
الجمعة
21  مايو 2010

6
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
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آالء خليفة
أعلنت أمين���ة الصن���دوق بجمعية طلبة 
الصيدلة سلمى العتيبي عن دعم الكتب الدراسية 
بنسبة 100% لطلبة الصيدلة، حيث مت االعالن 
عن هذا الدعم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني 
ومت تسلم كل فواتير الشراء من الطلبة، وقد 
خصصت اجلمعية شهر مايو إلعادة كل تكاليف 

الشراء للطلبة.
وبارك���ت العتيبي للجم���وع الطالبية هذا 
االجناز الذي يضاف لرصيد اجنازات جمعية 
الصيدلة مؤكدة حرص اجلمعية على تخفيف 
االعباء املالية على الطلبة وااللتزام بوعودها 
وتوفير قيمة الدعم قبل نهاية الفصل الدراسي 

الثاني.

»الصيدلة«: دعم الكتب للطلبة بنسبة %100

أكد رفض جمعية أعضاء هيئة التدريس للقانون المقترح

الرفاعي لـ »األنباء«: قانون الجامعة المقترح
يقيد الحريات ويزيد العقوبات المفروضة على األساتذة 

آالء خليفة
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.احمد 
الرفاعي رفض اجلمعية لقانون 
اجلامعة اجلديد املقترح من قبل 

اإلدارة اجلامعية.
ف������ي تصريح��ات  وق����ال 
ل� »األنباء« ان أي قانون جديد 
يجب ان ينبع من القانون احلالي، 
املقت���رح اجلديد هو  فالقانون 
تكري���س للمخالف���ات احلالية 
بإضفاء الشرعية عليها بحيث 
يصب���ح الوض���ع قانونيا وهو 
امر سلبي والكثير من املشاكل 
التي تعاني منها جامعة الكويت 
مرتبطة باملخالفات التي حدثت 
والتي تركز القرار بيد اشخاص 
محدودين وخاصة مدير اجلامعة 
بصفته وبالتالي تصبح القرارات 
غير ممثلة ألعضاء هيئة التدريس 
وتنعدم الشفافية وهي أمور تسبب 
الوظيفي  الرضا  ف���ي  انخفاضا 
وانحدار مستوى اجلامعة وهذا 
ما رأيناه في العش���رين س���نة 
األخيرة باإلضافة إلى الهدر في 

األموال العامة.
وقال إن القانون املقترح في 
املادة 31 يجيز إيقاف عضو هيئة 
التدريس ع���ن العمل على ذمة 
التحقيق ملدة ال تزيد عن 3 اشهر 
بقرار من مدير اجلامعة، باإلضافة 

التي  التأديبية  العقوب���ات  إلى 
يجوز توقيعها على أعضاء هيئة 
التأديب:  التدريس، من مجلس 
أ- اإلنذار، ب- اخلصم من املرتب 
ملدة ال تزيد عن شهر ج- احلرمان 
من التمتع باملهمات العملية لفترة 
محددة، د- احلرمان من التدريس 
في الفصل الصيفي لفترة محددة، 
ه�- الفصل من اجلامعة، ويعتبر 
قرار مجلس التأديب قرارا نهائيا 

ال يجوز التظلم منه.
واض���اف د.الرفاع���ي: وتلك 
االمور تع���د طام���ة كبرى في 
القانون، فالعقوبات في القانون 
احلال���ي بها ضمان���ات كثيرة، 
ففي املادة 37 على سبيل املثال 
حتدد بالتفصيل صفات مجلس 
تأدي���ب أعضاء هيئة التدريس، 
فهم يتكونون من مدير اجلامعة 
ومستش���ار م���ن ادارة الفتوى 
والتشريع يختاره مدير الفتوى 
والتشريع واحد عمداء الكليات 
يختاره وزير التربية والتعليم 
املقترح  القانون  العالي بينم���ا 
اغفل هذا املوضوع وتركه لالئحة 
التنفيذية، واملشكلة االخرى وهي 
جوهري���ة من ناحية الضمانات 
القانونية ألعضاء هيئة التدريس 
في طريقة تشكيل اللجنة، فلم 
يشكلها بالقانون وامنا بالالئحة 
التنفيذية التي تشكل من مجلس 

فإدراج القانون لعقوبات اخرى 
ومنها اخلصم م���ن الراتب هو 
تخفيض للمركز الوظيفي العضاء 

هيئة التدريس.
كما ان القانون املقترح يعطي 
احلق ملدير اجلامعة في ان يوقف 
عضو هيئة التدريس عن العمل 
ملدة 3 اشهر على ذمة التحقيق 
واعطاه لتقدير شخص واحد وهو 
مدير اجلامعة وهذا يشكل خلال 
القانونية  بالنسبة للضمانات 
العضاء هيئة التدريس، وايضا 
عقوبة أال يدرس الفصل الصيفي 
لعدة فت����رات غير موجودة في 
نظ����ام اخلدمة املدنية فالقانون 
الوظيفية  املراكز  املقترح ينزل 
لعضو هيئة التدريس ويقلص 
القانونية العضاء  الضمان����ات 
هيئة التدري����س ناهيك عن ان 
القانون خرج بإج����راءات غير 
صحيح����ة فهن����اك اش����خاص 
معدودون في االدارة اجلامعية هم 
من قاموا بصياغة هذا القانون، 
فالعقوبات ف����ي يد املدير وهي 

غير واضحة.
وزاد قائال: انني ارى ان هذا 
القانون يجب ان يذهب ملجلس 
االقسام العلمية وهو من يقترح 
القانون وليس االدارة اجلامعية 
فاقت���راح القانون بحد ذاته هو 
مخالفة قانوني���ة تدين االدارة 

اجلامعية دون ادنى شك.
الفتا الى ان القانون املقترح 
يحول اجلامعة مع االس���ف في 
ظل تل���ك العقوب���ات الى ثكنة 
عسكرية ويحول مدير اجلامعة 
الى قائد لتلك الثكنة، مؤكدا على 
اهمية وجود احلريات في جامعة 

الكويت.
وأضاف: هذا القانون كان يجب 
ان يعطي اعضاء هيئة التدريس 
قدرة على االحتكام داخل اجلامعة 
ولك���ن مع االس���ف أتى وقلص 
الضمانات والقدرة على االحتكام 
والدليل على ذلك ان القرار نهائي 
وال يجوز حتى ملجلس اجلامعة ان 
ينقضه والسؤال هو من سيشكل 
التأديب فقد ترك لالئحة  جلنة 
التنفيذية وبالتالي سيحددهم 

مدير اجلامعة. 
وناش���د د.الرفاع���ي اعضاء 
مجلس االم���ة ان يتصدوا لهذا 
القان���ون، فهناك م���واد كثيرة 
تعت���رض عليها جمعية اعضاء 
هيئة التدريس جملة وتفصيال 
في محتواها املوضوعي وطريقة 
اخراجها بصورة غير قانونية، 
وارج���اع القان���ون املقترح الى 
العلمية وهو  مجلس االقس���ام 
املكان الصحي���ح الذي يجب ان 
يتم تداول هذا النوع من املواضيع 

د.يعقوب الرفاعيفيه.

خالد العماوي

د.أحمد االثري

د.أحمد الرفاعي

عبدالعزيز الصقعبي متوسطا املشاركني في االجتماع

اجلامعة وبالتالي فبقرار وزاري 
سوف تشكل اللجنة دون ان يكون 
هناك قدرة ألعضاء هيئة التدريس 
على التأثير فيها، باإلضافة الى 
اشكالية العقوبات التي نص عليها 
القانون والتي تشمل اخلصم من 
الراتب وهو انتقاص وتخفيض 
من املركز الوظيفي العضاء هيئة 
التدريس، فف���ي الوقت احلالي 
االستاذ املس���اعد يعادل وكيل 
وزارة مساعد واالستاذ الدكتور 
يعادل وكيل وزارة بناء على نظام 

اخلدمة املدنية.
العقوبات  إل���ى أن  وأش���ار 
القيادية  اخلاص���ة باملناص���ب 
تنحص���ر ف���ي 3 عقوبات وهي 
اللوم أو االنذار او الفصل وبالتالي 

الصقعبي: اقتراح 3 تصورات
التحاد الطلبة في »الجامعات الخاصة«

آالء خليفة
أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز الصقعبي، 
انه مت عقد االجتماع الثاني للجنة اجلامعات اخلاصة، 
وذلك ملناقشة التصورات ال� 3 التي أوصى بها املؤمتر 
الس����ابق لش����كل االحتاد املمثل للطلبة والطالبات 

الكويتيني الدارسني في اجلامعات اخلاصة.
وذك����ر الصقعبي انه مت ط����رح التصورات ال� 3 

لشكل االحتاد وهي:
1 � احتاد عام يضم جميع الطلبة الكويتيني في 
الكويت ويس����مى االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 

فرع الكويت.
2 � احتاد خاص لطلبة اجلامعات اخلاصة ويكون 
اسمه االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعات 

اخلاصة مع وجود فرع جامعة الكويت.

3 � احتاد خاص لكل جامعة خاصة ويسمى فرع 
اجلامعة اخلاصة.

وقد متت مناقش����ة كل تصور على حدة من قبل 
أعضاء اللجنة.من جهته، قال عبداهلل الشراد � ممثل 
طلبة اجلامعة األميركية � انه يؤيد بشدة مقترح إنشاء 
احتاد خاص باجلامعات اخلاصة، وذلك ألن إنشاء 
احتاد لكل جامعة خاصة يضعف من تأثير االحتاد 
على القرارات احمللية. أما رئيس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة عمار 
الكندري، فذكر ان الهيئ����ة اإلدارية احلالية ترفض 
املقترح األول، وذلك بسبب اختالف اإلدارات اجلامعية 
وقلة الدعم املالي املوجه لالحتاد من قبل اجلامعة، 
وكذلك أيد أسباب الشراد في رفضه للمقترح الثالث، 
وق����ال ان هيئته اإلدارية توص����ي باملقترح الثاني 

الحترام خصوصية اجلامعات اخلاصة.

آالء خليفة
طالب رئيس مجلس القائمة االئتالفية بجامعة الكويت محمد 
العتيبي املسؤولني في االدارة اجلامعية بعدم اتخاذ اي قرار من 

شأنه رفع نسب القبول في اجلامعة.
واكد العتيبي ضرورة دراسة عواقب هذا االمر الذي يعد أمرا 
مرفوضا بالنس���بة للمجتمع الذي يتطلع الى ان يتم استيعاب 
ع���دد اكبر في املرحلة املقبلة في دول���ة أنعم اهلل عليها بالكثير 

من اخليرات.
وق���ال العتيبي: نحن في القائمة االئتالفية لن نقبل مبثل هذا 
االمر، ولن نقف مكتوفي االيدي جتاه هذه القضية، ونطالب بوقف 
هذه التحركات أيا كانت أس���بابها التي ال تخدم شباب املستقبل 
الذي ينشد جامعة افضل تقوم باحتضانه وتشجعه على التعليم 
مبا يعود بالنفع على الوطن الذي أعطانا الكثير، ويجب ان نعمل 
جميعا على خدمته في شتى املجاالت. واستغرب العتيبي توصية 
جلنة العمداء بهذا الشأن وفي هذا التوقيت بالذات الذي يفترض 
ان نتكات���ف جميعا فيه للعمل على االس���راع ف���ي اجناز مدينة 
صباح السالم اجلامعية والتي ستكون طاقاتها االستيعابية اكبر 
من الوضع احلالي اذا كانت هذه احلجة التي يتخذها من ينادي 

برفع نسب القبول.
وتابع العتيبي قائال: اذا كان املوعد املعلن النتهاء املدينة من 
قبل االدارة اجلامعية في اكثر من مناس���بة صحيحا، فلماذا هذا 
التس���رع في اتخاذ مثل هذه الق���رارات والباقي فقط عدة أعوام، 
وق���ال ان هناك من يريد ان يب���رر اخللل الذي تعاني منه بعض 

اجلهات والعجز املوجود فيها برفع نسب القبول.
وش���دد العتيبي على اننا لن نقبل ان يدفع ضريبة التقصير 
احلكومي على مدى تلك الس���نوات الطالب البسيط الذي يحلم 
طوال تلك الس���نوات بأن يكون طالبا في هذا الصرح االكادميي 
الشامخ. وختم العتيبي قائال: نحن نعلن رفضنا لهذه التوصية 
من مجلس اجلامعة، واننا لن ندخر جهدا في س���بيل الدفاع عن 
هذه القضية الت���ي تعتبر مصيرية بالنس���بة للكثير من أبناء 

الشعب الكويتي.

»االئتالفية«: رفع نسب القبول بالجامعة 
مرفوض ويضر بمستقبل الطلبة

طالبت بوقف هذه التحركات

قد تتس����اءل في نفسك ما 
عالقة التبذير باملجاعة؟

العالقة واضحة فكلما بذرنا 
اكثر زاد اآلخرون فقرًا وماتو 

جوعًا.
قد يكون املوضوع غير شيق 
ولكن انظ����ر اليه من الناحية 
االنسانية وضع نفسك مكان 
هؤالء الذين ميوتون جوعا كل 
يوم فاملجاعة اصبحت مصدر 

تهديد دائم لهم ال مفر له.
نحن نعلم اننا نعيش في 
دولة اخلير والعطاء وكل شيء 

متوافر لنا.
ولكن اال نستحي من اهلل 

من كثرة التبذير؟
اال نخشى ان تزول هذه النعم 

التي لطاملا عشنا بسببها؟
وقد قال اهلل في كتابه )وال 
تبذر تبذيرا إن املبذرين كانوا 
إخوان الشياطني وكان الشيطان 

لربه كفورا(
مباذا سنجيب عندما نسأل 

عن هذا النعيم؟
ال تذهب����وا بعيدا فلم ينته 
املوضوع بعد، تعالوا نرى حال 

اخواننا املسلمني الذين ابتالهم 
اهلل بنقص من االموال والنعم 
هل مددت يدك لغيرك يوما لتجد 
طع����ام او قوت يومك؟ فاحمد 
اهلل اذن على نعمته اتظن انك 
قد ال تكون في مكانه يوما من 
االيام؟ ال واهلل امنا اراد اهلل لك 
ان حتيا في نعيم ألديك عائلة 

وأطفال؟
هل رأيت يوما طفلك ميوت 
جوعا وانت ال جتد ما تطعمه 
او تس����قيه؟ عذرا انا ال اتكلم 
عن افخر انواع الطعام وغيره 
امنا اقص����د ما يكفيك لتعيش 
فقط، اذن فاحمد اهلل واشكره، 
الن هن����اك الكثير من اخواننا 
املسلمني ميوتون جوعا، ما نوع 
اللباس الذي تلبسه الطفالك؟ 
س����أعذرك ان بدأت بسرد تلك 
املاركات ولكن ألومك لو ذكرت 
اس����ماء اش����هر احملالت التي 
تشتري منها عشرات األلبسة 
ألطفالك لتلبس شهرا او شهرين 
ثم يكون مصيرها كالعادة سلة 
املهمالت، فانظر الطفال غيرك 

ماذا يلبسون.

هل سألت يوما من االيام ماذا 
يأكل����ون اذا لم يجدوا طعاما؟ 
نعم يأكلون بقايا طعامك الفتات 

املتبقي منه.
ه����ل تدرك م����اذا يعني ان 
متوت ام ب����ني يدي طفلها من 

شدة اجلوع والعطش؟
ال تظن اني احدثك بكالم من 
وحي اخليال؟ امنا هي حقيقة 
الكثير م����ن اطفال  يعيش����ها 

املجاعة.
اعذرني عزيزي القارئ اني 
سأختم بقولي هذا: فاالسراف 
والتبذير قد يكونا سببا ليس 
في زوال النعم فحسب بل في 
العباد والبالد، فلينظر  هالك 
كل منا حوله ولنستشعر حجم 
النعم التي أنعمها اهلل علينا، 
ولندرك جميعا حقيقة كرم اهلل 
سبحانه وتعالى معنا واسرافنا 
على انفسنا وبخلنا على الفقراء 
واملساكني، ديننا حث على الكرم 
ولكنه في الوقت نفس����ه حرم 

التبذير.
ندى بردول
مقرر تربية بيئية ـ كلية التربية

إن وسائل اإلعالم تلعب دورا كبيرا 
في تكوين شخصية الطفل املسلم من 
جمي���ع املجاالت »ثقافي���ا، اجتماعيا، 
دينيا« وذلك لوجود الوسائط االعالمية 
املتعددة كالتلفاز واأللعاب االلكترونية 
وغيره���ا، فأطف���ال الي���وم أصبحوا 
أكثر جرأة وحتررا بس���بب تعرضهم 
ملؤثرات الوسائل اإلعالمية غير الهادفة 
والتي تتطل���ب املراقبة بعناية وذلك 

حلمايتهم.
فوسائل اإلعالم لها آثارها السلبية 
واإليجابية ولكن لألس���ف فإن اآلثار 
السلبية لوسائل اإلعالم اكثر خطورة 
على الطفل في حالة غياب اسس اختيار 
املواد اإلعالمية التي تعرض وان لم تكن 
هناك مراقبة على وسائل اإلعالم فسوف 

نالحظ وجود آثارها السلبية:
أولها: تعارض القيم اإلسالمية لدى 
الطفل مع ما يش���اهده من قيم جديدة 
وتقاليد دخيلة على مجتمعنا اإلسالمي 
مما يؤدي الى التصادم القيمي في عقل 

الطفل. 
ثانيها: ظهور بعض احملرمات التي 
تتعارض مع ما نغرس���ه في نفوس 
اطفالنا من تعاليم الدين اإلسالمي التي 

توضح آثار احملرمات على املسلم.

ثالثها: تشتت فكر الطفل بني معايشة 
منع وما يشاهده وال يدري أيهما اصح 

بالنسبة له.
رابعها: افالم الرعب واجلرمية التي 
لها اثر س���لبي على شخصية الطفل 
وس���لوكه وه���ي التي تهي���ئ الطفل 
لالنحراف والعنف وذلك ملا يش���اهده 
من أفالم اجنبية ومسلسالت عربية.

ومن ناحية أخرى مشاهدة الطفل 
ألفالم الكرت���ون الغريبة والتي غالبا 
ما تدور حول املغامرات والشخصيات 
الوهمية وم���ا ينتج عنه  اخلرافي���ة 
خيال مدمر للطفل مثل »س���وبر مان، 
سبايدرمان، بات مان« وغيرها فجميعها 
قصص غريبة مص���ورة لم تراع في 
احلسبان القيم االسالمية واالخالقية 

الصحيحة.
وأعظم من هذا انها تتجاهل وجود اهلل 
وقدرته وذلك يتضح في سيطرة ابطال 
الفيلم الكرتوني ومع هذا الغزو االعالمي 
الهائل الذي يجتاح عقول اطفالنا، فالبد 
من وقفة جادة ومراقبة صارمة يتحملها 
كل من البيت واملدرسة واملجتمع ووسائل 
االعالم ويجب تفعيل القيم االسالمية 

وغرسها في عقول اطفالنا.
مريم المطيري

يغلب على الكويت مظاهر العوملة والتأثر بالغرب في معظم نواحي 
احلياة، ولك���ن من أهمها وأخطرها مظاهرها ف���ي اإلعالم الذي يقلد 
البرامج الغربي���ة دون التفكير واالهتمام باألفكار اجلديدة والبرامج 
غير املستنزفة وقد مت إدخال ثقافة الغرب في حياتنا من خالل األفالم 
واملسلس���الت واألغاني والكتب وأغلب هذه النماذج التأثر بها سلبي 

ويؤثر في مجتمعنا.
ولكن من أغلب الذين يتأثرون؟

إنهم الشباب واألطفال جيل املستقبل، وقد يكون هذا التأثر من خالل 
امللبس او املأكل او السلوك والتصرف مع اآلخرين، وكثير من هذا التأثر 

يتنافى مع عادات وتقاليد وسلوك مجتمعنا الكويتي احملافظ.
وإذا تساءلنا عن أس���باب هذا التأثر فستكون األسباب: 1 � نقص 
الوازع الديني، 2 � عدم االهتمام بالعلم وحتصيله، 3 � االهتمام السطحي 
باملظاهر، 4 � عدم االهتمام باجلوهر وتنميته، 5 � سوء اهتمام اإلعالم 

الكويتي في إرشاد ونصح اجليل اجلديد.
ولكن إلى متى؟

فيجب ان يتكاتف األفراد واملسؤولني ووسائل اإلعالم، فكل منهم 
يكمل اآلخر، فاألفراد واجبهم توعي���ة أبنائهم ويجب عليهم تطوير 

ذاتهم واملسؤولون ووسائل اإلعالم يجب عليهم: 
1 � تقدمي البرامج الهادفة.

2 � إقامة الندوات واحملاضرات.
3 � توزيع املنش���ورات التي حتث عل���ى االهتمام بالهوية احمللية 
وعدم التأثر مبظاهر العوملة في جانب من جوانب احلياة، فاملطلوب 
من اجلميع اتباع العوملة في كل ش���يء مفي���د ونافع وليس التقليد 
األعمى الس���لبي احلاصل اآلن والذي سيكون ضربة قاضية لضياع 

هذه الهوية.
أحرار عبداهلل العنزي
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زمن التبذير وسائل اإلعالم وأثرها السلبي على الطفل العولمة في المجتمع

األثري: طالبنا بخير بعد زلزال نيوزيلندا

خالل اجتماع لمجلس إدارة الهيئة

»التطبيقي«: إقرار خطة القبول للعام المقبل 
واستحداث بكالوريوس » الهندسة الكيميائية«

اتحاد »التطبيقي« لتوفير دورات ICDL للطلبة

الكندري لتجديد مباني الهيئة المتهالكة
محمد المجر

صرح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وممثل 
كلية الدراس����ات التكنولوجية محمد الكندري بأن 
هناك العديد من املالحظات التي لوحظت على بعض 
مباني الكلية حيث ان أغلبها انتهى عمرها االفتراضي 
ونخشى من أن تكون آيلة للسقوط أو التداعي مما 
يفقدها أي صفة من صفات األمن والسالمة، خصوصا 
ان من يتواجد فيه����ا هم العاملون والطلبة. وأكمل 
الكندري: املالحظات موجودة على عدة مبان ومنها 
الورش����ة القدمية ورغم انه مت جتديد الورشة، لكن 

مازالت املباني قدمية جدا وحتتاج الى إعادة إنشاء 
من جديد، الس����يما انها ال تصلح بسبب انها قدمية 
ومتهالكة جدا والبد من إزالتها وإنشاء مباني جديدة 

مكانها.
وطالب الكندري باستحداث مطبعة كلية الدراسات 
التكنولوجية، اضافة الى قسم التسجيل الذي يحتاج 
الى املعدات التي تخدم العمل، السيما ان عدد املوظفني 
قليل كما انهم يعملون بطريقة يدوية، مطالبا املالية 
باالستعجال بصرف رواتب املكلفني السيما انه يتم 
صرف مكافآتهم بشكل متأخر دائما وهذا األمر يجب 
معاجلته ملصلحة العاملني واحلفاظ على حقوقهم.

املوافقة املبدئية على استحداث 
برنامج بكالوريوس تكنولوجيا 
الكيميائية بكلية  الهندس���ة 
الدراسات التكنولوجية، على 
أن يعرض على مجلس االدارة 
بعد استكمال املتطلبات اخلاصة 
بالتنسيق بني كلية الدراسات 
التكنولوجية بالهيئة وكلية 

الهندسة بجامعة الكويت.
وطالب املجل����س مبراجعة 
التقييم  متطلبات مؤسس����ات 
العاملي����ة للبرنام����ج، على أن 
تستكمل املتطلبات خالل الفترة 
الدراس����ي  الفصل  حتى نهاية 
األول للعام الدراسي)2011/2010( 
استعدادا الستقبال الدفعات االولى 
للبرنامج مع بداية الفصل الثاني 

للعام الدراسي)2011/2010(.

)الدبلوم والبكالوريوس( لسد 
حاجتها في هذا املجال.

الى ان  الرفاع���ي  وأش���ار 
املجلس ش���دد على ضرورة 

قال مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الرفاعي ان مجلس  د.يعقوب 
اتخ����ذ مجموع����ة من  االدارة 
الق����رارات م����ن بينه����ا اقرار 
خطة القبول للعام الدراس����ي 

.2011/2010
الرفاعي في بيان  واضاف 
صحافي أمس ان املجلس الذي 
عق���د اجتماعا امس برئاس���ة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ناقش 
حاجة وزارة التربية خلريجي 
التمريض للعمل  دبلوم كلية 
بالعي���ادات املدرس���ية ضمن 
املقبولني في الكلية مع احلرص 
على استكمال متطلبات برنامج 
التمريض املدرس���ي بش���قيه 

طال��ب أم���ني س������ر االحت���اد الع���ام لط���لبة ومت���دربي 
اله���يئة العامة للتعليم التط���بيقي والتدريب خال��د الع���ماوي 
ادارة الهي���ئ���ة بتوف���ي���ر دورات ICDL مج���اني���ة للط���الب 
والطالبات في كلي���ات ومع���اهد الهي���ئة أس�����وة مبا ه����و 
مع���م���ول به في جام��ع���ة امل���لك ف���هد ب���ن العزيز باململكة 
العربية السعودية الشقيقة، على ان يكون اجتياز تلك الدورات 

اختياريا للطالب.
وقال الع���ماوي ان توف��ير تلك الدورات من ش������أنه فتح 
آفاق جديدة امام الطالب والطالبات في س���وق العمل، حيث ان 
اجتي���از تلك الدورات أصبح من االهمية مبكان لكل اخلريجني 
املقبلني على سوق العمل، وان توفير تلك الدورات سيساعدهم 
على االلتح���اق بالعديد من اجله���ات احلكومية واخلاصة في 

سوق العمل.

طمأنت وزارة التعليم العالي اهالي الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مدينة )واكاتاني( بنيوزيلندا التي تعرضت لزلزال امس.

وقالت الوزارة نقال عن املستش���ار الثقافي ورئيس املكتب 
الثقافي بأستراليا د.احمد االثري قوله في اتصال هاتفي امس 
ان الزلزال الذي تعرض���ت له املدينة كان بقوة 3 درجات على 

مقياس ريختر.
وأضاف���ت ان االث���ري اوضح ان املدينة تبعد مس���افة 220 
كيلومترا من أقرب مدينة يدرس فيها الطلبة الكويتيون وهي 

)أوكالند(.
وأش���ارت الى انه مبج���رد ورود اخ���بار عن الزلزال بادر 
االثري واتصل بالطلبة الكويتيني الدارسني في نيوزيلندا في 
مدينة )أوكالن���د ودنيدن( حيث اكد أن أح���دا منهم لم يصب 

بسوء.


