
االثنين 26 ابريل 2010   11الجامعة والتطبيقي

محمد المجر
زف���ت رابطة اعضاء هيئة 
التدريس ف���ي الهيئة العامة 
التطبيقي ألعضائها  للتعليم 
بشرى اقرار بدل احلافز من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية.
الرابطة  وأش���اد رئي���س 
د.معدي العجمي بهذه اخلطوة، 
مبينا انها حتقق العدالة بني 
التدريس في  اعضاء هيئ���ة 
الهيئة واجلامعة، ومثنيا في 
هذا السياق على قرارات سابقة 
ملجلس اخلدمة املدنية ساوت 
فيها بني اعضاء هيئة التدريس 

في الهيئة واجلامعة.
وأشار د.العجمي الى ان هذا القرار سينعكس 
ايجابا على أداء أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
وعلى العملية االكادميية فيها، مبينا ان هذا االمر 
يأتي تتويجا جلهود حثيثة بذلها مجلس ادارة 
الرابطة منذ انتخابه ونتيجة عمل دؤوب ومتابعة 
مستمرة مع اجلهات املعنية على جميع املستويات 
لتوضي���ح أحقية أعضاء هيئة التدريس ببدل 
احلافز لدورهم الكبير ببناء الشباب الكويتي 

الذين ميثلون املستقبل.

الى نائب  الش���كر  ووجه 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدني��ة 
الش���يخ د.محمد  باالناب�����ة 
الصب���اح ولوزي���رة التربية 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موض���ي احلم���ود ولوزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الروض���ان ورئيس  روضان 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن ومدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق���وب الرفاعي وجلميع 
اعضاء مجلس اخلدمة املدنية 
على اس���تجابتهم ملطالب الرابطة ودورهم في 
اقرار بدل احلافز ألعضاء هيئة التدريس، مؤكدا 
ان اعضاء هيئة التدريس مستمرون في حمل 
ل���واء املعرفة ملنح العل���م والثقافة الى اجيال 
املس���تقبل حتى ينهضوا باملستوى التعليمي 

لوطننا الكويت.
ولفت د.العجمي الى ان هذا القرار سيسهم 
في تش���جيعهم عل���ى متابعة مس���يرتهم في 
ايصال رس���التهم الس���امية وفقا ملبدأ العدالة 

واملساواة.

د.معدي العجمي

محمد الكاظمي

أحد أنشطة احتاد أميركا

الكاظمي يشكر البنوك الكويتية على دعمها ألنشطة اتحاد أميركا

أش���اد امني صندوق االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة االميركية محمد 
الكاظمي بدور البنوك الكويتية في 
دعم جميع القطاعات في املجتمع 
الكويتي وعلى وجه اخلصوص 
شريحة الشباب والطلبة الدارسني 

في الواليات املتحدة االميركية.
واشار الكاظمي، في تصريح 
له، الى تقرير مت نشره في الصحف 
الش���هرين املاضيني يبني  خالل 
مدى الدعم الذي المس قطاعات 
اجتماعية عديدة ومنها االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع اميركا 
على الرغم م���ن مرور االقتصاد 

العاملي بأزمة كبيرة تأثرت منها 
البنوك لكن مع ذلك لم تتوان هذه 
البنوك عن تأدي���ة دور مهم في 
دعم النشاطات املختلفة وجمعيات 
النف���ع العام مبختلف توجهاتها 
التطور ودعم  حرصا منها على 
الشباب، كما استمرت البنوك في 
الكويتي حتى  توظيف الشباب 
حافظت عل���ى مكانته���ا كأكبر 
الكويتية في  مستقطب للعمالة 

زادت انش���طة االحتاد مع زيادة 
الدعم وبدأت انشطة االحتاد تغطي 
مس���احات اكبر واكبر من القارة 
االميركية عب���ر مندوبي االحتاد 
املنتشرين في عدد كبير من املدن 
والواليات االميركية، كما ساهمت 
هذه الرعايات وكان دورها محوريا 
في جناح مؤمت���رات االحتاد كل 
ش���هر نوفمبر حت���ى اصبحت 
هذه املؤمت���رات اكب���ر تظاهرة 

القطاع اخلاص وهذا من االمور 
املهمة التي تستحق االشادة.

وأوضح الكاظمي ان استمرار 
هذا الدعم كان له االثر الكبير في 
انش���طة االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت � فرع الواليات املتحدة 
الدعم ملا  االميركية، فلوال ه���ذا 
كان بامكان االحتاد وهو مؤسسة 
مشهرة من قبل احلكومة االميركية 
من التوس���ع في انشطته، حيث 

كويتية تقام خارج الكويت على 
االطالق.

وخص الكاظمي بالشكر والثناء 
بنك الكويت الوطني على استمراره 
وثباته في دعمه ومساهمته في 
جن���اح احتاد طلب���ة اميركا في 
خطوات تثبت مدى حرص بنك 
الكويت الوطني على دعم الشباب 
الكويتي بأكبر قدر ممكن وكذلك 
البنك التج���اري الذي كان دوره 
اساس���يا في جن���اح املؤمترات 

الطالبية.
كما شكر الكاظمي بنك بوبيان 
الذي كان دوره اساسيا في جناح 
املؤمترات باالضافة الى بنك اخلليج 
الذي ساهم مرارا في رعاية انشطة 
ومواقع االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت والتي س���اهمت في منو 
املوقع حتى اصبح اكبر واشمل 
موقع من ب���ني جميع االحتادات 

الطالبية.
ومتنى الكاظمي ان تس���تمر 
هذه الرعايات حتى يستمر منو 
وجناح االحتاد مبا يعود بالنفع 
اوال واخيرا على الطلبة الكويتيني 
املغتربني والذين سيكونون ان 
ش���اء اهلل اضافة كبيرة لسوق 
العمل الكويتية فور عودتهم من 

الدراسة في اخلارج.

العجمي: مجلس الخدمة المدنية أقّر بدل 
الحافز ألعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

»الرابطة« أشادت بالقرار وشكرت المجلس وأكدت أنه إحقاق للحق

32 مليون موظف في العالم بصناعة النقل الجوي

الخضري: شركات الطيران الوطنية
لم تتأثر كثيرًا بالسحابة البركانية

الخسائر العالمية مازالت ضمن التوقعات 
وتت�راوح بين 200 و 400 ملي�ون دوالر يومياً

صرح رئيس قسم السياحة 
مبعهد السياحة نبيل اخلضري 
بأنه وعلى الرغم من اخلسائر 
املعلنة واملتوقعة لش���ركات 
الطيران العاملية اثر السحابة 
البركانية من ايسلندا، فإنها 
تشكل خطرا كبيرا على واردات 
الكويتية  الطيران  ش���ركات 
الثالث، فبالرغم من اخلسائر 
املعلنة التي تتراوح بني 200 
و400 مليون دوالر يوميا والتي 
هي مبنزلة توقعات وحسابات 
مبنية على افتراضات اكثر من 
كونها واقعا ملموس���ا، فمن 

الصعب جدا حتديد رقم معني حول تلك اخلس���ائر في الوقت 
الراهن.

وبني اخلضري ان م���ن الصعوبة في الوضع احلالي تقييم 
اخلسائر املباشرة على شركات الطيران، خصوصا ان وضعنا 
في عني االعتبار ان اغلب املسافرين لم يلغوا حجوزاتهم، ولكن 
مت تأجيلها باالضافة الى ان املسافرين يقومون بدفع تذاكرهم 

مقدما.
وقال ان ش��ركات الطي��ران الك��ويتية الث��الث وهي »الكويتية« 
و»اجلزيرة« و»الوطنية« سيكون التأث��ير عليها مح��دودا جدا ان 
لم ينعدم لبعض منها كل حس�ب انكش��افه للس��وق االوروبية 
والوجهات املتضررة وعدد الرحالت االسبوعية لتلك املناطق 

باالضافة الى نسبة االشغال على تلك الرحالت.
واضاف انه بالرغم من معاودة الرحالت، ولكن هناك تخوفا 
من ان يثور بركان »كاتال« القريب من البركان الثائر حاليا مما 
يؤدي لتفاقم االمور وتعقيدها، خصوصا بالنس���بة لشركات 

الطيران االوروبية أو الدولية املسيرة لرحالت اوروبية.
وأوضح ان صناعة الطيران ما زالت وستظل من الصناعات 
املهمة عامليا برغم جميع املطبات التي تصادفها، فهناك ما يقارب 
من 32 مليون موظف يعملون بصناعة النقل اجلوي سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وهناك اكثر من 1700 شركة طيران متلك 
اكثر من 26000 طائرة مختلفة االحجام واالنواع، باالضافة الى 

وجود ما يقارب 3695 مطارا بني دولي ومحلي.
وبني اخلضري ان ما يجري اآلن ينطبق عليه املثل »مصائب 
قوم عند قوم فوائد«، فما يجري للطيران االوروبي هو فرصة 
للطيران احمللي والسياحة االقليمية لزيادة حصتها السوقية 

من السياحة العاملية وتسويق املنطقة كوجهة أكثر أمانا.
واختتم بأن سياحة الصناعة على الرغم من سرعة تأثرها 
باملؤثرات اخلارجية، اال انها من الصناعات التي تتعافى سريعا 
مع الوقت مقارنة بصناعات اخرى قد تأخذ فترة اطول للتعافي. 
ونصح اخلضري بعدم التس���رع للس���فر للدول التي فتحت 
مجاالتها اجلوية، فحسب رأي العلماء املختصني ان اخلطر لم 

يزل متاما.

هند املنديل

خاصة بالطالبات داخل الحرم الجامعي

المنديل: بدء حملة
»اتحادك يحل مشكلتك«

w.nuks.kw@gmail.com او على 
اخلط الساخن 65059752.

واختتمت حديثها بأن االحتاد 
يسعى دائما خلدمة وحل مشاكل 
اجلم���وع الطالبية في امليادين 

كافة.

آالء خليفة
اعلنت مس���ؤولة الشؤون 
الطالبية ف���ي االحتاد الوطني 
� فرع اجلامعة  الكويت  لطلبة 
هند املنديل عن حملة »احتادك 

يحل مشكلتك«.
وهي حملة طالبية خاصة 
بالطالب���ات داخ���ل احل���رم 
اجلامعي وذلك ملعاجلة وحل 
جمي���ع املش�����كالت الت�����ي 
تواجهه���ا الط��الب���ة خ���الل 
حيات��ها اجلامعية كمش��اكل 
والتحوي���ل  التخصص���ات 
واإلنذارات والفصل من الدراسة 
ومش���اكل املواد ووق��ف القيد 
وام���ور كثيرة نتعاون فيها مع 
اخ��واتنا الطالبات لتحق���يق 
الع���امة، وق��الت  املصلح���ة 
املن��دي��ل: انه ميكن للط��الب��ات 
التواص���ل عن طريق االمييل 

نبيل اخلضري

المعهد العالي للدراسات المتطورة � الهرم
جداول االمتحانات المقترحة للعام الدراسي 2009 � 2010

ثالثة حاسب
إلىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

21012قواعد البيانات 2010/5/232األحد

21012اقتصاد كلي2010/5/25الثالثاء

21012حتليل وتصميم نظم2010/5/27اخلميس

21012التسويق والتجارة اإللكترونية2010/5/30األحد

21012محاسبة التكاليف2010/6/1الثالثاء

21012محاسبة ضريبية2010/6/3اخلميس

21012إدارة مشتريات ومخازن2010/6/6األحد

21012حزم اإلحصاء وبحوث العمليات2010/6/8الثالثاء

21012البيئة والسكان وحقوق اإلنسان2010/6/10اخلميس

21012دراسات إدارية بلغة2010/6/13األحد

»األنباء« تنشر جداول االمتحانات المقترحة للعام الدراسي الجديد 
في المعهد العالي للدراسات المتطورة بمصر

آالء خليفة

تنفرد »األنباء« بنش�ر جداول االمتحانات املقترحة للعام الدراس�ي 2009 � 2010 في املعهد العالي للدراس�ات 
املتطورة � الهرم بجمهورية مصر العربية، وهي كالتالي:

رابعة محاسبة
إلىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

213دراسة جدوى املشروعات2010/5/22السبت

213محاسبة تكاليف2010/5/24االثنني

213دراسة متخصصة بلغة أجنبية2010/5/26األربعاء

213اإلدارة املالية2010/5/29السبت

213محاسبة إدارية وموازنات2010/5/31االثنني

213نظم حتليل وحفظ املعلومات2010/6/2األربعاء

213بحوث العمليات في اإلدارة2010/6/5السبت

213مراجعة مشاكل تطبيقية2010/6/7االثنني

213محاسبة متخصصة2010/6/9األربعاء

213محاسبة ضريبية2010/6/12السبت

رابعة حاسب
إلىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم
21012دراسات جدوى اقتصادية2010/5/23األحد

21012إدارة املؤسسات املالية والتمويل2010/5/25الثالثاء

21012نظم دعم القرار2010/5/27اخلميس

تطبيقات احلاسب في إعداد 2010/5/30األحد
21012التقارير

21012إدارة األفراد2010/6/1الثالثاء

21012شبكات وأمن املعلومات2010/6/3اخلميس

21012محاسبة إدارية2010/6/6األحد

21012نظم املعلومات احملاسبية2010/6/8الثالثاء

21012دراسات محاسبة بلغة اجنليزية2010/6/10اخلميس

ثالثة خارجية
إلىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

21012مدخل احلاسبات االلكترونية2010/5/22السبت

21012تنمية وتخطيط2010/5/24االثنني

21012اقتصاديات املالية العامة الضرائب2010/5/26االربعاء

21012ادارة التمويل واالستثمار2010/5/29السبت

21012محاسبة التكاليف2010/5/31االثنني

21012لغة أجنبية ومصطلحات2010/6/2االربعاء

21012ادارة املشتريات ومخازن2010/6/5السبت

21012احصاء تطبيقي2010/6/7االثنني

21012البيئة والسكان وحقوق االنسان2010/6/9االربعاء

21012سياسات وتخطيط التجارة اخلارجية2010/6/12السبت

21012قانون دولي2010/6/14االثنني

21012التأمني2010/6/16االربعاء

ثالثة محاسبة
إلىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

21012مدخل احلاسبات االلكترونية2010/5/22السبت

21012تنمية وتخطيط2010/5/24االثنني

21012مالية عامة وضرائب2010/5/26االربعاء

21012ادارة التمويل واالستثمار2010/5/29السبت

21012مبادئ التكاليف2010/5/31االثنني

21012لغة أجنبية ومصطلحات2010/6/2االربعاء

21012ادارة املشتريات واملخازن2010/6/5السبت

21012احصاء تطبيقي2010/6/7االثنني

21012البيئة والسكان وحقوق االنسان2010/6/9االربعاء

21012دراسات في محاسبة الشركات2010/6/12السبت

21012محاسبة ضريبية2010/6/14االثنني

21012مبادئ املراجعة2010/6/16االربعاء

21012محاسبة حكومية2010/6/19السبت

رابعة خارجية
الىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

213دراسة جدوى املشروعات2010/5/22السبت
213بحوث التسويق واالعالن2010/5/24االثنني
213مشكالت التجارة الدولية2010/5/26االربعاء
213االدارة املالية2010/5/29السبت
213دراسة متخصصة بلغة اجنبية2010/5/31االثنني
213نظم حتليل وحفظ املعلومات2010/6/2االربعاء
213بحوث العمليات في االدارة2010/6/5السبت
213ادارة االفراد2010/6/7االثنني
213العالقة الدولية والنظم القنصلية2010/6/9االربعاء
213ادارة التجارة اخلارجية2010/6/12السبت

دراسات تكميلية
الىمنمدة االمتحانالمادةالتاريخاليوم

21012مبادئ السلوك التنظيمي2010/5/22السبت
21012اقتصاد كلي2010/5/24االثنني

تطبيقات االنترنت والوسائط 2010/5/26االربعاء
21012املتعددة

21012التسويق والتجارة االلكترونية2010/5/29السبت

21012احملاسبة االدارية2010/5/31االثنني

21012احملاسبة الضريبية2010/6/2االربعاء

21012ادارة مشتريات ومخازن2010/6/5السبت

21012ادارة االفراد2010/6/7االثنني

21012تسويق2010/6/9االربعاء

21012تطبيقات احلاسب واعداد التقارير2010/6/12السبت


