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آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع 
nuks.( الواليات املتحدة األميركية

org( احمد اجلوعان عن إقامة املؤمتر 
السنوي الـ 27 لالحتاد في مدينة 
ميامـــي األميركية بوالية فلوريدا 
حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد في الفترة 
بني 25 و28 نوفمبر من هذا العام. 
الكويت من خالل  وهنأ اجلوعان 
موقع االحتاد بعيـــد الفطر أعاده 
اهلل على الكويت وشعبها والعالم 
أجمع باخلير واليمن والبركة، وفيما 

يخص املؤمتر، أشـــاد اجلوعان برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
التي هي ليســـت بالغريبة على ســـموه، حيث انه مستمر دائما في 
دعم ورعاية طلبة وطالبات الكويت في الواليات املتحدة في جميع 
اجلوانـــب من خالل دعم أنشـــطة وبرامج االحتـــاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع الواليات املتحدة، وعلى رأسها املؤمتر السنوي الذي 
يعد التجمع األكبر للكويتيـــني خارج الكويت ملا له من أهمية على 
جميع األصعدة سواء النقابية او االقتصادية او السياسية او الفنية 
او الثقافية والتي تنبثق عن األنشطة املتعددة التي تتخلل املؤمتر 
الذي يحظى بحضور ضخم سنويا من قبل الطلبة الكويتيني الدارسني 
في أميركا، باإلضافة الى الضيوف من جميع املجاالت الذين يقومون 
بإثراء برامج املؤمتر. وأضاف اجلوعان قائال: ان الهيئة اإلدارية بدأت 
في التحضير للمؤمتر الذي نطمح الى ان يكون أجنح وأضخم مؤمتر 
طالبي على اإلطالق، حيث سيتم اإلعالن عن جميع تفاصيل املؤمتر 
قبل املؤمتر من خالل املوقـــع اخلاص به، موضحا ان االحتاد يقوم 
بالتحضير للعديد من املفاجآت واألنشطة التي نتمنى ان حتوز رضا 

الطلبة من مختلف املدن والواليات.

»المعلمين«: موقفنا ثابت من رفض إطالة اليوم الدراسي ومتفائلون بتحسين الرواتب
هنأت المعلمين والمعلمات واإلدارات المدرسية بالعودة إلى المدارس

عايض السهلي

د.معدي العجمي متوسطا املهنئني

يسرى العمر

»الفروانية التعليمية« تنظم دورات
للمعلمين الجدد استعدادًا للعام الدراسي

قالت مديرة منطقة الفروانية التعليمية يســـرى العمر 
ان املنطقة اعدت دورة للمعلمني اجلدد في مســـرح املنطقة 
ضمن خطط االســـتعداد الســـتقبال العام الدراسي اجلديد 
)2011/2010( مشيرة الى انها نظمت ايضا محاضرات توعوية 

عن مهنة التدريس.
واوضحـــت العمر في تصريح لــــ »كونا« أمس ان دورة 
املعلمني اجلدد التي ستقام في بداية العام الدراسي اجلديد 
تهدف الى توضيح طرق حتضير الدروس وتعريفهم بلوائح 
وزارة التربية وأنظمة العمل فيها مشيرة الى ان نحو 250 

معلما ومعلمة سيلتحقون بهذه الدورة.
واضافت انه مت تسخير كل االمكانات لتهيئة افضل السبل 
الستقرار العمل التربوي اضافة الى تكثيف اجلهود لسد اي 
نواقص في العام الدراسي اجلديد معربة عن الشكر الدارات 
قطاعات املنطقة واالدارات املدرســـية لبذلها جهودا كبيرة 

خدمة للعملية التعليمية.

ومزاياه، مبا يحقق مبادئ العدل 
واملساواة وأسس االستحقاق من 
جانب، ويعمل من جانب آخر على 
جعل مهنة التعليم من املهن اجلاذبة 
للكوادر الوطنية، ويساهم إلى حد 
كبير في رفع مكانة املعلمني وفي 
حتقيق األهداف املنشودة. وجددت 
اجلمعية في بيانها وقوفها الكامل 
مع األسرة التربوية وجنود امليدان 
لتحقيق مطالبهم املشروعة ولتأمني 
األجواء التربوية املناسبة لهم، وفي 
تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل 
طاقاتها وإمكاناتها لصاحلهم وصالح 
مسيرتنا التربوية وحتقيق أهدافها 
املنشودة، متطلعة في الوقت نفسه 
إلى املزيد من التعاون والتواصل 
واملساهمة واملشاركة في أنشطتها 
وبرامجها واللجان العاملة وفرعيها 
في محافظتي األحمدي واجلهراء 
وفي املشـــاركة مبجلـــة »املعلم« 
الناطقة بلسان املعلمني واملعلمات 

والتي ستعاود الصدور قريبا.

ومظاهر ومحاوالت إثارة النعرات 
وشق وحدة الصف، وفي ضرورة 
الوطنية  الوحدة  ترسيخ مفاهيم 
املتماسكة  الواحدة  وروح األسرة 
واملتعاضـــدة، والنـــأي مبيداننا 
التعليمـــي وأبنائنـــا الطلبة عن 
أي أمـــور تبث بينهم بذور الفتنة 
واالنشقاق. كما هنأت اجلمعية كافة 
القيادات التربوية وعلى رأســـها 
وزيرة التربيـــة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي وجميع 
الوكالء املساعدين ومديري عموم 
املناطق ومديري اإلدارات، مؤكدة 
رغبتها في تعزيز مجاالت التعاون 
والتشاور والتنسيق، وفي ضرورة 
تفهم مطالبها التي متثل رأي أهل 
امليدان ومن شأنها أن تساهم في 
تأمني األجواء التعليمية املناسبة، 
ومؤكدة أيضا ضرورة املضي قدما 
في حســـم القضايا العالقة وعلى 
رأســـها ما عبرت عنـــه اجلمعية 

الوزارة دورها املطلوب واملنشود في 
توفير كافة احتياجاتها لبدء العام 
الدراسي اجلديد دون نقص، ودون 
حتميل اإلدارات املدرسية واملعلمني 
واملعلمات األعباء اإلضافية، وإلى 
ضـــرورة االســـتفادة مـــن كافة 
الســـابقة،  املنعطفات والتجارب 
ومعاجلة الســـلبيات واملعوقات، 
ووضع كل االعتبارات واالحتماالت 
في محلها الصحيح، ومبا يساهم 
في احلفاظ علـــى حقوق املعلمني 
واملعلمات وتعزيز مكتســـباتهم 
واالرتقاء بقدراتهـــم وامكاناتهم، 
ومبـــا يســـاهم أيضا فـــي توفير 
األجواء الالزمة واملناسبة خلطط 
واستعدادات العام الدراسي املقبل.
وأبدت اجلمعية فـــي بيانها أملها 
وتفاؤلهـــا الكبيرين بـــأن يكون 
هذا العـــام عام خير على املعلمني 
واملعلمات في ظل املســـاعي التي 
تبذلها لتعديل أوضاع كادر املعلمني 
ورواتبهم ورفع معدالت االستحقاق 

هنأت جمعية املعلمني األسرة 
التربوية بشكل عام وجموع املعلمني 
واملعلمات واإلدارات املدرسية بشكل 
خاص مبناسبة العودة إلى ميادين 
العمل والعطاء مع بدء مشوار العام 
الدراسي اجلديد 2011/2010 مؤكدة 
اعتزازها الكبير بهم بصفتهم حملة 
رايـــة العلم واملســـتقبل لوطننا 
العزيـــز، ومؤكـــدة أيضـــا ثقتها 
الكاملة فـــي حرصهم الكامل على 
اجلدية وااللتـــزام وبذل قصارى 
اجلهد وتشـــمير الهمم والسواعد 
كما العهد بهم من أجل أداء رسالتهم 
التربوية ومسؤولياتهم اجلسام 
على أكمل وجه، ومبا يتوافق مع 
اآلمال والطموحات املنشودة، وثقتها 
أيضـــا بدورهم الكبير واملؤثر في 
األخذ مبا جاء فـــي كلمة صاحب 
الســـمو األمير في العشر األواخر 
من شهر رمضان وتوجيهات سموه 
األبوية وترجمتها بالشكل املنشود 
في التصدي جلميع أشكال التعصب 

اليوم  الرافض إلطالة  في موقفها 
الدراسي بشكل عام وزيادة الـ 25 
دقيقة يوم الثالثاء بشكل خاص وفقا 
للمذكرة التي رفعتها مؤخرا، إلى 
جانب ضرورة حسم اختيار مديرين 
التعليمية  عامني ملنطقة اجلهراء 
ومنطقة العاصمة التعليمية، كما 
أكـــدت على ضـــرورة أن متارس 

القوى الطالبية تطالب بإيجاد
حل جذري لقضية غير محددي الجنسية

محمد هالل الخالدي
أصدرت القوى الطالبية الكويتية بيانا موحدا 
يطالب احلكومة باحلل اجلذري لقضية غير محددي 
اجلنسية »البدون« وإنهاء هذا امللف نهائيا مع دور 

االنعقاد البرملاني املقبل.
ويضم البيان الصادر من قبل االحتادات واملجالس 
الطالبية الرســـمية داخل الكويت وخارجها وهي 
االحتاد العام لطلبة الكويتـ  فرع اجلامعة، واالحتاد 
العام لطلبـــة الهيئة العامة للتعليـــم التطبيقي 
والتدريب، واملجلس الطالبي في اجلامع العربية 
املفتوحة، واالحتاد العام لطلبة فرع مملكة البحرين، 
واالحتاد العام لطلبة فرع جمهورية مصر العربية، 
مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بوضع حل نهائي وانساني حلل  قضية فئة 
غير محددي اجلنســـية »البدون« ضمن مشروع 

احلقوق املدنية والقانونية.
وفيما يلي البيان الصادر عن القوى الطالبية 
الذي طالب ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد املوقر كونه املسؤول األول عن السلطة 
التنفيذية بوضع حل نهائي وجذري يعالج قضية 
فئة غير محددي اجلنســـية »البدون« خالل دور 
االنعقـــاد املقبل على أبعد تقديـــر وضمن الفترة 
املسموحة واملشروطة من قبل مجلس األمة الكويتي 
املوقر، وذلك لتقـــدمي الصيغة النهائية حلل هذه 
املشكلة اإلنســـانية من خالل اعطائهم »احلقوق 
املدنية والقانونية« وفق ما كفله الدستور الكويتي 
واالعراف والدســـاتير احمللية والعاملية، وضمن 
االتفاقيات واملعاهـــدات الدولية في مجال حقوق 

اإلنسان التي وقعتها الكويت.
ورصدت القوى الطالبية في بيانها املوحد حترك 
احلكومة حول معاجلة هذا امللف وتشكيلها اللجنة 
املختصة من قبل املجلس األعلى للتخطيط ملعاجلة 
قضية غير محددي اجلنسية، وذلك لتقدمي الرؤية 

احلكومية النهائية واحلل اجلذري إلنهاء هذه املشكلة 
نهائيا، مطالبا في الوقت نفسه بخلوه من اي تعسف 
أو تقصير حكومي مبا يتواكب مع مشروع بقانون 
احلقوق اإلنسانية واملدنية والقانونية وضمن الوقت 
املشروط من قبل مجلس االمة املوقر وتقدميه في 
دور االنعقاد املقبل ليكون احلل النهائي والفيصل 

النهاء مشكلة البدون في الكويت.
وأضاف بيان القوى الطالبية ان استمرار هذه 
القضية الوطنية الشـــائكة منذ اكثر من 50 عاما 
من املماطلة وعدم االلتزام والتعنت احلكومي من 
قبل احلكومات السابقة جتاه هذه القضية الوطنية 
احلساسة من شأنه أن يضر بالكويت داخليا في 
مجاالت عدة ابرزها اجلانب االمني، اما على الصعيد 
اخلارجي فقد بدأنا نلتمس اآلثار التي آلت إليها تلك 
القضية اإلنسانية من خالل اإلضرار بسمعة الكويت 
داخل احملافل االقليمية والدولية في مجال حقوق 
االنسان، فنحن نتذكر االساليب التعسفية واالخطاء 
التي كانت متارســـها احلكومة السابقة جتاه هذه 

القضية والتي ساهمت بنمو هذه املشكلة.
وطالـــب البيان الســـلطة التنفيذية بالتعاون 
الكامل مع السلطة التشـــريعية حلسم هذا امللف 
مـــن اجل املصلحة الوطنية التي تتطلبها املرحلة 
الراهنة واملقبلـــة في جميع االصعدة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وأهمها الصعيد األمني 
الداخلي واخلارجي وااللتزام اإلجرائي والتنفيذي 
امام االتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية الدولية وذلك 
للمحافظة على سمعة الكويت اإلنسانية واحلضارية 
وفق الرؤية االســـتراتيجية للبـــالد ومن ضمنها 
قضية غير محددي اجلنسية التي باتت تأخذ منحى 
خطيرا على الكويت االمر الذي يحتم علينا جميعا 
التعاون في انهاء هذا امللف موضحا ان هذه املشكلة 
باتت تؤرق املجتمع الكويتي ككل والسيما احلركة 

الطالبية خصوصا في السنوات األخيرة.

أصدرت بيانًا مشتركًا

رابطة التدريس بـ »التطبيقي« استقبلت المهنئين بالعيد

محمد المجر
نظمت رابطة التدريس فـــي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حفال مبقرها في منطقة العديلية 
الستقبال املهنئني بالعيد، وحضر احلفل نائب مدير عام 
الهيئة للخدمات االكادميية املساندة د.عبداهلل الكندري، 
ونائب املدير العام للتخطيط د.عبدالعزيز تقي، وعميد 
النشـــاط والرعاية الطالبية، د.احمد الفيلكاوي، وعدد 
من عمداء الكليات، وقد شهد احلفل توافد اعداد كبيرة 

من املهنئني، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالهيئة، 
وكان في استقبال املهنئني جميع اعضاء الهيئة االدارية 

للرابطة تقدمهم د.معدي العجمي.
وتوجه رئيس الرابطة د.معـــدي العجمي بخالص 
التهاني والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وألعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية وجلميع اعضاء اجلمعية 

العمومية لرابطة التدريس والى ابنائه طالب وطالبات 
الهيئة مبناسبة عيد الفطر السعيد، مشيرا الى ان الرابطة 
حترص على اقامة مثل تلك املناسبات التي توثق اطر 
التواصل بني اعضاء الهيئة التدريسية وقيادات الهيئة. 
وتوجه د.العجمي الى اهلل بالدعاء ان يدمي على الكويت 
نعمة االمن واالســـتقرار حتت راية القيادة السياسية 
احلكيمة، وان يحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه 

وسائر بالد املسلمني.

العجمي: حريصون على توثيق أطر التواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية والقيادات

»مستجد« تقيم لقاءها األخير للمستجدين اليوم بجمعية المهندسين
محمد المجر

مســــتجد رئيــــس مجموعــــة   اعلــــن 
)mustajed.com( التابعــــة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
احمد السويلم عن تنظيم املجموعة للقائها 
االخير للطلبة املســــتجدين اليوم في قاعة 
جمعية املهندسني الساعة 7 مساء، مبينا انه 
سيتم التحدث عن اهم االمور التي يجب ان 

يعرفها الطالب املستجد قبل املغادرة جلهة 
االبتعاث وحتى الوصول ملقر الدراسة وسيتم 
توزيع خطوط هواتف مجانية لطلبة اململكة 
املتحدة. واكد السويلم ان مجموعة مستجد 
تسعى الى ان تخفف على الطلبة املستجدين 
غربتهم بتعرفهم علــــى اخوانهم واخواتهم 
الذين سبقوهم في الدراسة، وسيتخلل اللقاء 
تكرميا لرئيس املكتب الثقافي السابق في لندن 

د.بندر الرقاص وامللحق الثقافي السابق في 
لندن د.فايز الظفيري ورئيس املكتب الثقافي 
السابق في دبلن د.حامد العبداهلل في بداية 
اللقاء تقديرا ملا بذلوه من جهد كبير خلدمة 
الطلبة خالل فترة عملهم في املكتب الثقافي، 
داعيا الطلبة املستجدين للتواصل مع مجموعة 
مستجد من خالل موقعها االلكتروني واخلط 

الساخن: 66661641.

يتضمن تكريماً لرؤساء المكاتب الثقافية السابقين

أحمد السويلم

احمد اجلوعان

الجوعان: انطالق المؤتمر السنوي الـ 27 
التحاد أميركا 25 نوفمبر المقبل

برعاية رئيس الوزراء ويستمر 4 أيام

جــامـعـة الكــويـت 
عمادة القبول والت�سجيل

اإدارة ال�سجالت

�إعـــــالن

تعلن اإدارة ال�سجالت يف عمادة القبول والت�سجيل 

للطلبـة �ملتوقــع تخرجهــم يف

 �لف�سل �لدر��سي �لأول 2011/2010 

والذين مل ي�ستكملوا جداولهم والراغبني بالت�سجيل 

ال��درا���س��ي الأول م��راج��ع��ة ع��م��ادة القبول  بالف�سل 

والت�سجيل يف �سالة القبول والت�سجيل وذل���ك يف 

الفرتة من يوم الثالثاء املوافق 2010/9/14 اإىل نهاية 

دوام يوم اخلمي�س 2010/9/23.

مالحــظـــة :

ملراجعة �سالة القبول والت�سجيل يرجى حجز موعد 

م�سبق عن طريق نظام معلومات الطالب.

www.registrar.ku.edu.kw

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

جمل�س الإدارة

بناء على م�افقة وزارة ال�س�ؤون الجتماعية والعمل ب�ساأن طرح عدد من الأن�سطة لال�ستثمار من قبل 

الأن�سطة  ط��رح  يف  رغبتها  عن  التعاونية  املبارك  عبداهلل  �ساحية  جمعية  تعلن  الخت�سا�ص  اأ�سحاب 

التالية لال�ستثمار لأ�سحاب الخت�سا�ص املزاولني للن�ساط.

القيمة الإيجاريةامل�ساحةامل���ق����عالن�ساط

2000 د.ك155 م2ال�س�ق املركزي ق 3 حمل رقم 1+3مطعم وجبات �سريعة )وكالة(

250 د.ك17.6 م2قطعة 2 - حمل رقم 2جزارة

100 د.ك16 م2ال�س�ق املركزي ق 5 - حمل رقم 15مطب�عات �س�تية واإ�سالمية

150 د.ك21 م2ال�س�ق املركزي ق 3 - حمل رقم 7الزجاج والرباويز

100 د.ك21 م2ال�س�ق املركزي ق 3 - حمل رقم 6الطي�ر واأ�سماك الزينة

200 د.ك27 مال�س�ق املركزي ق 3 - حمل رقم 18ماأك�لت خفيفة - النخي والباجالء

800 د.ك66 مال�س�ق املركزي ق 3 �سال�ن جتميل لل�سيدات

200 د.ك12 مال�س�ق املركزي ق 5 - امليزاننيالعبي واملالفع ول�ازم اخلياطة

وذلك وفق ال�شروط التالية :
1- تقدم الطلبات مدعمة بامل�ستندات على النم�ذج املعد لدى اإدارة اجلمعية مقابل ر�سم قدره )30( د.ك غري قابل للرد.

2- اأن يك�ن املتقدم لال�ستثمار �ساحب اخت�سا�ص ومن ذوي اخلربة يف املجال ولديه ترخي�ص جتاري �ساري املفع�ل.

3- تقدمي �سيك م�سدق بقيمة )250( د.ك كتاأمني با�سم املتقدم لالأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�سركات ي�سرتد يف حالة عدم الف�ز.

4- تقدمي �سيك م�سدق بقيمة الدعم با�سم املتقدم لالأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�سركات الذي يرغب يف تقدميه والأف�سلية لأعلى دعم مقدم للجمعية.

5- على الراغبني يف ال�ستثمار مراجعة اإدارة اجلمعية مبنطقة �ساحية عبداهلل املبارك قطعة )5( اأثناء 

الدوام الر�سمي من الأحد اإىل اخلمي�ص ومن ال�ساعة )8 �سباحًا : 4 ع�سرًا( لتقدمي عر�سه بظرف 

مغلق لدى اإدارة اجلمعية بال�سندوق املعد لذلك اعتبارًا من الي�م )الثالثاء( امل�افق 2010/9/14 

وحتى نهاية دوام ي�م )اخلمي�ص( امل�افق 2010/9/23.

6- يلتزم من يقع عليه الإختيار مراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�سب�عني من تاريخ الرت�سية ويف حالة عدم 

مراجعته يف الفرتة املحددة يعترب الإختيار لغيًا وتك�ن قيمة التاأمني حق خال�ص للجمعية.

عدم  حالة  ويف  والعمل  الإجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  قبل  من  املخ�س�سة  بامل�ساحات  الل��ت��زام  �سرورة   -7

اللتزام يعترب العقد لغيًا.

8 - تطبق اأحكام القان�ن رقم )24( ل�سنة 1979 ب�ساأن اجلمعيات التعاونية والقرارات ال�زارية بهذا ال�ساأن

امل�شتندات املطلوبة : 1- �س�رة من الرخ�سة التجارية للن�ساط املقدم �سارية املفع�ل 2- �س�رة البطاقة 
املدنية ل�ساحب الرتخي�ص 3- �س������رة م�����ن اعت��م���اد الت�����قي���ع �س��اري املفع������ل 

للرخ�س���ة. 4- ح�سر العمالة حديث من اإدارة العمل للرتخي�ص املقدمة.

�إعــــــالن


