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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
الرئيس للش���ؤون  طالب نائ���ب 
الطالبية في االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع جمهورية مصر العربية 
فهد العجم���ي وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بوضع 
حد ملشكلة االعانة االجتماعية ووضع 

سياسة لصرفها بوقت محدد.
واوضح العجمي انه في كل مقابلة 
مع املسؤولني بالتعليم العالي يتم طرح 
هذه املشكلة وجند جتاهال تاما بوضع 
خطة حللها مع العلم ان اغلبية الطلبة 
الدارسني باخلارج يستفيدون من هذه 

االعانة.

اتحاد الطلبة في مصر يطالب بحل مشكلة اإلعانة االجتماعية

السعد: دراسة وضع الطلبة وتهيئة الجو المناسب لهم للجد واالجتهاد والمنافسة
القاهرة ـ هناء السيد

أكد وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد 
السعد هنا اليوم أن جودة التعليم العالي في 
الوطن العربي واالسالمي أصبحت ضرورة 

ملحة متليها حركة احلياة املعاصرة.
وقال د.السعد في تصريحات على هامش 
مشاركته في اعمال االجتماع االقليمي خلبراء 
التعليم العالي في الدول العربية بالقاهرة 
ان »التعلي���م العالي اجليد يعتبر اخليار 
الكوارث  الوحيد لتجنب  االس���تراتيجي 
االقتصادية التي قد تواجه الشعوب العربية 

واالسالمية مستقبال«.
وطالب بضرورة اصالح أنظمة التعليم 
وتطويرها من خالل دراسة أوضاع هيئة 
التدريس وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم 
ووضع املناهج ومدى مواءمتها مع االجتاهات 

احلديثة في جميع احلقول املعرفية.
كما دعا الى مراعاة حاجة سوق العمل 
ودراسة وضع الطلبة ومدى تفاعلهم مع 
التطور احلديث الى جانب ثقافة اجلودة 
وبرامجها مما يتطلب اشراك كل املسؤولني 
ف���ي ادارة املؤسس���ة التعليمية والطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور.
وأش���ار الى أنه استعرض في اجتماع 
اخلبراء اإلقليمي حول استراتيجية تطوير 
اللجنة  العال���ي والذي تنظم���ه  التعليم 
الوطنية املصرية للتربية والعلوم والثقافة 
)يونسكو( بالتعاون مع املنظمة االسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة وجمعية الدعوة 
العاملية اس���تراتيجية تطوير  االسالمية 

التعليم العالي في الكويت.

واوضح الس���عد أن الورقة تشير الى 
جهود وزارة التربية في توفير نظام تعليمي 
حديث ملراحل التعليم العام األساسي )ما 
قب���ل اجلامعي( باعتب���اره يحرص على 
التزام معايير اجلودة وإعداد أبناء وبنات 
الوطن اعدادا عصريا يضمن لهم االضطالع 

مبسؤولياتهم الوطنية.
وق���ال ان التعليم يعم���ل على متكني 
الطلبة من مه���ارات التفكير بكل أنواعه 
العلمي واإلبداعي والناقد ويزودهم بأدوات 
التعليم الذاتي والتعليم املستمر التي جتعل 
منهم مواطنني إيجابيني مضيفا ان التعليم 
يخلق من الطلبة مشاركني فاعلني يواكبون 
املتغيرات املتالحقة التي متوج بها احلياة في 
املجتمعات العاملية واملستحدثات املعرفية 
والعلمية والتقنية ويحسنون االستفادة 

منها في تطوير احلياة في مجتمعهم.
وأشار إلى أن وزارة التربية وضعت ألول 
مرة استراتيجية للتعليم في الدولة )2005 
� 2025( معبرة عن التطلعات املجتمعية 
إلى مجتمع  ومستهدفة تلبيتها بالتحول 
املعرف���ة وامتالك القدرة التنافس���ية في 
االقتصاد العاملي وإطارها املرجعي يستند 

إلى دستور الكويت وطبيعة املجتمع.
واضاف السعد ان هذه االستراتيجية 
تنظ���ر الى نظام التعلي���م العام على انه 
نظام يوفر االساس العداد النشء في وحدة 
منهجية تضمن حتقيق اهداف الدولة، كما 
حددت رس���الة نظام التعليم العام بانها 
تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة املتعلمني 

على النمو الشامل والكامل.

وذك���ر ان وزارة التربية ق���د اتخذت 
سياس���ة تعيد بها منظوم���ة التعليم في 
جميع مستوياتها كما انشأت مركزا وطنيا 
مستقال للتقييم والقياس جلميع مراحل 
التعليم وفعلت دور املجلس االعلى للتعليم 
في تطوير التعليم العام وتنمية اجهزته 
باالضافة الى انشاء ثالثة مراكز لتدريب 

املعلمني في مختلف املناطق التعليمية.
وحول دور وزارة التعليم العالي قال 
د.الس���عد ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة 
لالرتقاء بج���ودة التعليم العالي ودفعها 
نحو املستويات األعلى وذلك من خالل نظام  
البعثات ونظام اعتماد اجلامعات مشيرا الى 

وجود نظام بعثات التميز الذي يهدف إلى 
التحاق الطلبة بأفضل اجلامعات األميركية 

في التخصصات املختلفة.
وأضاف وكي���ل وزارة التعليم العالي 
د.خالد السعد ان الوزارة قد انشأت جلنة 
االعتماد األكادمي���ي قبل عام لتكون نواة 
للجهاز الوطني لالعتماد األكادميي حيث 
قام���ت بدراس���ة اجلامعات ف���ي اخلارج 
وتصنيفه���ا ودراس���ة برامجه���ا لتحديد 
اجلامعات املناس���بة إلحل���اق طلبتنا بها 
وجتن���ب التحاقهم باجلامع���ات ضعيفة 

املستوى األكادميي أو التجارية منها.
واشار في هذا السياق الى دور مجلس 

اجلامعات اخلاصة الذي انش���ئ في العام 
2000 للقيام بتنظيم سوق ونشاط التعليم 
العالي اخلاص وذلك من خالل منح الرخص 
ومراقبة عمل مؤسس���ات التعليم العالي 
اخلاصة حيث منحت رخص ل� 12 مؤسسة 

للتعليم العالي اخلاص.
وع���ن جامعة الكويت قال الس���عد ان 
للجامعة دورا كبي���را في تطوير عناصر 
العالي لكونها اجلامعة  التعليم  منظومة 
احلكومية الوحيدة وذلك من خالل حتديدها 
ألهدافه���ا االس���تراتيجية واملترجمة في 
مجموعة من السياسات القائمة على تهيئة 
مخرجات اجلامع���ة ومالءمتها ملتطلبات 

التنمية واحتياجات سوق العمل.
وقال ان جامعة الكويت تطمح إلى حتقيق 
التميز من خالل االرتقاء بجميع النواحي 
األكادميية واإلداري���ة للجامعة للوصول 
إلى مكانة عالية ومرموقة بني اجلامعات 
في العالم من خالل وجود نظام يس���اعد 
جامعة الكويت على تقييم كل ما تقوم به 

من وظائف.
وقال د.خالد السعد ان الورقة تعرضت 
لتصور تطبيقي لعالق���ة التعليم العالي 
بسوق العمل الهمية حتديد مستوى مواءمة 
مخرجات نظام التعليم العالي الحتياجات 
س���وق العمل والتوافق م���ع االحتياجات 
التنموية والتغيرات البيئية وصوال لتطوير 
األساليب الفاعلة مبواءمة مخرجات جامعة 
الكويت ملتطلبات ومستجدات سوق العمل 

ومؤسسات املجتمع.
واضاف ان ورق���ة العمل تعد محاولة 

العالي  التعليم  لتلخيص دور مؤسسات 
في النهوض بجودة التعليم العالي وذلك 
من خالل تطوير مناهجها وبرامجها ورفع 
مس���توى الكفاءة في أجهزته���ا اإلدارية 
ونظم املعلومات مش���يرا في هذا السياق 
الى ال���دور الذي يقوم ب���ه معهد الكويت 
لالبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وأوض���ح أن ه���ذه املؤسس���ات تعمل 
جاهدة على إصالح أنظمة التعليم العالي 
وتطويرها وذلك عن طريق دراسة أوضاع 
أعضاء هيئ���ة التدريس وإمكانية تطوير 
مهاراتهم ومعلوماته���م وتطوير املناهج 
لتوائم االجتاهات احلديثة في جميع احلقول 
املعرفي���ة وربط املناه���ج بقطاع األعمال 
ومدى حاجة س���وق العمل للتخصصات 

املختلفة.
كما بني ان هذه املؤسسات تعمل كذلك 
على دراس���ة وضع الطلبة وتهيئة اجلو 
املناس���ب لهم للجد واالجتهاد واملنافسة 
وتفاعله���م مع التطور احلديث إلى جانب 
زرع ثقافة اجلودة وبرامجها مما يتطلب 
إشراك كل املس���ؤولني في إدارة املؤسسة 
التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم وأعضاء 

هيئة التدريس.
وطالب الس���عد بضرورة غرس ثقافة 
اجل���ودة واإلتقان في العمل س���واء على 
مس���توى أعضاء هيئة التدريس أو على 
مستوى الطلبة فغرس ثقافة اجلودة يدفع 
إلى النهوض بكفاءة اإلنفاق على التعليم 

العالي.

أكد أن جودة التعليم العالي في الوطن العربي أصبحت ضرورة ملحة

انتخابات »العلوم االجتماعية« و»اإلدارية« 8 أكتوبر

اتحاد بريطانيا لالستعجال بصرف مستحقات المبتعثين

الصحاف: جميع برامج »الهندسة« حصلت على االعتماد 
األكاديمي لمساعدة الطلبة في إكمال دراستهم بالخارج

آالء خليفة
الرسمي باسم  اعلن املتحدث 
جامعة الكوي����ت فيصل مقصيد 
عن فتح باب الترشيح النتخابات 
جمعي����ة العل����وم االجتماعي����ة 
العلمية  النتخابات اجلمعي����ات 
والروابط الطالبية للعام اجلامعي 
2011/2015. وق����ال ان آخر موعد 
لتسجيل املرشحني هو االثنني 5 
أكتوبر وآخر موعد لالنس����حاب 
ي����وم الثالثاء 6 أكتوب����ر املقبل 
واجلمعية العمومية يوم األربعاء 
7 أكتوبر واالقتراع يوم اخلميس 
8 أكتوبر. كما اعلن فيصل مقصيد 
عن فتح باب الترشيح النتخابات 
رابطة طلبة كلية العلوم االدارية 
العلمية  النتخابات اجلمعي����ات 
والروابط الطالبية للعام اجلامعي 
2011/2015. وق����ال إن آخر موعد 
لتس����جيل املرشحني يوم االثنني 

محمد المجر
أكد أمني سر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلن����دا يوس����ف العنزي ان 
االحتاد التقى عددا من مسؤولي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عل����ى خلفية القرار 
الصادر من الهيئ����ة رقم 2710 
بتاريخ 16 س����بتمبر والقاضي 
الهيئ����ة  مبس����اواة مبتعث����ي 
مببتعثي اجلامع����ة، حيث مت 
حتديد األسبوع اجلاري لصرف 
البدل النقدي عن تذاكر السفر، 
بينما لم يتم حتديد موعد صرف 

زيادة ال����� 50% للزوجة وال� 10% لألبناء علما ان 
العام الدراسي قد بدأ فعليا، كما ان املادة الثانية 
في القرار لم حتدد موعد بداية استحقاق الصرف، 
حيث جاء في نصها »تنفيذ هذه الزيادة عند توافر 
االعتمادات املالية الالزمة وفقا لإلجراءات املتبعة 
في هذا الشأن« ولم يتم توضيح موعد االستحقاق 
الفعلي لهذه الزيادة حفظا للحقوق والذي ينبغي 
ان يكون مبنيا على إقرار مجلس إدارة الهيئة لهذه 
الزيادة حيث ق����ررت من قبل مجلس اإلدارة في 

اجتماعه 117 بتاريخ 2010/3/3 
وبني العنزي انه لم يجد اإلجابة 
عن هذا السؤال أمال في جتنب 
التظلمات واملناشدات بل حتى 
التقاض����ي الس����ترداد حقوق 
مكتسبة قد تستغرق سنوات 
ف����ي إقرارها، حيث ان مبتعثي 
اجلامعة قد اس����تحقوا الزيادة 
قبل ذلك التاريخ )فبراير 2010( 
فاألولى أن تص����رف ملبتعثي 
التطبيقي مبجرد إقرارها حتقيقا 
ملبدأ املس����اواة املنشود وكون 

الهيئة ذات ميزانية مستقلة.
من جانب آخر، ذكر العنزي 
ان القرار رق����م 2111 والصادر بتاريخ 2010/6/29 
املتعلق بصرف املكافأة التشجيعية وبدل طبيعة 
العمل بأثر رجعي م����ن تاريخ 2006/9/1 لم يتم 
تنفيذه الى اآلن وبني العن����زي ان االحتاد يقدر 
دور اإلدارة املالية وس����عيها في إنهاء املعامالت 
مع اختالف األولوي����ات لديها لكن تبقى حقوق 
املبتعثني من اخوانهم وأبنائهم ذات أولوية وأهمية 
خاصة في ظل تغربهم عن بالدهم وحاجتهم لسداد 

االلتزامات املالية العديدة.

سعود المطيري
أعل����ن عميد كلية الهندس����ة 
والبترول بجامعة الكويت د.طاهر 
الصحاف عن قب����ول 950 طالبا 
وطالبة في العام الدراسي اجلديد 

.2011/2010
وقال خ����الل اللقاء التنويري 
للطلبة املس����تجدين مساء أمس 
الس����الم  األول مبس����رح صباح 
بكلية الهندسة والبترول مبنطقة 
اخلالدية »إن جامعة الكويت قبلت 
في هذا العام أعدادا كبيرة لم يسبق 
لها نظير في الس����نوات املاضية 
وهذه سياسة نابعة من مسؤولية 
اجلامعة في استقبال واحتضان 
أكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبني 

بااللتحاق باجلامعة«.
وبني الصحاف ان لعلم الهندسة 
دور حيوي ومهم في تقدم البشرية 
فهو يس����اهم في حتقيق التطور 
في جميع املجاالت، السيما الطب 
التي لها عالقة  والعلوم األخرى 
بالهندسة داعيا الطالب والطالبات 
املستجدين إلى االلتزام بالدراسة 
وحتصيل أعل����ى الدرجات كون 
الب����الد مقبلة عل����ى الكثير من 
املش����اريع املختلفة ضمن خطة 

احلكومة التنموية.
وأوضح ان دراسة الهندسة في 
كلية الهندسة والبترول تعتمد على 
علم الرياضيات والعلوم الطبيعية 
كالفيزي����اء والكيمي����اء وعلوم 
تخصصية أخرى، مش����ددا على 
أهمية حتسني وتطوير املهارات في 
الرياضيات والفيزياء كي تسهل 
الهندسية وكذلك  العلوم  دراسة 
اللغة االجنليزية  تنمية مهارات 
بصورة مستمرة كون الدراسة في 
الكلية باللغة االجنليزية وليست 
باللغة العربية، مش����يرا إلى أن 
دراسة الهندس����ة تنمي القدرات 
الذاتية للفرد وتساهم في تكوين 
شخصيته وبنائها ومتنحه مهارات 

5 أكتوبر وآخر موعد لالنسحاب 
يوم الثالثاء 6 أكتوبر واجلمعية 
العمومية يوم األربعاء 7 اكتوبر 
أما االقتراع فسيكون يوم اخلميس 

8 أكتوبر.
من جانب آخر كشف مقصيد 

حس����ن التصرف وإدارة املشاكل 
وحلها وطرح بدائل لها واختيار 

األنسب منها.
وأفاد الصحاف أن »الدراسة 
في الهندس����ة ليست سهلة فهي 
صعبة« مبديا فخ����ره واعتزازه 
الهندس����ة  حلصول برامج كلية 
والبترول على االعتماد األكادميي 
وكذلك برنامج العمارة حصل على 
االعتماد األكادميي وهذا يعني أن 
برامج الكلية ترقى ملستوى البرامج 
العاملية وهذا األمر سيساعد الطلبة 
الراغبني في إكمال دراستهم العليا 

خارج البالد«.
من جانبه عدد العميد املساعد 
للشؤون الطالبية د.منصور جراغ 
األقس����ام العلمية التي حتتويها 
كلية الهندسة والبترول وهي قسم 
الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة 
املدنية، وقسم الهندسة امليكانيكية، 
وقسم الهندسة الكيميائية وقسم 
هندسة الكمبيوتر وقسم هندسة 
البترول الصناعية وقسم العمارة 
الفتا إلى أن الكلية تسعى إلى إنتاج 
أكفاء على  مهندسني ومعماريني 
مستوى عال من املهارة باإلضافة 
إلى مواكبة التطورات املستمرة في 
العلوم الهندسية وتنمية العالقات 
القطاعني  العلمية واملهني����ة مع 

ان جلنة تقصي احلقائق التي مت 
تشكيلها من عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحي����م ذياب بخصوص 
الش����كوى املقدمة من قبل عضو 
القانون  االدارية جلمعية  الهيئة 
الطالب خالد املطيري قد اصدرت 
توصيتها بحفظ الشكوى. وزاد 
مقصيد انه بعد التوصية املقدمة 
من جلنة تقصي احلقائق اصدر 
عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب قرارًا بحفظ الشكوى املقدمة 
لعميد ش����ؤون الطلبة من عضو 
القانون  االدارية جلمعية  الهيئة 
الطالب خالد املطيري حول تضرره 
من الق����رار الصادر م����ن الهيئة 
االدارية للجمعية بتغيير مناصب 
اعضائها، حيث انتهت اللجنة لعدم 
وج����ود مخالفة لنصوص الئحة 
النظام االساسي للجمعيات العلمية 

بجامعة الكويت.

العام واخلاص ونقل التكنولوجيا 
احلديث����ة وتس����خيرها خلدمة 
املجتمع. وذكر جراغ ان الوحدات 
الدراسية املطلوب دراستها للتخرج 
في جميع تخصصات الهندسة هي 
144 وحدة دراسية باستثناء قسم 
العمارة حيث يتطلب اجتياز 166 
وحدة دراسية موضحا بأنه بإمكان 
الذي ال  امللتزم بدراسته  الطالب 
يعاني أي عثرات أكادميية ودراسية 
أن ينهي دراسته اجلامعية في كلية 
الهندسة والبترول خالل 4 سنوات 
ونصف السنة مردفا »إن العبء 
التدريسي املسموح به للطلبة هو 
ما بني 15 الى 19 وحدة دراس����ية 
الطالب اخلريج حيث  باستثناء 
مينح 21 وحدة دراسية في الفصل 
الواحد أما الطالب املنذر النخفاض 
معدله فيحق له التسجيل في 12 
وحدة دراسية كحد أدنى و16 وحدة 

دراسية كحد أقصى«.
التوجيه  ورحب مدير مكتب 
واإلرشاد بكلية الهندسة والبترول 
د.خالد الفاضل بالطلبة املستجدين 
مؤكدا بأن مكتب التوجيه واإلرشاد 
على أمت االستعداد خلدمة الطلبة 
وإرشادهم دراسيا كي ال يتعثروا 
الدراسية بجامعة  في مسيرتهم 

الكويت.

خالل لقاء تنويري للطلبة المستجدين

فيصل مقصيد

)سعود سالم( د.فهاد العجمي خالل االجتماع

)ناصر عبدالسيد(د.خالد السعد خالل مشاركته في اجتماع خبراء التعليم العالي

فهد العجمي

يوسف العنزي

)سعد هنداوي(د.طاهر الصحاف خالل اللقاء

رابطة تدريس التطبيقي ترفض
تشويه صورة الهيئة التدريسية

محمد المجر
اس���تنكرت رابطة اعضاء 
هيئ���ة التدريس ف���ي الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب في بيان صحافي 
لها ما قام به أحد أعضاء الهيئة 
التدريسية في لقاء تلفزيوني 
واتهام���ه بع���ض األس���اتذة 
بارتكاب فس���اد أخالقي، كما 
اتهم جلان التحقيق التي كلفت 
لهذا الغرض من أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة بالتواطؤ 
لتبرئة ساحة من ارتكب تلك 
التجاوزات والفساد، واعتبر 
البي���ان ان ذلك يعد جتريحا 
واتهاما ألعضاء الهيئة بشكل 

عام في الهيئة.
وأش���ار البي���ان ال���ى ان 
تلك األم���ور ان وجدت يجب 
القانونية  معاجلتها بالطرق 
داخ���ل أروقة الهيئ���ة وعدم 

مداولتها في وسائل اإلعالم، 
حيث تط���رق اللق���اء التهام 
بعض األش���خاص بارتكاب 
فساد أخالقي، فضال عن اتهام 
جلان التحقيق التواطؤ لتبرئة 
س���احة مرتكب هذا التجاوز، 
وأكدت الرابطة في بيانها رفض 
اتهام جلان التحقيق ألن ذلك 
جتريح واتهام ألعضاء الهيئة 
الهيئة بشكل  التدريسية في 
الذي ترفضه  عام وهو األمر 

الرابطة وبقوة.
وطالبت الرابطة في بيانها 
ادارة الهيئة بعدم التهاون جتاه 
تلك االتهامات وعدم الصمت 
او الوقوف موقف املتفرج، اذ 
يجب عليها فتح حتقيق موسع 
والتأكد م���ن مدى صحة تلك 
االتهامات ومحاسبة من ارتكب 
فسادا أخالقيا أشد احلساب ان 

ثبت عليه ذلك.

العجمي لقوائم »التطبيقي«: التزموا باللوائح والقوانين 
وساهموا في نشر الوعي النقابي بين الطلبة خالل االنتخابات

محمد المجر
أغلق باب الترشيح النتخابات 
االحتاد الع���ام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الثالثاء على 4  والتدريب امس 
قوائم طالبية وهي قائمة الوسط 
الدميوقراطي والوحدة االسالمية 
واملستقلة واملستقبل الطالبي و8 
مرشحات مس���تقالت من قائمة 
األح���رار الطالبية س���ابقا بعد 
النشاط والرعاية  رفض عمادة 
الطالبية قبوله���م كقائمة لعدم 
اكتمال العدد املطلوب ملرشحيهم 
كقائم���ة تخ���وض االنتخابات 
حسب اللوائح التي تنص على 
ض���رورة ان تتكون القائمة من 

10 مرشحني.
وقال العميد املساعد للنشاط 
والرعاية الطالبية د.فهاد العجمي 
انه اجتمع مع القوائم التي سجلت 
الرسمي باالنتخابات  للترشيح 
املقبل���ة وأطلعه���م عل���ى عدة 
نق���اط جتب احملافظة عليها في 
االنتخابات وهي ميثاق الشرف 
الشريفة  القوائم واملنافسة  بني 
والتحلي باآلداب العامة حلرمة 
املؤسس���ة التعليمية واالبتعاد 
ع���ن العن���ف الطالبي ونش���ر 
الوع���ي النقاب���ي الصحيح بني 
طلبة »التطبيق���ي« لكي تظهر 
االنتخابات بالصورة املش���رفة 
التي تدل على الوعي الذي ميتلكه 

طالب وطالبات الهيئة.
وعرض العجمي على القوائم 
التصوي���ت االلكتروني  طريقة 
وكيفي���ة احتس���اب األصوات 

عليها والعاملني باللجان وأطلعهم 
على طريقة التصويت والنظام 
داخل اللج���ان االنتخابية ال� 13 
وجلنة فرز رئيسية وتوزيع املهام 
على رؤس���اء اللجان واملشرفني 
والعاملني بها، مؤكدا ان أعضاء 
اللجان يتمتعون باخلبرة خاصة 
انهم زامن���وا معظم االنتخابات 
الطالبية في السنوات السابقة.

من جانب آخر قال العنزي: ان 

الفرز خاصة  وإلغائها وطريقة 
ان االنتخابات املقبلة تتزامن مع 
العام الثاني لتطبيق التصويت 
انتخاب���ات  االلكترون���ي ف���ي 
االحتاد الع���ام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
من جانب آخر عقد العجمي 
اللجان  اجتماعا م���ع رؤس���اء 
االنتخابية لالنتخابات واملشرفني 

القرار رقم 2111 والصادر بتاريخ 
2010/6/29 املتعلق بصرف املكافأة 
التشجيعية وبدل طبيعة العمل 
بأثر رجعي من تاريخ 2006/9/1 
ل���م يتم تنفيذه ال���ى اآلن وبني 
العنزي أن االحت���اد يقدر دور 
اإلدارة املالية وسعيها في إنهاء 
املعامالت مع اختالف األولويات 
لديها لكن تبقى حقوق املبتعثني 
من اخوانهم وأبنائهم ذات أولوية 

وأهمية خاصة في ظل تغربهم عن 
بالدهم وحاجتهم لسداد االلتزامات 
املالية العديدة واضاف العنزي أن 
االحتاد على ثقة تامة بأن مدير 
الهيئة ومسؤوليها يضعون نصب 
أعينهم حفظ حق���وق اخوانهم 
وأبنائهم املبتعثني واملبتعثات 
آمل���ني من د.الرفاع���ي البت في 
االستعجال بصرف هذه احلقوق 

وإصدار أوامره بذلك.

خالل اجتماعه مع القوائم في آخر يوم تسجيل النتخابات 2011/2010


