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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
االدارية  الرئيس للش���ؤون  طالب نائب 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع جمهورية 
مصر العربية مشعل املغري وزارة التعليم 
العالي باعادة النظر في الفترة احملددة لفتح 
امللف بالوزارة والتي حددت بشهري مارس 

ونوفمبر فقط.

واوضح املغري ان اغلب الطلبة الدارسني 
باخلارج خ���ال هذه الفت���رة ال يتواجدون 
بالكوي���ت، وف���ي العطلة الرس���مية خال 
تواجدهم يقومون مبراجعة التعليم العالي 
للقيام باجراءات فتح امللف ويكون الرد من 
املسؤولني ان على الطالب مراجعتهم بالفترة 

احملددة للقيام بذلك.

الدارسون في مصر يطالبون بإعادة النظر في فترة فتح الملف

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

اإعالن عن اإعادة طرح املزايدة رقم 2011/2010/3

اخلا�صة بخدمات الت�صوير والطباعة للمراجعني يف 

مبنى بلدية مبحافظة الفروانية

اإعـالن رقم )2010/132(

مدير عام البلدية

2011/2010/3 اخلا�صة بخدمات  رقم  املزايدة  الكويت عن طرح  بلدية  تعلن 

طريق  عن  الفروانية  مبحافظة  بلدية  مبنى  يف  للمراجعني  والطباعة  الت�صوير 

املزايدة بالظرف املختوم.

الدخول يف  والراغبة يف  الأعمال  هذه  املتخ�ص�صة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  فعلى 
املناق�صات  اإدارة   - ال�صابع  الدور  الإداري  )املبنى  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه 

الر�صمي للح�صول على وثائق  اأثناء الدوام  املناق�صات واملزايدات(  والعقود - مراقبة 

املزايدة  مقابل مبلغ  50 دينارًا )فقط خم�صون دينارًا لغري( وهذا املبلغ غري قابل 

للرد باأي حال من الأحوال .

االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�صلوا على وثائق  املزايدة �صيعقد يف متام 
نائب  وذلك يف مكتب   2010/10/13 املوافق  الأربعاء  يوم  العا�صرة من �صباح  ال�صاعة 

املدير العام ل�صوؤون حمافظتي الفروانية والأحمدي مبنطقة ال�صويخ - مبنى رقم 1.

املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  مظاريف  تـو�ضـــع 
الثانية ع�صرة من  ال�صاعة  اأق�صاه  العا�صر يف موعد  الدور   - الإداري  باملبنى  والعقود 

ظهر يوم الثنني املوافق 2010/10/18 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات ، على اأن 

يودع مع العطاء تاأمني اأويل ل يقل عن 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �ضريان العطاء ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

د.يعقوب الرفاعي

فنيس العجمي  بدر املطيريهيثم الهاجري

تسهل الطريق للحصول على االعتماد األكاديمي

»الدراسات التجارية« عضوًا في الهيئة األميركية 
لتطوير التعليم في كليات إدارة األعمال

محمد هالل الخالدي
هنأ عميد كلية الدراس���ات 
التجارية د.مشعل متلع أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة االكادميية 
املساندة والهيئة االدارية بكلية 
الدراسات التجارية على جناح 
الكلية في احلصول على عضوية 
»الهيئ���ة االميركي���ة لتطوير 
التعليم في كليات ادارة االعمال 
 The Association to Advance –
 Collegiate Schools of Business
AACSB international -« حيث 
مت قبولها بعد اجلهود احلثيثة 
وبوقت قياس���ي بشكل رسمي 
عض���وا في ه���ذه املؤسس���ة 

العاملي. 
وأضاف د.متلع ان دعم االدارة 
العليا في الهيئة آتت ثمارها في 
حصول كلية الدراسات التجارية 
على ه���ذه العضوية، موضحا 
ان قبول وادراج الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
ممثل���ة ف���ي كلية الدراس���ات 
التجارية سيجعل الكلية جنبا 
الى جنب في مصاف اجلامعات 
العاملية، مش���يرا الى انه قد مت 
العامة  ادراج اس���م »الهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب« 
ممثلة لكلية الدراسات التجارية 
عضوا في هذه املؤسسة العاملية 
الول مرة منذ 35 عاما من انشائها 
في الدلي���ل العاملي للجامعات 

االعضاء في هذه املؤسسة. 
كما شكر د.متلع دور مدير 
ع���ام الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي في احلصول على هذه 
العضوية وعلى دعمه ومساندته 
على حتقيق هذا االجناز، مضيفا 
ان الش���كر موصول الى نائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مش���عل املشعان 
على تسخير جميع االمكانيات 

هذا االجناز باحلصول على هذه 
العضوية، حيث ان ذلك يعتبر 
اجنازا وجناحا يتحقق في ظل 
تعاون ومنافس���ة ايجابية مع 
مؤسسات التعليم العالي محليا 

واقليميا منذ انشاء الكلية. 
واختت���م د.متل���ع تهنئته 
بالقول ان هذا االجناز هو مبثابة 
االجناز الرئيسي الذي سيفتح 
الطريق نحو أي اجراءات تتعلق 
باالعتماد االكادميي وباالخص 
استحداث برامج بكالوريوس أو 
دبلوم جديدة او تطوير برامج 
قائم���ة، حيث ان ذل���ك يعتبر 
احد متطلبات وركائز املنافسة 
العلم���ي والتطوير  والتق���دم 

االكادميي.

محمد المجر
جتاوب����ا مع الدع����وة التي 
اطلقها املتحدث الرسمي باسم 
اللجنة النقابية لنقابات التربية 
والتعليم العالي وأمني سر نقابة 
العاملني بالتطبيقي م.فنيس 
العجمي لعق����د اجتماع عاجل 
لنقابات التربية والتعليم العالي 
التخاذ موق����ف موحد ضد أي 
صفقة سياس����ية من احملتمل 
حدوثه����ا ف����ي األي����ام املقبلة 
واطلق����ت النقابات التصاريح 
املختلفة تأييدا ودعما ملبادرة 
نقابة التطبيقي وحسب مصادر 
خاصة ل� »األنباء« فإن النقابات 
تتجه الى التصعيد بدءا مبقابلة 
اللجنة التعليمية وصوال الى 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود انتهاء مبقابلة 
س����مو رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
ف����ي البداية ح����ذر رئيس 
اللجنة النقابية بتجمع نقابات 
التربية والتعليم العالي ورئيس 
نقابة العاملني بالتعليم العالي 
التربية  بدر العضيلة وزيرة 
العال����ي  التعلي����م  ووزي����رة 
د.موضي احلم����ود من اتخاذ 
التدخات واملساومات  طريق 
السياسية في احلقل األكادميي 
مع اقتراب موعد تعيني مدير 
اجلامعة وقرب انتهاء فترة مدير 

التطبيقي.
وقال املطيري ان التدخات 
الس����افرة في التعيينات التي 
القليلة  الفترة  س����تصدر في 

وتذليل جميع الصعوبات نحو 
االجراءات التي قامت وتقوم بها 
الى حتقيق  الكلية والتي أدت 

املقبلة في أهم مؤسستني على 
املستوى التعليمي واألكادميي 
وهما جامعة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدريب ستؤول إلى تدهور 
التعلي����م وانحدار مس����تواه 
وسيفتح الباب على مصراعيه 
الطاقات  التش����كيك ف����ي  إلى 
واخلب����رات األكادميي����ة ف����ي 
هات����ني املؤسست����ني املهمتني 

على مست����وى الدول���ة.
وأضاف املطي����ري ان هذه 
التدخ����ات في تعي����ني مدير 
اجلامعة اجلديد ومدير الهيئة 
التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدريب ما هي إال محاصصات 
ال تتناس����ب وحرم����ة هذين 
احلرم����ني كونهم����ا ميثل����ون 
قم����ة اله����رم التعليم���ي في 

الكوي���ت.
وناش����د املطيري األس����رة 
األكادميي����ة ف����ي اجلامع����ة 

والتطبيقي إلى الوقوف صفا 
التعديات  واحدا ملواجهة هذه 
اخلارجي����ة لكي تك����ون كلمة 
الفصل من رحم أهل االختصاص 
وااللتفات إلى املصلحة العليا 
في هذين املنصبني املهمني لكي 
يقطعوا الطريق على أصحاب 
الذي����ن يريدون  التصفي����ات 
حتويل املؤسستني إلى مقاطعات 
ومحاصصات سياسية خارج 
التي تنص  الدستورية  األطر 
على ض����رورة املس����اواة بني 
األفراد في املجتمع بعيدا عن 

انتماءاتهم.
ومن جهته استنكر الناطق 
الرسمي باسم اللجنة النقابية 
التربي����ة والتعليم  لنقاب����ات 
العالي وأمني سر نقابة العاملني 
بالتطبيقي م.فنيس العجمي 
التدخات السياسية في العملية 
التعليمية واألكادميية في تعيني 
مديري جامعة الكويت والهيئة 

التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدريب مع انتهاء فترة األول 
وقرب تعي����ني البديل وانتهاء 
فت����رة الثان����ي في ديس����مبر 

املقبل.
وأكد م.العجمي ان احلرمني 
األكادميي����ني يج����ب ان يكونا 
بعيدين عن التصفيات السياسية 
مل����ا لهما من اس����تقالية تامة 
كونهما ميثان هرمي التعليم 
الكويت ومن هذا املنطلق  في 
نحذر من هذه التدخات التي 
يجب ان توقف فورا خوفا من 
تعيينات الى غي����ر أهلها كما 
حدث في الكثير من مؤسسات 

الدولة.
العجمي ان نقابة  وأضاف 
التطبيقي س����يكون لها وقفة 
جادة في وجه هذه التعديات 
والظل����م الذي س����يقع عليها 
الكف����اءات األكادميية إذا متت 
عملية التعيينات وفقا للمصالح 

واملساومات السياسية ووفقا 
ملبدأ احملاصصات.

ومن جهته قال رئيس نقابة 
العاملني ف����ي جامعة الكويت 
هيثم الهاجري ان موقفنا كما 
هو موق����ف النقابات العمالية 
احلرة ف����ي الكويت في رفض 
احملاصصة في توزيع املناصب 
الوزيرة  ان  التربوية، مضيفا 
د.موضي احلمود أمام مسؤولية 
ف����ي اختيار  وطني����ة كبيرة 
الذي يجب  القيادية  املناصب 
ان يكون للكفاءات األكادميية 
التربوية وليس����ت للتوزيع 
الطائفي أو احلزبي أو القبلي 

أو العائل��ي.
وب����ني الهاج����ري ان نقابة 
العاملني في جامعة الكويت تقف 
جنبا الى جن����ب مع النقابات 
احلرة في االستمرار في كشف 
إلى  الذي يس����تهدف  املخطط 
التربوية  املناصب  محاصصة 
وعلى رأس����ها منص����ب مدير 
جامع����ة الكوي�������ت ومدي���ر 

التطبيق��ي.
وأوض����ح الهاج����ري ان ما 
يحدث ف����ي جامع����ه الكويت 
خال ه����ذه األيام م����ن فراغ 
إداري س����يؤثر وبشكل كبير 
الكويت  على س����معة جامعة 
وليس من املعقول ان مؤسسة 
أكادميية كبيرة كجامعة الكويت 
إداري خطير  يحدث بها فراغ 
دون ان يكون لوزيرة التربية 
سرعة التحرك إلنقاذ اجلامعة 

احلكومية الوحي��دة.

مع اقتراب موعد تعيين مدير الجامعة وقرب انتهاء فترة الرفاعي

نقابات التربية والتعليم العالي ترفض التدخالت 
السياسية في تعيين مديري الجامعة و»التطبيقي«

رابطة التدريب تدعو لعدم تسييس التعليم »التطبيقي«
اس��تنكر محمد هالل اخلالدي املتحدث 
الرس��مي لرابطة اعضاء هيئ��ة التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تدخل 
اصحاب النفوذ في تسييس التعليم وسعيهم 
في تقسيم املناصب القيادية في الكويت على 
اساس طائفي بعيدا عن املؤهالت والكفاءات 

العلمية واخلبرات.
ودع��ا الهاجري ال��ى ابع��اد التعليم عن 
عملية الترضيات السياسية واحملافظة على 
هذه املؤسسة بعيدا عن الضغوط اخلارجية 
الصح��اب النفوذ وابعادها عن املس��اومات 

واحملسوبية.
واشاد الهاجري بكفاءة د.يعقوب الرفاعي 
وما قدمه من اجنازات تنموية كثيرة في تطوير 
ورفع مستوى التعليم بالهيئة والنهوض بها في 

جميع املجاالت ومحافظته على املال العام.
وناشد الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ووزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موض��ي احلموي التجديد للدكتور 
يعقوب الرفاعي الذي اثبت كفاءة وتفانيه في 
العم��ل وحياديته في التعامل وعدم انحيازه 

محمد الهاجريمع فئة دون اخرى.

»ماسترخت« احتفلت بتخريج
130 طالبًا وطالبة من 40 دولة

آالء خليفة
قام���ت كلية ماس���ترخت األم في هولندا بإرس���ال دعوة جلميع 
خريجي املاجستير في كل الفروع لانضمام حلفل التخرج السنوي 
حيث جتمع طاب أكثر من أربعني دولة في قاعة االحتفاالت في كلية 
ماس���ترخت إلدارة األعمال في مدينة ماسترخت بهولندا ليحتفلوا 
باعتماد وتسلم شهاداتهم في برنامج املاجستير إلدارة األعمال وهو 

اليوم الذي طاملا انتظروه بفارغ الصبر.
ويضم احلفل أكثر من 130 خريجا وخريجة ميثلون أكثر من 40 
دولة نالوا بجدارة شهادة املاجستير حيث حضروا من شتى أرجاء 
املعمورة ومن كل فروع كلية ماسترخت إلدارة األعمال التي جتاوزت 
30 فرعا على مستوى العالم يجمعهم حلم واحد وهو احلصول على 

شهادة معترف بها عامليا.
واصطحب أغلب اخلريجني عائاتهم ملشاركتهم في هذا االحتفال 
البهيج الذي اقيم بحضور نخبة من الس���فراء والشخصيات املهمة 
الذين حضروا خصيصا لتهنئة اخلريجني ومباركة تفوقهم األكادميي. 
وقد اس���تمتع اخلريج���ون والضيوف بكلمات مؤث���رة وملهمة من 
املستشارين Mr. Vekuii Reinhard Rukoro رئيس مجلس إدارة البنك 
الوطني األول في ناميبيا وMr. Frans Timmermans سياسي وخبير 
الش���ؤون األوروبية في هولندا وMr. Salum Shamte وعميد الكلية 
البروفيس���ور Peter de Gijsel. وقد مثل الكويت أربعة خريجني من 
كلية ماسترخت إلدارة األعمال � فرع الكويت وهم: غادة أحمد خريجة 
ورئيس وحدة شؤون الطلبة في الكلية وميرنا آلرويساتي وإميان 
عباس وأحمد املطوع. وقد كانت فرصة مثمرة لكل اخلريجني للتعارف 

على نظرائهم من مختلف البلدان وتبادل التهاني.

قائمة 1962 في »Gust« تحث 
الطلبة على المشاركة في االنتخابات

محمد المجر
هنأ املتحدث الرسمي باسم قائمة 1962 في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا Gust عبدالعزيز املطيري اجلموع الطابية ببدء العام 
الدراس���ي اجلديد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم 
العلمية، ودعا املطيري في تصريح صحافي زماءه الطاب الى ضرورة 
االهتمام بالتحصيل العلمي وانتهاز فرصة دراستهم في جامعة اخلليج 
واالس���تمتاع باألجواء األكادميية الراقية والبيئة التعليمية املميزة 
التي يحظون بها. وشدد املطيري على ضرورة املشاركة الفعالة من 
قبل الطلبة في االنتخابات الطابية املقبلة كي يعبروا وبكل حرية 
ودميوقراطية عن آرائه���م وأفكارهم واختيار ممثليهم في الرابطة، 
موضحا ان جميع الطلبة ميتلك���ون فرصة مهمة في التعرف على 
القوائم الطابية بغية ان تكون املشاركة إيجابية خال االنتخابات، 
ودعا املطيري الطلبة املستجدين الى التعرف على القوائم الطابية 
ليرفعوا من مستوى الوعي النقابي لديهم وان يكون تصويتهم على 

اساس فكري كي تكون انتخابات هذا العام اكثر متيزا.
جانب من اخلريجات

  األكاديمي�ون يج�ب أن يكونو بعيدين عن التصفيات السياس�ية لما لهما من اس�تقاللية تامة


