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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اس����تنكر رئيس رابطة طلبة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا محمد الصانع، تأخر 
صرف املكافأة االجتماعية مناشدا اجلهات 
املختصة النظر بهذا املوضوع واستعجال 

صرفها.
وطالب بتحديد وقت او يوم معني في كل 

شهر وآلية معينة ومنتظمة لصرفها الفتا 
الى ان الرابطة قامت بعدة مطالبات حلل 
هذه القضية وما زالت تطالب بها وستظل 

تطالب بها الى ان يتم حتديد املوعد.
واكد الصانع ان هذه املشكلة يعاني منها 
ع����دد كبير من الطلبة وقد وردت للرابطة 

شكاوى عديدة من الطلبة بهذا الشأن.

رابطة الخليج تستنكر تأخر صرف المكافأة االجتماعية

»األنباء« تنشر كادر إداريي »التطبيقي« المشتمل 
على المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل

بهبهاني: نسعى لالرتقاء بالخدمات الطبية 
وتفعيل البروتوكول مع جامعة مالطا

اس���تقبل نائب مدير اجلامعة ملركز العلوم الطبية د.عبداهلل 
بهبهاني وعمداء الكليات الطبية، وفد جامعة مالطا وذلك للوقوف 
على كل السبل التي من شأنها تفعيل البروتوكول الذي مت التوقيع 

عليه بني جامعة الكويت وجامعة مالطا.
وفي هذا الصدد قال نائب مدير اجلامعة ملركز العلوم الطبية 
د.عبداهلل بهبهاني ان اللقاء كان مثمرا في نقل اخلبرات الطبية 
ب���ني جامعة مالطا الطبية وجامعة الكويت، خصيصا ان جامعة 
الكويت مقبلة على جملة من املش���اريع الت���ي تتعلق باجلانب 

االكادميي الطبي.
وبني د.بهبهاني ان تبادل اخلبرات بني اجلامعات املختلفة في 
املجاالت التخصيصية ومنها الطبية له االثر االكبر على تطوير 
املفهوم الطبي الذي نس���عى ال���ى االرتقاء به في جامعة الكويت 

بشكل عام ومركز العلوم الطبية بشكل خاص.
واوضح ان مركز العلوم الطبية قدم كل امكانياته املتاحة في 
خدم���ة االتفاقية املبرمة مع جامعة مالطا، حيث مت اس���تعراض 
ذلك خالل االجتماع اليجاد الصي���غ العملية والعلمية للتعاون 
بني اجلامعتني، ومت االتفاق على آليات س���يتم االعالن عنها بهذا 

الشأن.

وس���اهمت ف���ي ترتيب عدة 
لقاءات مع املسؤولني، ما ساعد 
في إقراره والشكر أيضا ملدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
والذي سيسجل له هذا اإلجناز 
كمدير عام مت في عهده وقدم 
الكثير لدع���م النقابة في هذا 
اجلانب ونق���ل ايضا املطالب 
للحكومة وقيادييها وال ننسى 
د.حمود املضف ودوره السابق 
املقترح  النقابة  حينما قدمت 
القدمي بالتنس���يق والترتيب 
معه وايضا الش���كر للرئيس 
احلالي لالحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت رئيس النقابة 
وزمي���ل ال���درب عبدالرحمن 
السميط ولكل أعضاء النقابة 
العاملة معنا والتي  واللجان 
س���اهمت في الكثير ولوالهم 

ملا حتقق هذا اإلجناز«.
وق���ال العجم���ي: اإلجناز 
يحسب للجميع ونحن كنقابة 
نطمئن اآلن الى ان عهد اإلحباط 
ولى وان التس���رب الوظيفي 
الذي كنا نخشاه انتهى عهده 
وانن���ا كعامل���ني بالتطبيقي 
اكث���ر وأكثر في  س���نتحرك 
األيام املقبل���ة لتطبيق اعلى 
معايير العمل وسنساهم في 
تطوير ودعم الكويت وتعليمها 
وليعلم اجلميع ان هذا الكادر 
مستحق وحق للعاملني وقد 
طال انتظاره لكن وصلنا في 

النهاية الى اإلجناز.

حتى جنت في إيصال صوتها 
وان إقرار الكادر يشعرنا بأننا 
جنحنا جناحا كبيرا بالتعاون 
م���ع اإلدارة والعاملني جميعا 
في احلصول على هذا احلق، 
وأكمل: نتوجه بالشكر للحكومة 
ممثلة بسمو الرئيس الشيخ 
ناصر احملمد الذي وعدنا بدعم 
العملية األكادميية وتشجيع 
العاملني فيها وصدق ما وعدنا 
بدعم وتش���جيع إقرار الكادر 
وال ننسى الدور الكبير لنائب 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
د.محمد الصباح الذي بشرنا 
بالكادر قبل أسبوعني وفعال 
تباش���رنا بوع���ده وتأييده 
واإلشادة أيضا لوزيرة التربية 
وزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود والتي شاركتنا االهتمام 
باملس���اواة ووع���دت بدعمه 

التطبيقي والتدريب للعاملني 
اإلداريني إقرار كادر اإلداريني 
في السنوات املاضية وحتقيق 
املس���اواة بعد ط���ول انتظار 
الذي قدمته  املقترح  وتأجيل 
النقابة بصورة كاملة ودومنا 
أي تعديل، وهو ما يعد وسام 

فخر نعتز به.
وق���ال أم���ني س���ر نقابة 
العجمي:  التطبيقي م.فنيس 
نشعر بالفخر والسعادة إلقرار 
مقترح النقابة بتحقيق مساواة 
كامل���ة لإلداري���ني باجلامعة 
واملوافقة على املقترح بكامل 
تفاصيله 100%، ما يؤكد اقتناع 
اجلميع كحكومة ومسؤولني 

بهذه املطالب العادلة.
العجمي: »وعدنا  وأضاف 
وأوفينا وخاضت النقابة سلسلة 
من اإلضرابات واالعتصامات 

محمد المجر
تنشر »األنباء« كادر إداريي 
التطبيقي املشتمل على املكافأة 
التشجيعية وبدل طبيعة العمل 
الهيئة  الذي طالبت به نقابة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
املوافقة  والتدري���ب ومت���ت 

عليه.
الكادر على منح  واشتمل 
الدرجة »أ« بدل طبيعة عمل 
90 دينارا ومكافأة تشجيعية 
310 دناني���ر ومن���ح الدرجة 
»ب« 80 دين���ارا طبيعة عمل 
و280 مكافأة، والدرجة األولى 
70 دينارا بدال و250 مكافأة، 
والدرجة الثاني���ة 65 دينارا 
بدل طبيعة عمل و215 مكافأة 
الكادر  تش���جيعية، وتضمن 
منح الدرجة الثالثة 55 دينارا 
بدل طبيعة عمل و185 مكافأة، 
والدرجة الرابعة 45 دينارا بدال 
و155 مكافأة، والدرجة اخلامسة 
35 دينارا بدل طبيعة عمل و125 
مكافأة تشجيعية، كما مت منح 
الدرجة السادس���ة 30 دينارا 
العمل و100 مكافأة،  لطبيعة 
السابعة 25 دينارا  والدرجة 
بدل طبيعة عمل و75 مكافأة 
الدرجة  تشجيعية، ومت منح 
الثامن���ة بدل طبيعة عمل 20 
دينارا ومكافأة تشجيعية 50 

دينارا.
وبه���ذه املناس���بة باركت 
العامة للتعليم  الهيئة  نقابة 

خالل استقباله وفدًا من الجامعة في مركز العلوم الطبيةالعجمي: الموافقة على الكادر 100% ومحمد الصباح بشرنا به قبل أسبوعين

د.عبداهلل بهبهاني مستقبال أحد عمداء الكليات الطبية

د. عبداهلل بهبهاني متوسطا عمداء الكليات الطبية

محمد الصانع
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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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> 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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24812170 الجودة + ال�سعر

ب�ن ن��خ���ي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

عبدالرحمن السميط م.فنيس العجمي


