا باتا 
اصطحاب األطفال، متمنية من 
جميع اخلريجني االلتزام بالهدوء 
والتقيد باإلرش����ادات وباملكان 
املخصص لكل طالب، فالفرحة 
هي فرحة اجلميع، وهذا احلفل 
هو حفلكم، لذا يجب ان يظهر بالصورة التي تليق 
بخريجي اجلامعة، فأنتم مفخرة لنا ونحن نعتز 

بجميع خريجينا.

تعبر عن االنفتاح مع دول العالم 
وعدم التدخل في النزاعات االقليمية 
الكويت  وهذا ما يدعم سياس����ة 

اخلارجية احملايدة.

الكويتي امام شعوب العالم. من 
جانبه قال رئيس قسم االجتماع 
واخلدمة االجتماعية في اجلامعة 
د.عبدالوهاب الظفيري ان الزيارة 

الكويتي  الوف����د  اكد عض����وا 
االكادمي����ي من جامع����ة الكويت 
الذي توجه الى كوريا الش����مالية 
امس ان اله����دف من زيارة الوفد 
هو تطوير العالقات بني البلدين 
واظهار دور الكويت الريادي في 

كل املجاالت.
وقال استاذ العلوم السياسية 
ف����ي جامعة الكوي����ت د.عبداهلل 
س����هر ل� »كونا« ان هناك عالقات 
ديبلوماس����ية جيدة بني البلدين 
»نطمح ال����ى تطويرها من خالل 
الزيارة«. واضاف سهر ان الزيارة 
التي تستمر تسعة ايام اكادميية 
ولها ابعاد سياس����ية واجتماعية 
واقتصادية من خالل اظهار الوجه 
احلضاري الذي يفخر به الشعب 

البروڤة 18 أبريل في ستاد الجامعة

منى اللوغاني

د.عبدالوهاب الظفيري د.عبداهلل سهر


