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الجامعــــة
والتطبيقي

اصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي بتجديد 
تعيني د.عبداملالك خلف التميمي، االستاذ بقسم التاريخ، رئيسا 
لقسم التاريخ بكلية اآلداب ملدة عام اعتبارا من 2010/5/22. كما 
اصدر مدير اجلامعة قرارا في شأن تعديل الهيكل التنظيمي ملركز 
دعم القرار وتغيير مسماه الى ادارة الشؤون العلمية، ويقضي 
القرار بتعديل الهيكل التنظيم����ي ملركز دعم القرار على الوجه 
التالي:1- تعديل مسمى »مركز دعم القرار« بالقطاع التابع لنائب 

مدير اجلامعة للشؤون العلمية الى »ادارة الشؤون العلمية«.
2- ضم »مكتب االعتماد االكادميي« الى الهيكل التنظيمي الدارة 
الشؤون العلمية وتغيير مسماه الى »قسم التطوير االكادميي«.

3- تغيير مس����مى »قس����م الدراسات« الى »قس����م البرامج 
االكادميية«.

4- اس����تحداث مراقبت����ني اداريتني تتبعان ادارة الش����ؤون 
العاملية.

تجديد تعيين د.التميمي رئيساً لقسم التاريخ

الفهد: متفائلون بتنفيذ الخطة التنموية وعلينا تذليل العقبات أمام دورتها المستندية
خالل الملتقى الشبابي التحاد الطلبة ـ فرع الجامعة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب القيادي

)فريال حماد( الشيخ أحمد الفهد ود.عبداهلل املعتوق خالل احلفل  عمار الكندري مكرما الشيخ أحمد الفهد

آالء خليفة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد: »ان التخطيط التأش���يري 
يعتمد على أهداف تضعها الدولة 
من خالل السياسات ثم تترجمها 
إلى برامج، بحي���ث تكون هناك 
ش���راكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص لتحقي���ق أهداف كمية 
وليس فقط ميزانيات رأسمالية، 
وق���د انطلقت خطة التنمية على 

هذا األساس«.
جاءت كلمة الفهد خالل امللتقى 
الشبابي الذي نظمه االحتاد الوطني 
لطلبة الكوي���ت � فرع اجلامعة، 
بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 
القيادي التاب���ع للهيئة اخليرية 
اإلس���المية العاملية واملقام حتت 
عنوان »إس���تراتيجية الكويت.. 

مسؤولية ومستقبل«.
وقال الفهد انه بعد اخلطة بدأنا 
تنفيذ قانون 60 / 86، ألول مرة 
في الكويت، حيث لم يس���بق ان 
أقرت أي خطة تنموية بقانون إال 
مرة واحدة ولم تستكمل بسبب 
ح���ل مجلس األمة، ولذلك تعتبر 
هذه اخلطة هي األولى التي يتم 
إعدادها واملوافقة عليها، الفتا الى 
ان اخلطة حتت���اج منا أن نعمل 
خطة سنوية وإن مت هذا املوضوع 
فستكون هذه حادثة جديدة تسجل 
الكويت، فستكون لدينا  بتاريخ 
خطة سنوية عبارة عن مجموعة 
املشاريع النمطية والرأسمالية أو 
اإلنشائية التي من خاللها نصل 

لتحقيق أهداف.
وأضاف: »لقد أصبح هذا واجبا 
على كل مسؤول ووزير وكل من 
التنفيذية  الى األجه���زة  ينتمي 
بالدولة بان يحقق برنامج العمل 
اخلاص في���ه ضمن اطار اخلطة 
الس���نوية كواجب قانوني وإال 

املركز، وهذه عالمة صغيرة توضح 
لنا ماهية املركز، حيث يأخذ هؤالء 
الش���باب نحو 57 دورة تدريبية 
في ثالث س���نوات، وكل خريجي 
املركز تتنافس عليهم الشركات بعد 
تخرجهم، فنحن ال نستطيع ان نقرر 
للكويت، ولكننا نستطيع أن نتفاءل 
ونعطي أعلى نوعية من الشباب 

للكويت وهذه هديتنا إليها«.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال رئيس 
الهيئ���ة اخليري���ة اإلس���المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق: »إن 
االهتمام بالشباب وتأهيله لتحمل 
املس���ؤولية في بن���اء وطنه هي 
مس���ؤولية جماعية تقوم الدولة 
بالريادة فله وتش���اركها في ذلك 
مؤسس���ات املجتمع املدني كافة، 
ومن هذا املنطلق س���عت الهيئة 
العاملية ممثلة مبركز  االسالمية 
الرواد للتدريب القيادي الى اقامة 
امله���م بالتعاون مع  هذا املؤمتر 
الكويت،  الوطني لطلبة  االحتاد 
وهو يهدف لتفاعل القطاع الشبابي 
في الكويت والذي ميثل نس���بة 
كبي���رة م���ن املجتم���ع الكويتي 
مع اخلطط االس���تراتيجية التي 
تضعها الدولة للنهوض بالكويت 
ورقيها، وما رعاية الشيخ أحمد 
الفهد اليوم إال دليل على اهتمام 
صاحب الس���مو األمير وحكومة 
الذين  الشبابي  الكويت بالقطاع 
س���يكونون اداة رئيسية لتنفيذ 
اخلطة االس���تراتيجية حلكومة 
الكويت فهم شباب اليوم ورجال 
الغد واداة التغيير املأمولة خلير 
الكوي���ت واهله���ا، وانن���ا لعلى 
يقني بأن هذا املؤمتر سيس���اهم 
في توعية الش���باب بدورهم في 
التنمية ويعينه���م على حتديد 
تخصصاتهم التي تسهم في تنفيذ 
اخلطة االستراتيجية، كما سينتج 
عن هذا املؤمتر بإذن اهلل فهم اعمق 
للخطة االستراتيجية من جميع 

املؤسسات الرسمية واألهلية.

مدينة رياضية متكاملة، جتاري 
واستثماري باإلضافة للسكني، 
وفي بعضها جامعات خاصة ومدن 
طبية خاصة، ومدن ترفيهية، وكل 
هذه فلسفة جديدة سيتم دخولها 

على الرعاية السكنية«.
من جهته حتدث رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة االب���داع اخلليجي 
للتدريب واالستشارات د.طارق 
السويدان عن مركز الرواد للتدريب 
القيادي التاب���ع للهيئة اخليرية 
قائ���ال: »نحن مرك���ز صغير في 
الهيئة االسالمية العاملية، ويقبل 
30 عضوا في كل ثالث س���نوات 
فقط، ولكن فلسفتنا في املركز ان 
اصدارنا ثالثني شخصا كل ثالث 
الكويت افضل  سنوات يخدمون 
من ثالثني ألفا يحضرون مؤمترات 
ويغادرون، فقوة هذا املركز بشبابه، 
فأنا هنا مجرد ضيف وكل ما نراه 
اآلن في هذا امللتقى هو من اعداد 

الشباب ومجهودهم«.
السبع  واس���تطرد قائال: »في 
س���نوات االخيرة لم ينتخب أحد 
كرئي���س احتاد طلب���ة اال من هذا 

التنمي���ة البش���رية واملجتمعية 
الطاغ���ي ألنه ميثل  وهو اجلزء 
63% من السياس���ات كما تطرقنا 
العناصر  السابق، وهذه هي  في 
الثالثة وب���إذن اهلل إن مت تنفيذ 
هذه اخلطط والسياسات، فسيتم 
بإذن اهلل قل���ب طاولة كاملة في 

هذا اجلانب«.
واستطرد: »هل اشعر كمسؤول 
بارتي���اح؟ نعم، بتف���اؤل؟ نعم، 
ألنني اعتقد ان الكويتيني جميعا 
أصبحوا يقولونها عالنية: متى 
نعود للريادة، وبدأ التذمر يطغى 
على التفاؤل، ولذلك لن يدوم حال 
على حال، وسيتغير هذا املجتمع 
مع أول نظرة تفاؤل وأول إجناز 
ليكون وقودا دافعا ملثل هذا النوع 
من اإلجراءات«، مضيفا: »عقبات؟ ال 
بارك اهلل فيمن ال يستطيع أن يجد 
العقبات  احللول للعقبات، فهذه 
وضعت بيد اإلنسان، ويستطيع 
اإلنس���ان أن يغيرها اما تشريعا 
أو قرارا في مث���ل هذا النوع من 
اجلوان���ب.. العمل اجلماعي؟ في 
مثل هذه اخلطط قلنا مسبقا ان 

لقانون 60 / 86، وهذا ما يجعلنا 
نش���عر بأن هناك خطوات جديه 

في هذا اجلانب«.
ولفت الفه���د إلى أن العقبات 
كثيرة، وهذه العقبات تعد نقاطا 
س���لبية في تنفيذ ه���ذه اخلطة، 
ولكن عزاءنا أنه س���يكون هناك 
تقري���ران س���نويان في مجلس 
األم���ة، و4 تقارير ربع س���نوية 
للحكومة، وهذه التقارير هي عبارة 
عن قياس حقيقي ملا مت من هذه 
اخلطة وبرامجه���ا وما حقق من 
القياسات التي رسمت ووضعت 
كأرقام ومت اعتمادها ضمن القانون 
الذي صدرت فيه اخلطة، ولذلك 
على سبيل املثال نحن في وزارة 
اإلس���كان خالل العش���رين سنة 
التوزيع لدينا  املاضية، نس���بة 
بني 1500 و3000 وحدة س���كنية 
في العام، يعني باألربع سنوات 
نتكلم فيم���ا بني ال� 8000 وال� 12 
ألفا، ونحن مطلوب منا في األربع 
س���نوات املقبلة ان نقدم 48 ألف 
وحدة س���كنية، هو طموح نعم، 
هل ه���و أعلى م���ن اإلمكانيات؟ 

هذه خطة أمة، فاألمة تس���تفيد 
منها وتنفذها وحتاسب املقصر 
في تنفيذها، ولذلك علينا جميعا 

أن نتعامل معها بهذا املنظور«.
وقال: »ال أستطيع اآلن اخلوض 
بجميع تفاصيل اخلطة بطبيعة 
احلال، ولكننا نشعر بتفاؤل ألن 
جزءا كبيرا من اخلطة السنوية 
األول���ى مت توقيع���ه، أو وصلنا 
لدراسة اجلدوى، أو وصلنا لتحديد 
األراضي، ولذلك نش���عر بجانب 
إيجابي«، مضيفا: »هل هذا فقط 
ما نري���ده؟ ال طبعا، فهناك عمل 
إضافي، ومت التعاون مع اجلهات 
األخرى لدع���م القضايا الثقافية 
واإلسالمية والترويحية، وهناك 
أكثر من نقطة مت االتفاق عليها مع 
جهات أخرى كشركات املشروعات 
السياحية أو املرافق العمومية وهي 
شركات ش���به حكومية لتطوير 
املراك���ز الس���ياحية والثقافي���ة 
واإلسالمية، والتي سنراها بإذن 
اهلل واضحة ف���ي املدن اجلديدة 
القدمية، فس���يكون  املدن  عكس 
هناك مثال مركز إسالمي متكامل، 

نعم أعلى من اإلمكانيات، ولكن 
علينا قبول التحدي ونبدأ بشق 
الطريق السليم لعل وعسى نصل 
في املرحلة األولى ألرقام مطمئنة، 
ولكن سيكون بإذن اهلل مبا ال داعي 
فيه للشك أننا سنحقق هذه األرقام 
الدورة املتوسطة  باملستقبل في 
الثانية، وهذا هو النجاح احلقيقي، 
حيث يجب أن يكون هناك خطان 
متوازيان، اخلط األول تنفيذ اخلطة 
وميزانياتها وبرامجها ومشاريعها، 
واخلط الثاني تذليل العقبات من 
خالل الدورة املستندية، واختيار 
الشخص السليم في املكان السليم، 
والث���واب والعق���اب، وهكذا من 

النظريات اإلدارية املعروفة.
وأردف: »اخلط���ة تنطلق من 
ثالث انطالقات، األولى التركيبة 
االقتصادية في البلد، امليزانية غير 
التحويلية،  النفطية، الصناعات 
زيادة الناجت القومي، وغيرها من 
القضايا املالية اخلاصة في البلد، 
اجلزء الثان���ي يتكلم عن البنية 
التحتية من طرق ومساكن وكهرباء 
وماء وغيرها، اجلزء الثالث عن 

تع���رض للمس���اءلة، وبالتالي 
س���نتخلص من قضية الفراغات 

الكبيرة«.
وزاد: دورن���ا ان نترجم هذه 
السياسات واملؤشرات من خالل 
اخلطط السنوية الى برامج واضحة 
وقياس���ات محددة ومؤش���رات 
واضحة ثم نبدأ بتطبيق اخلطة 
بعد اعتمادها م���ن مجلس األمة 

لبدء حيز التنفيذ فيها.
واستطرد قائال: »هذه اخلطوات 
متت في أقل من سنة، ففي شهر 
يونيو املاضي تسلمت احلكومة 
مس���ؤولياتها، فمن سبقونا قد 
جهزوا البنية التحتية من الوثائق، 
ولكن إعداد هذه الوثيقة والوثيقة 
الالحقة واخلطة السنوية متت في 
أقل من سنة وهو اجناز تاريخي 
جديد، قد ال يك���ون اجنازا على 
ارض الواقع، ولكنه اجناز النطالقة 
حقيقي���ة ونص���رة لقانون قائم 
ووضع دستوري يطالبنا جميعا 
ان تكون لكل حكومة قادمة برنامج 
الس���نوية  عمل وتضع خططها 
بقانون، وأن يكون هناك تفعيل 

مشادة بين »االئتالفية« و»المستقلة«
وخالف بسبب بيان »حماس«

خالل ندوة »أهمية الحركة الطالبية الكويتية« التي نظمها القسم النقابي بعمادة شؤون الطلبة

آالء خليفة
أك����د املتحدثون خ����الل ندوة 
»أهمية احلركة الطالبية الكويتية« 
القس����م  أقيمت بتنظيم من  التي 
النقاب����ي بعمادة ش����ؤون الطلبة 
وحتت رعاية وحضور عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم الذياب ضمن 
نشاطات أسبوع التوعية النقابية، 
والتي ش����هدت مشادة بني أنصار 
قائمتي االئتالفية واملستقلة، أكدوا  
على أهمية الوحدة الوطنية لنبذ 

االختالفات والتفرقة.
وأكد العميد املساعد للشؤون 
الطالبية د.علي النامي اهتمام عمادة 
شؤون الطلبة باحلركة الطالبية، 
وش����دد على أهمي����ة االنتخابات 
الطالبية التي تعقد سنويا سواء 
على مستوى االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت أو على مستوى اجلمعيات 

والروابط الطالبية.
ولفت إلى املقترح الذي قدمته 
جامعة الكويت لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بإنشاء مجلس استشاري 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
ميثله عضو من إحدى اجلامعات 
بكل دولة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي على ان يضم املجلس 5 
أعضاء، آمال ان يرى املقترح النور 
قريبا، ولفت النامي الى ان العنف 
الطالبي موجود بجامعة الكويت 
النعدام احلوار الراقي مؤكدا على 

أهمية االرتقاء باحلوار.

مرجعيتها الفكرية.
 وكان ختام الندوة مع حسني 
اخلضر م����ن القائمة اإلس����المية 
والذي أك����د دور احلركة الطالبية 
في القضاي����ا الوطنية، مؤكدا ان 
هناك نقاطا مضيئة سجلت للحركة 
الطالبي����ة الكويتية عبر التاريخ 
ولكن هناك أيضا محاولة لتغييب 
دور الطالب وإبعاد احلركة الطالبية 
الكويتية عن الهدف األساسي الذي 
قامت من اجله، مؤكدا ان القائمة 
اإلسالمية تضع املصلحة الطالبية 
العليا ف����وق كل اعتبار، الفتا الى 
رغبة القائمة في ان يكون خريج 
وخريجة جامعة الكويت قياديني 

في املستقبل.

أهازيج وأناشيد

ومع انتهاء الندوة خرج انصار 
»االئتالفية« و»املستقلة« في بهو 
كلية احلقوق ينش����دون اهازيج 
واناشيد كل قائمة وكاد ان يحدث 
احتكاك بني انصار القائمتني ولكن 
عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
الذياب رفض ذلك الوضع وخاطب 
اللهجة  القائمتني بأسلوب شديد 
قائال: انا ال اس����مح بتلك االمور، 
وحض����ر ع����دد من رج����ال االمن 
والس����المة وطلب منهم د.الذياب 
تفرقة الطلب����ة واخراجهم خارج 

القاعة وبهو الكلية.

ولكن »املس����تقلة« أبت السكوت 
وحتركت.

وتابع قائال: ان القائمة املستقلة 
تضم كل أطياف املجتمع الكويتي 

وترفض القبلية والطائفية.

مشادة

بيد أنه اثناء حديث امليلم اراد ان 
يكشف حقائق عن القائمة االئتالفية 
ولكن د.على النامي قاطعه مطالبا 
الندوة  اياه بااللت����زام مبوضوع 
وعدم احلديث عن اي قائمة اخرى، 
وقال عبداهلل احلوطي من القائمة 
اذا كانت هناك حقائق  االئتالفية 
ستبني فنحن نتشرف بذلك، وحينها 
خرج الكثيرون من انصار القائمة 
املستقلة من قاعة الندوة. تال ذلك 
رغبة احمد امليلم في احلديث عن 
بيان حركة حماس فقاطعه النامي 
مرة اخرى طالبا منه عدم اخلوض 
في تلك االمور. ومن قائمة الوسط 
الدميوقراطي حتدث علي اشكناني 
عن القائمة، مشيرا الى انها قائمة 
وطنية وانها تعتبر هي والقائمة 
اإلسالمية فقط من يرفضون دخول 
االنتخابات الفرعية، الفتا الى ان 
القوائ����م األخرى تعتب����ر العمل 

الوطني عمال موسميا لها.
الوس���ط  ان قائم���ة  واك���د 
الدميوقراطي منذ عام 1974 وحتى 
وقتنا هذا تتخذ العمل الوطني 
مبدأ لها ودس���تور الكويت هو 

وحتدث احمد العلي من القائمة 
األكادميية، مؤكدا على أهمية احلركة 
الطالبي����ة املوجودة على مدار 30 
عاما، وقال العلي: على الرغم من 
تدني نس����بة التصويت ولكن ال 
ميكن إنكار دور احلركة الطالبية 
س����واء على مس����توى االحتاد او 
على مستوى الروابط واجلمعيات 
الطالبية، مؤك����دا ان ذلك ال مينع 
ريادة الق����وى الطالبية على مدار 
آرائها  الس����نوات على اخت����الف 
وتوجهاتها فقد شاركت في مختلف 
القضاي����ا الطالبية والسياس����ية 
املطروح����ة على الس����احة ومنها 
حقوق املرأة السياسية وتقليص 

الدوائر االنتخابية.
القائم����ة االئتالفية قال  ومن 
عبداهلل احلوط����ي ال يوجد لدينا 
أغلى م����ن الوطن، مش����ددا على 
دور احلرك����ة الطالبية في خدمة 
القضايا الوطنية، وأشار الى موقف 
االئتالفية ف����ي رفضها لقرار منع 
تدريس الغزو العراقي في املناهج 
الدراس����ية وتصدي االحتاد لذلك 

األمر.
ومن القائمة املس����تقلة حتدث 
احمد امليلم قائال: ان هناك حقائق 
البد من كش����فها، وأش����ار الى ان 
القائمة املستقلة تأسست عام 1986 
عندما كانت هناك حالة من الزعزعة 
الداخلية وانتشار الطائفية والقبلية 
والقوائم لم حترك ساكنا حينها 

عبدالرحيم الذياب متحدثا ألنصار القائمتني

»األكاديمية المستقلة« تخوض انتخابات
جمعية أعضاء هيئة التدريس

الخالدي: إقرار المسمى والكادر 
الوظيفي لطلبة »القانون«

نقابة »التطبيقي« لحسم المناصب 
اإلشرافية في جميع قطاعات الهيئة

اتحاد بريطانيا إلعادة الخصم
على تذاكر الطلبة المبتعثين 

آالء خليفة
علم���ت »األنباء« من مصادر مؤكدة داخ���ل جامعة الكويت ان 
القائمة التي س���تنافس القائمة اجلامعية املس���تقلة على مقاعد 
الهيئة االدارية جلمعية اعض���اء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
في االنتخابات التي س���تجرى يوم 2 يوني���و املقبل هي القائمة 

االكادميية املستقلة.
وأبلغت املصادر »األنباء« ان املرش���حني من القائمة االكادميية 
املستقلة هم: د.ابراهيم احلمود »كلية احلقوق«، د.احمد الرفاعي 
»كلية العلوم االدارية«، د.يعقوب جعفر »كلية التربية«، د.هشام 
الرويح »كلية العلوم الطبية املساعدة«، د.محمد املوسوي »كلية 
اآلداب«، مرمي الش���ميمري »كلية العل���وم«، عبير الرفاعي »كلية 
التربية«، عبداملطلب البالم »كلية الهندس���ة والبترول«، وحسني 

املطيري »مركز اللغات«.
اجلدير بالذكر ان اليوم »اخلميس« هو آخر يوم لتقدمي طلبات 

الترشيح ومن بعدها سيغلق باب الترشيح.

محمد المجر
تقدمت جمعية القانون بكلية الدراس���ات التجارية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالش���كر الى رئيس قسم 
القانون د.يوسف االنصاري على اجلهود اجلبارة التي قام بها 
جتاه طلبة القانون وجمعية القانون، حيث قدم كتابا الى ديوان 
اخلدمة ملناقشة مس���مى وكادر لطلبة قسم القانون ومت اقرار 

املسمى والكادر الوظيفي لطلبة القانون.
وقال رئيس جمعية القانون فيصل اخلالدي ان اقرار املسمى 
والكادر الوظيفي اجناز واس���تعادة حلق مس���لوب من طلبة 
قسم القانون منذ إنش���اء القسم في كلية الدراسات التجارية، 
مما سيس���اهم باالقبال املتزايد على االنتساب للقسم من قبل 
الطلبة الذين يودون االلتحاق بكلية الدراس���ات التجارية بعد 
إزالة اخلوف من املستقبل الوظيفي خلريجي القسم لعدم اقرار 
املس���مى والكادر الوظيفي لش���ريحة كبيرة من خريجي قسم 

القانون السابقني.

محمد المجر
صرح أمني سر نقابة التطبيقي م.فنيس العجمي بأن النقابة 
التقت مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي ونقلت له املطالبة 
بضرورة حسم املناصب االشرافية في جميع قطاعات الهيئة 
واالس���تعجال فيها ألن تأخيرها هو ضرر للعمل وتأخيرها 
يفتح املجال أمام املشاكل، والضرر بالنهاية سيقع على العمل 

وعلى مصالح املوظفني واملراجعني.
وأوض���ح العجمي أننا طالبنا بأن يكون احلس���م في هذا 
املوضوع في اس���رع وقت مع احلرص على تطبيق القانون، 
واكد مدير عام الهيئة حرصه على هذا اجلانب ووعد بحسم 
االمور بحيث يت���م اصدار قرارات التعي���ني او التكليف ملن 
تنطبق عليهم الشروط وأال يتم تعطيل قرار كل من يحق له 
هذا املنصب على ان يتم تأجيل من توجد عليهم مالحظات او 
يحتاجون الى وقت اكثر للدراسة وفي النهاية كل من يستحق 

سيحصل على حقه دون ظلم أو تأخير.
وأوضح العجمي ان النقابة طالبت إدارة الهيئة بضرورة 
حس���م االمور املعلقة ومن اهمها الوظائف االشرافية بجميع 
القطاعات وبررت النقابة ان الوظائف االش���رافية واملناصب 
القيادية في بعض االدارات واألقسام ال يجوز تركها معلقة بل 
نطالب بأسرع وقت أن يتم اصدار قرارات التعيني او التكليف 
املؤقت وصوال الى التعيني حتى نخلق الهدوء واالس���تقرار 
خصوص���ا ان النقابة تتابع بقلق حدوث بعض االش���كاالت 
 في بع���ض اجلهات نتيج���ة تنافس بني بعض املترش���حني

او وج���ود اختالفات في بعض االقس���ام نتيج���ة عدم اتخاذ 
القرارات.

وش���دد م.فنيس العجمي امني س���ر النقابة على ان يكون 
املعيار واملقياس هو الكفاءة والق���درة االنتاجية واخلبرات 
كالش���هادات وبرامج وخطط العمل. وذك���ر العجمي انه من 
متابعتنا للموضوع هو اآلن معلق في إحدى اللجان لدى نائب 
املدير العام للش���ؤون املالية واإلدارية ونحن ندعو حلسمه 
بأقرب وقت وعدم التأجيل اكثر ألننا نخش���ى من اس���تمرار 

الفراغات اإلدارية كما هو حاصل اآلن.

الطلبة  »الفاوتش���رات« لدى 
وعائالتهم خاصة انها محددة 
بفترة زمنية، وبني العنزي انه 
مبجرد اعالن االحتاد املسبق 
عن اللقاء مبسؤول »الكويتية« 
في لندن تلقين���ا العديد من 
االتصاالت من الطلبة والطالبات 
معبرين عن تذمرهم حيال هذا 
االجراء حيث ذكر احد الطلبة 
ان املبلغ املقرر لصرف تذاكر 
عائلته جت���اوز 8000 جنيه 
استرليني طبقا للنظام احلالي، 
واوضح العنزي ان املهنا ابدى 
تفهمه وتعاونه ووعد ببحث 
االمر مع مس���ؤولي اخلطوط 
اجلوية الكويتية في الكويت 
إلعادة اخلص���م وملنح املزيد 
من اخلصومات والتسهيالت 

خاصة للطلبة.

محمد المجر
اع���رب امني س���ر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا يوسف 
العن���زي عن اس���تياء طلبة 
وطالبات بريطانيا من القرار 
االخير بوقف احتساب اخلصم 
على تذاك���ر الطلبة املبتعثني 
من قب���ل التعليم العالي بعد 
لقاء االحتاد باملدير االقليمي 
للخطوط اجلوي���ة الكويتية 
في اوروبا وليد املهنا لتهنئته 
بتولي املكتب مؤخرا وبحث 
اهم املواضيع املتعلقة بأمور 

الطلبة.
واضاف العن���زي ان وفد 
االحتاد ب���ني للمهنا ضرورة 
الرج���وع عن ه���ذا القرار ملا 
فيه مراع���اة مصلحة الطلبة 
والطالبات حيث مت قبل ايام 
عدم احتساب السعر املخصوم 
 MCO VOUCHER لتذاك���ر 
واحتساب املبلغ بالكامل مما 
يحول دون اس���تخدامها اكثر 
من مرة واحدة عمال بالنظام 

القدمي.
وذك�ر العن���زي ان معظم 
اق�رت  االب�ت�ع���اث  ج�ه����ات 
لتذاك���ر  النق���دي  ال�ب����دل 
مبتعثيها في اآلون��ة األخيرة 
وان العمل بنظام »الفاوتشر« 
إل���ى زوال فاألرجح في هذه 
احلالة احتساب ما تبقى من 

يوسف العنزي


