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الجامعــــة
والتطبيقي

 آالء خليفة
هنأ رئيس الهيئة اإلدارية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ف���رع جمهورية مصر العربية 
ناصر العتيبي، د.عيس���ى األنصاري مبناسبة 
تعيينه رئيس���ا للمكتب الثقافي في سفارتنا 

بجمهورية مصر العربية بالقاهرة.
وناش���د العتيب���ي رئيس املكت���ب الثقافي 

اجلدي���د االهتمام مبصلحة الطلبة الدارس���ن 
مبصر والقضايا واملش���اكل العالقة التي تهدد 
مسيرتهم. وقال ان هناك قضايا كثيرة حتتاج 
متابعة من قبل املكت���ب الثقافي ومن أهم هذه 
القضايا االستغالل الواضح  للطالب الكويتي 
الدارس مبص���ر من قبل بعض املعاهد التي مت 

وقف االعتراف بها.

اتحاد الطلبة في مصر هنأ األنصاري بتعيينه رئيسًا للمكتب الثقافي

أكد خالل حوار مفتوح أن الديوان يدرس تعديل األوضاع الوظيفية لحَملة الماجستير والدكتوراه وأكد ضرورة معالجة االنتداب الجزئي ليتحول إلى تعيين

الفهد: الحكومة ستبذل جهودها لزيادة المقبولين في الجامعة والتطبيقي
 محمد المجر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد 
الفهد ان احلكومة حريصة على نوعية التعليم اجلامعي 
وجودته ليتناس����ب مع متطلبات سوق العمل موضحا 
ان احلكومة ستقوم بتذليل جميع املعوقات التي تواجه 
املؤسس����ات األكادميية لتتمكن من  استيعاب عدد أكبر 
من العدد احلالي للمقبولن في جامعة الكويت وكليات 

ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واشار الفهد الى ان القضايا التربوية والتعليمية على 
رأس أولويات احلكومة وتوليها اهتماما بالغا ولن تدخر 
اجلهد واإلمكانيات حللها س����واء فيما يتعلق بتوس����عة 
املباني أو إنشاء املدن اجلامعية واألفرع اجلديدة للجامعات 
والكليات احلالية أو ح����ل قضية االنتدابات اجلزئية أو 

توفير الدرجات ألعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك في حوار مفتوح نظمه جتمع حَملة الدكتوراه 
الكويتين بديوان د.أحمد امل����ال في ضاحية حطن يوم 
اخلميس املاضي، وقال الفهد ان الكويت تفتخر بأبنائها 
احلريصن على مواصلة تعليمهم اجلامعي واألكادميي 
وحملة شهادة الدكتوراه الكويتين مفخرة للكويت ألنهم 
حتملوا عناء الدراسة وتكبدوا الكثير من اخلسائر املادية 
من حس����ابهم اخلاص حتى يكملوا مشوارهم األكادميي 
الس����يما ان الكثير منهم يقوم����ون بالتدريس حاليا في 
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بنظام االنتداب اجلزئي لذا من الضروري معاجلة االنتداب 
اجلزئ����ي ليتحول الى تعين بعد ان تخضع العملية الى 
تقييم عملي وأكادميي من األقس����ام العلمية ونتمنى من 
كل شخص ان يثبت نفسه من خالل األداء املتميز خالل 

فترة االنتداب اجلزئي.
واش���ار الى ان الدولة مقبلة على خطة توسعية 
في املدن اجلديدة وس���نبدأ مبدين���ة اخليران خالل 
األشهر القليلة القادمة وهذه املدن اإلسكانية اجلديدة 
ستحتاج الى مدن جامعية ستوضع في احلسبان في 

اخلطط املستقبلية كما ان افتتاح مدينة صباح السالم 
اجلامعية لن يوقف توسعات جامعة الكويت احلالية 
بل س���تتحول مبانيها احلالية الى جامعة حكومية 
أخرى أو يتم االستفادة منها لتوسعة كليات جامعة 
الكويت اضافة الى ان انتق���ال كليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ال���ى املباني اجلديدة 
بالعارضية س���يبقي كلياتها احلالي���ة في العديلية 
والشامية واالس���تفادة منها في التوسعات اجلديدة 

لهذه الكليات.
وبن الفهد ان هناك دراسة في ديوان اخلدمة املدنية 
للموظفن الذين يحملون مؤهالت علمية عليا كاملاجستير 
والدكتوراه العاملن في اجلهات احلكومية لتعديل أوضاعهم 

الوظيفية لتتناسب مع مؤهالتهم.
وأض����اف الفهد ان خطة التنمية تس����ير وفق خطط 
مستقبلية أعدتها وزارات وجهات حكومية وفق برنامج 
زمني مح����دد الفتا الى ان العن على القيادين من خالل 

متابعة أدائهم، موضحا ان اخلطة ليس����ت بناء جسور 
وانشاء مدن إسكانية ومشروع مترو لألنفاق فحسب وامنا 
تش����مل االهتمام بالعنصر البشري الكويتي واستثماره 

االستثمار األمثل.
من جهته أشاد د.أحمد املال بنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد وموقفه اإليجابي من 
قضية جتمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتين وحضوره 
اللقاء املفتوح معهم لالس����تماع الى همومهم ومشاكلهم 
مؤكدا ان أعضاء التجمع داعمون ومؤيدون خلطة التنمية 

التي أشرف عليها وتبناها الشيخ أحمد الفهد.
وقال د.املال ان أعضاء التجمع أشبه باملجتمع الكويتي 
الذي يضم جميع األطياف السياسية والشرائح االجتماعية 
خاصة ان اعضاء التجمع يحملون املؤهل العلمي واألكادميي 
من جامعات عريقة وبشهادات مصدقة من وزارة التعليم 
العالي في الكويت ولديهم قاسم مشترك وهو حب الوطن 
وخدمته في أي موقع ومكان ولن يدخروا جهدا في ذلك 

ولديهم معاناة شديدة مع بعض املسؤولن في املؤسسات 
األكادميية الذين أغلق����وا األبواب في وجوههم لكن هذه 
العراقيل لن متنعهم من مواصلة خدمة الوطن وأبنائه.

من جانبه قال املنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة 
ان د.عبداهلل الفهيد وصف ش����هادات أعضاء التجمع من 
حملة الدكتوراه بأنها غير معتمدة وقام بإعطاء الشيخ 
أحمد الفهد صورة من تصريحه الذي رد فيه على د.الفهيد، 
مبينا ان د.الفهيد أوضح انه ال يقصد أعضاء التجمع، وأقر 
ان شهادات أعضاء التجمع معتمدة وانه كان يقصد حملة 
ش����هادات الدكتوراه من خارج التجمع، كما قام الشريدة 
بإعطاء الش����يخ أحمد الفهد املستندات التي تثبت صحة 
ما ذكره كما تطرق د.الشريدة الى مقترح االنتداب الكلي 
بغير غرض التعين والذي اقترحه التجمع كحل وسط 
وتبناه د.عبداهلل الفهيد ورفضه مجلس العمداء من غير 
ابداء أس����باب مقنعه وفائدة املقت����رح ان االنتداب الكلي 
يعتبر خبرة تدريسية بخالف اجلزئي وبعد ذلك طالب 

الش����يخ أحمد الفهد بتشكيل جلنة خماسية من التجمع 
ملقابلة املسؤولن لوضع حل ملشكلتهم.

مالحظات أعضاء التجمع

فتح باب املشاركة ألعضاء التجمع وقد طرحوا نقاطا 
عدة وهي:

- سأل أحد احلضور ان عدد الطلبة في اخلارج بلغ 
70 ألفا لم تتح لهم الفرصة للدراس����ة في بلدهم بسبب 
عدم انشاء جامعات حكومية غير جامعة الكويت واقترح 
ان يستعان بحملة الدكتوراه الكويتين من غير العاملن 
في املؤسسات األكادميية احلكومية في التدريس مع إطالة 
الدوام الرسمي الى املساء أسوة باجلامعات اخلاصة الى 
حن انش����اء جامعات حكومية أخرى واملطروحة ضمن 

خطة التنمية.
انتقد أحد أعضاء التجمع الش����روط التعجيزية التي 
يستند اليها بعض املسؤولن بجامعة الكويت والتطبيقي 
وهي الئحة 27 لسنة 1989 والقرارات الوزارية املعدلة لها 
والقرار 2001/480 بشأن شروط أعضاء هيئة التدريس 
بالتطبيقي وقال انها ليس����ت عائق����ا أمام تعين أعضاء 

التجمع.
علق املنس����ق العام للتجمع د.سلطان الشريدة بأن 
األساتذة في اجلامعة والتطبيقي في وقت سابق طالبوا 
بخفض نصاب الدكاترة الى 15 وحدة في الفصلن بحجة 
التركيز وعدم استطاعتهم التدريس ألكثر من 15 وحدة 
في الفصلن وبعدما حصلوا على ما أرادوا طالبوا ببدل 
لإلضافي بواقع 6 وحدات للفصلن وقبل شهر متت املوافقة 

على زيادة بدل اإلضافي الى 12 وحدة في الفصلن.
- استنكر أعضاء التجمع التعمد الواضح من املؤسسات 
األكادميية احلكومية لإلعالنات اخلارجية في الدول العربية 
الحتياجاتها ألعضاء هيئة تدريس وعدم اإلعالن احمللي 
عن هذه االحتياجات رغم تعهد وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلم����ود بأن يتم اإلعالن أوال 

في الكويت.

)قاسم باشا( الشيخ أحمد الفهد متوسطا د.أحمد املال ود.سلطان الشريدة  الشيخ أحمد الفهد

»اإليسيسكو« دعت الكويت للمشاركة 
في مؤتمر نشر تكنولوجيا المعلومات 

 محمد هالل الخالدي
وجه���ت املنظمة اإلس���المية للتربية والعل���وم والثقافة 
»ايسيسكو« الدعوة ملؤسس���ات التعليم العالي في الكويت 
للمشاركة في املؤمتر الدولي حول »نشر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال في املؤسسات األكادميية والتعلم في العصر الرقمي 
في البلدان اإلسالمية« والذي سيقام في العاصمة السودانية 
اخلرط���وم خالل الفترة من 4 ال���ى 5 أكتوبر املقبل، وطلبت 
اآليسيسكو من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومؤسسات التعليم العالي في الكويت ترشيح مشارك 
من الكويت من األس���اتذة املتخصصن في مجال تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصال إللقاء ورقة علمية، ويأتي هذا املؤمتر 
الدولي في إطار اهتمام املنظمة اإلس���المية للتربية والعلوم 
والثقافة »آيسيس���كو« بإدماج تقنيات املعلومات واالتصال 
في نظم التعليم على مختلف املس���تويات وتعزيز القدرات 
البشرية واملؤسسية وحتسن جودة التعليم والبحث العلمي 

واستخدام التكنولوجيات احلديثة.
ويه���دف املؤمتر ال���ى رفع احلواجز الت���ي تعوق تعميم 
تكنولوجي���ا املعلومات واالتصال في مجال التدبير والبحث 
العلمي في املؤسسات العلمية واجلامعات والهيئات احلكومية 
وغير احلكومية، كما يهدف الى حث الدوائر العليا في الدول 
األعضاء الى أهمية ردم الفجوة الرقمية في الدول اإلسالمية 
في عصر املعلومات الرقمي احلالي، ويهدف ايضا الى تعزيز 
التدري���ب املهني للمختصن والعاملن في الدوائر احلكومية 
وغير احلكومية لالرتقاء مبهاراتهم من أجل مواجهة التحديات 
اجلديدة للتعليم اإللكتروني، واآليسيسكو تواصل تقدمي الدعم 
في هذا االجتاه والعمل على تطوير ونشر تكنولوجيات التعليم 
املناسبة الحتياجات املتعلمن واملدرسن على حد سواء، وكما 
هو معلوم فإن تكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت أصبحا 
احملرك األساسي لالقتصاد العاملي اجلديد مما أدى الى خلق 
اقتصادات جديدة تسهم في حتسن تقدمي اخلدمات الصحية 

ونظم اإلدارة وتوفير اخلدمات عموما في أنحاء املعمورة.

 آالء خليفة
أش���اد رئيس الهيئة اإلدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الكندري  � فرع اجلامعة عم���ار 
باملقترح الذي نادى بتوفير بدل 
نقدي ملرة واحدة قيمته 250 دينارا 
لكل طالب جامعي لشراء جهاز الب 
توب، وذلك من أجل فتح املجال 
له الختيار النوعية التي يرغب 
في شرائها ملواكبة التطور العلمي 
والتكنولوجي احلديث في جميع 

اجلامعات الكبرى.
وشدد الكندري على أن االحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت هو أول 
من نادي وطالب عبر مقترحاته 
لإلدارة اجلامعية بتوفير جهاز 
الب ت���وب لكل طالب، وذلك بعد 
تعاون مثم���ر وفعال مع النائب 
محمد املطير وتقدمي مقترح للجنة 
التعليمية في مجلس األمة، وبعد 
أن أبدت اإلدارة اجلامعية جتاوبا 
واضحا وفعاال م���ع هذا املطلب 
إلقرار هذا املكتسب الطالبي الذي 
بدوره ينهض ويصب في مصلحة 
العملية العلمية والتعليمية في 
الكويت، وكان من املفترض تطبيق 
هذا اإلجناز واملكتسب الطالبي على 
دفع���ة 2008 لكن نظرا للظروف 

السياس���ية التي مرت بها البالد 
حينذاك من حل مجلس األمة مت 
تأجيل تطبيق القرار ليشمل دفعة 

.2009
وقال الكندري انه حالت بعض 
األحداث والظروف دون تطبيق 
القرار على طلبة اجلامعة خصوصا 
بعد أن قامت وزارة املالية ومجلس 
الوزراء املوق���ر بتقليص بعض 
املالي���ة املخصصة  امليزاني���ات 
لبعض اجلهات احلكومية وكان 
منها جامع���ة الكويت خصوصا 
في ظل األزمة املالية العاملية التي 

عصفت بالعالم اجمع.

وأض���اف الكن���دري أنه بعد 
النائ���ب د.فيصل  ذل���ك تق���دم 
املس���لم باملطالب���ة بتوفير بدل 
نقدي لكل طالب جامعي حتقيقا 
ملبدأ املساواة مع طلبة البعثات 
اخلارجية وكليات الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
وطلبة البعثات الداخلية، تصرف 
للطال���ب اجلامعي م���رة واحدة 
للقيام بش���راء جه���از الب توب 

وفقا الحتياجاته.
املقترحات  وتفعي���ال لتل���ك 
واملطالبات قال أمن عام جامعة 
الكويت د.أنور اليتامى انه سيتم 
صرف بدل نقدي 250 دينارا لكل 
طالب جامعي لش���راء جهاز الب 
توب وذلك بع���د اعتماد وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود مقترح اإلدارة 
اجلامعي���ة، مضيفا بأنه مت رفع 
مذكرة ملدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد توصي بصرف بدل نقدي 
للطلبة مرة واحدة فقط لعرضها 
املوافقة  الوزيرة وفي حال  على 
عليها سيتم اإليعاز للشؤون املالية 
بإعداد ميزانية خاصة لهم، وبعدها 
يتم الصرف وفق اآلليات اإلدارية 

املتبعة.

عمار الكندري

الكندري: تنفيذ قرار صرف 250 دينارًا 
بداًل نقديًا للطلبة لشراء الب توب

د.فيشي كاري وعبداهلل الشرهان وعمر السيد عمر خالل احلفل عبداهلل الشرهان ولويس وايتسايد وكوثر حسني ود.أسامة اجلمالي خالل احلفل

الكلية أقامت غبقتها الرمضانية في هيلتون المنقف

الشرهان: »األسترالية« حريصة على توفير بيئة تعليمية متطورة

 آالء خليفة
أقامت الكلية االسترالية في الكويت غبقتها الرمضانية 
في فندق هيلتون املنقف، وسط حضور كبير من االساتذة 
والعاملن واملنتسبن يتقدمهم رئيس مجلس أمناء الكلية 
عبداهلل عبداحملس����ن الش����رهان ورئيس الكلية د.فيشي 

كاري.
وذكرت الكلية االسترالية انها حترص على هذا االحتفال 
ألهميته في هذا الشهر الفضيل، وملا حتمله معها من أجواء 
حميمي����ة، مبينة انها فرصة لتعزي����ز التواصل واحلوار 
والتعارف بن اعضاء الكلية وشركائها من الصحافة الكويتية 
ووكاالت االعالنات واملجالت. وقال رئيس مجلس أمناء الكلية 

عبداهلل عبداحملسن الشرهان »نحرص على هذا االحتفال 
لدوره في تعزيز روح التواصل بن العائلة الواحدة عائلة 
الكلية االس����ترالية«. مبينا انها تأتي كل عام وهي حتمل 
معها العادات والتقاليد الكويتية الراس����خة بن وجداننا 
جميعا، كما انه����ا في الوقت ذاته تقدم فرصة جيدة لبناء 

احلوار والتعارف مع اجلميع.
وأوضح بقوله: لدينا رسالة رئيسية نسعى الى حتقيقها 
في الكلية، وهي أننا نسعى جاهدين نحو حتقيق مجموعة 
من االهداف الرئيس����ية املتمثلة في توفير بيئة تعليمية 
تتسم بالدعم واالهتمام. وأضاف: وحتى نحقق هذا الهدف 
يجب علينا ان نعزز من قنوات االتصال االجتماعية وعلى 

جميع املستويات. مشيرا الى ان هذا احلفل يصب في هذا 
االجتاه.وكش����ف بقوله: الكلية تبدي اهتماما كبيرا بقدرة 
التواصل االجتماعي في تعزيز اهدافها، فهي منذ التأسيس 
تسعى الى احملافظة على اتباع النظام التطبيقي للتعليم 
االس����ترالي املتعارف عليه بريادته ف����ي مجاالت التعليم 

والتطوير والتأهيل.
وأشار الشرهان الى ان الكلية االسترالية حققت خطوات 
متقدمة للغاية في هذا اخلصوص. موضحا في الوقت ذاته 
أنها ستظل حتافظ على هذه االهداف وستعمل على تنفيذها 
وفق استراتيجية شاملة تدعم سياستها التعليمية، وفي 

الوقت ذاته تدعم نشاطاتها االجتماعية.

ما حكم من قام رم�سان اإميانا واحت�سابا .........؟

تغفر ذنوب �سنة قبلها.  -1  

يغفر ما قبلها وما بعدها.  -2  

يغفر اهلل ما تقدم من ذنبه.  -3  
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بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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اأهل ال�سنة واجلماعة القراآن باأنه: ف  ُيعرِّ 	•

•	كتاب اهلل يحتوي على 125 �سورة.  

•	كتاب اهلل انزله على ر�سوله مو�سى عليه ال�سالم.  

•	كالم اهلل غري خملوق اأنزله على ر�سوله  حممد – �سلى اهلل عليه و�سلم .  

•	كتاب اهلل الذي يبداأ ب�سورة البقرة  

ال�سـوؤال التا�سع ع�سر


