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 خريجو الجامعات الفلبينية اعتصموا أمام «التعليم العالي» احتجاجًا
  على عدم اعتماد شهاداتهم: أوراقنا سليمة وقرارات الوزارة أضرت بمستقبلنا

 (سعود سالم) طالب يعرض شهادته

 د.عبدالرزاق النفيسي خالل جولة داخل املشروع د.النفيسي يطلع على املشروع

 (كرم ذياب) د.حمد املطر خالل اللقاء

 الشيخ علي اخلليفة خالل جولة داخل املعرض

 الطلبة املعتصمون أمام مقر الوزارة

الخميس، لمقابلة الوزيرة وعرض 
اوراقنا السليمة لها، الفتا الى ان 
الشهادات المزورة ألغتها الرابطة 
وجميع الطلبة المزورين قامت 
الرابطـــة بإقصائهم. وقال أمين 
سر الرابطة فيصل كنكوني: ان 
تواجدنا هو رســـالة من طلبة 
الفلبين إلـــى المعنيين بايقاف 
اعتماد الشهادات الفلبينية بوقف 
العبث والمماطلة بمصلحة الطلبة 
الكويتيين ومنها القرارات المبهمة 
التعليم  التي تصدرهـــا وزارة 
العالي. وطالب كنكوني من د.خالد 
السعد بأن يذلل هذه العراقيل من 
أمام طلبـــة الفلبين ووضع حد 

للمشكالت التي يواجهونها.
  ومـــن ناحيته قـــال الطالب 
المسري: نحن نعاني  عبداهللا 
هذه المشـــكلة منـــذ عام ٢٠٠٧ 
ونطالب باعتماد شهاداتنا، مبينا 
ان الجامعات كانت معترفا بها 
في وزارة التعليم العالي وبعد 
أوراقنـــا ودفعنا  اســـتخالص 
مصاريف الدراسية قالوا لنا تم 
الغاء االعتراف بهذه الجامعات، 
متســـائال: من ينصفنا ويحل 

مشكالتنا؟ 

لديه مراسلة كاملة من الشهادة 
وتخرجوا قبل صدور القرار والى 

اآلن لم يتسلموا شهاداتهم.
  وأكد الصواغ ان وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد الســـعد 

ذهابنا له لم يرد علينا.
الصـــواغ أن ينتهي    وتمنى 
الموجود في  الحالـــي  التخبط 
وزارة التعليم وايجاد حل لمشكلة 
الطلبة،  الكثير من  يعاني منها 

اشـــياء تعجيزية لـــم تكن في 
الحسبان وهي تصديق الشهادات، 
التصديقات اتت بعد  ان  مبينا 
الجامعات  فـــي  الطلبة  تخرج 
وال تنطبـــق عليهـــم. وأضاف 

كما تمنى مقابلة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الحمود لحل هذه المشكلة جذريا، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن الطلبة 
الـــوزارة يوم  ســـيذهبون إلى 

الصواغ ان هذه الحجة وضعت 
كحجر عثرة للطلبة الدارسين 
في الفلبين والهند حتى ال يتم 
اعتماد شهاداتهم، مؤكدا ان بعض 
الختم وبعضهم  الطلبة لديهم 

لم يقابلهم وجعل مديرة مكتبه 
تقول لهـــم انه ال يملـــك قرارا 
يعمل به بل ينفذ اوامر الوزيرة 
فقط، متسائال: كيف يصرح في 
الصحف بدعـــوة الطلبة وعند 

 آالء خليفة
  مـــازال الطلبـــة الكويتيون 
الفلبينية  الجامعـــات  خريجو 
يعانون األمرين بســـبب عدم 
معادلة شهاداتهم من الجامعات 
التـــي التحقـــوا للدراســـة بها 
وتخرجوا فيها، واطلقوا صرخة 
قوية دوت أمام وزارة التعليم 
العالي بالمنطقة الحرة صباح 
أمس فـــي اعتصـــام ضم ٢٠٠ 
الجامعات  فـــي  طالب وخريج 
القـــرارات  الفلبينية بســـبب 
التعليم  الصادرة من وزيـــرة 
العالي د.موضي الحمود بإيقاف 
الدراسية  االعتراف بالشهادات 
في الفلبين والهند، وعدم معادلة 
شهاداتهما العلمية بسبب عدم 
توافـــر المعاييـــر والمقاييس 

االكاديمية في برامجهما.
  وقال رئيـــس رابطة الطلبة 
الكويتيين الدارسين في الفلبين 
حمد الصواغ انه جاءوا لوزارة 
التعليم العالي بســـبب البيان 
الذي اصدره وكيل وزارة التعليم 
العالي د.خالد السعد لتحديث 
الفلبين والهند  بيانات طلبـــة 
وفوجئوا بأنهم يطلبون منهم 

 المطر: تقديم مبادرات للمؤسسات والوزارات
  لمساعدتها على إيجاد حلول للمشكالت

 الخليفة افتتح معرض «األسبوع التراثي» في الحقوق:
  تخصيص جزء من الميزانية لدعم المشاريع الصغيرة

 ندى أبونصر
  افتتح الشيخ علي اخلليفة 
معرض االسبوع التراثي حتت 
عنوان «يلي ماله أول» في كلية 
احلقوق صباح امس. وأكد الشيخ 
علي اخلليفة ان املعرض مشّرف 
ويبّشر باخلير وأن لدى الشباب 
اهتمامات بالتراث الكويتي القدمي، 
وشّجع جميع الشباب ان يحذوا 
حذوهــــم ويكون لديهــــم هذه 
االهتمامات التي حتيي التراث. 
وأضاف انه مت تخصيص ميزانية 
الــــوزراء لالهتمام  في مجلس 
باملشاريع الصغيرة ومتنى ان 
تكون األولوية ملثل هذه املشاريع 
ملن لديه اهتمام بالتراث الكويتي. 
يذكر ان املعرض تنظمه جمعية 
القانون بتنظيم أمني الصندوق 
في الكلية يوســــف الرشــــيدي 
وبتنسيق مع أصحاب احلرف 

التراثية القدمية، ويتضمن ٧ أقسام 
تعــــرض أدوات الغوص والتراث 
البحري القدمي والعمالت القدمية 
واملأكــــوالت الشــــعبية واملالبس 

التراثية وحياكة السدو والكتب 
الى  القدميــــة باالضافة  والتحف 
البيــــت الكويتــــي القــــدمي وركن 

السيارات القدمية. 

 سعود المطيري
  اكد مدير مكتب االستشارات 
والتدريـــب في كليـــة العلوم 
الكويت د.حمد املطر  بجامعة 
ان املكتب سيعمل على تقدمي 
املبادرات ملؤسسات ووزارات 
الدولة املختلفة، مشـــيرا الى 
الكثير من املشـــكالت  وجود 
التـــي نعاني منها في الكويت 

وحتتاج الى حل.
  وقال املطر خالل اللقاء الذي 
عقده امس االحد بالكلية مبناسبة 
توليه منصبه اجلديد في املكتب 
قال: سنلتقي باملسؤولني في 
مختلف الوزارات واملؤسسات 
لتقدمي خدمة تســـاعدهم على 
حل املشكالت التي نعاني منها، 
وابرز تلك املشكالت هي املشكلة 
البيئيـــة، ومثال على ذلك في 
وزارة التربية التي تعاني من 
مشكلة في كيفية التخلص من 

املواد الكيميائية.
  واوضح املطـــر ان مكتب 
االستشارات والتدريب يعمل 
منذ فترة على تقدمي البرامج 
التدريبية واالستشارات وسيتم 
تأسيس وحدة مستقلة بيئية، 
سيكون لها دور كبير في تقييم 
امللف البيئي بعيدا عن الضجة 
االعالمية، مضيفا: سنستكمل 
مســـيرة الـــدورات والبرامج 
التدريبيـــة ولكننا ســـنعمل 
هذه املرة على تقدمي التدريب 
النوعي من خالل التدريب على 
االجهزة واملعدات التي حتتاجها 
القطاع  القطاعات مثل  بعض 
النفطي، فضال عن مشاركتنا 
خالل الفترة املقبلة مع االدارة 

العامة لالطفاء من خالل اكادميية 
االطفاء لتقدمي البرامج التدريبية 
فيها، واألمر ينطبق على برنامج 
العاملـــة والبرنامـــج  القـــوى 
التنفيذي للدولة املشـــاركة في 
تدريب الطاقات البشرية هناك.

  وقال املطر انه يتوقع ان يكون 
هناك تعاون وتنســـيق مع تلك 
اجلهات التي سنذهب اليها، النه 
في النهاية سيكون هناك تعاون 
بني جهتني حكوميتني دون احلاجة 
لطرح مناقصة او ما شابه ذلك، 
وبالتالي نتوقع ترحيبا وتعاونا 
من تلك اجلهات علما ان الكلية 
متتلك اجهـــزة ومختبرات على 
الوحيدة في  جودة عالية وهي 
الشرق االوسط، وبالتالي يتوجب 
االستفادة من تلك الطاقات بالشكل 

املناسب.
  وبني املطر ان مـــن االهداف 
والسياســـات التي يسمو اليها 
املكتب عمل دورات وبرامج خاصة 
للوزارات واملؤسســـات واقامة 
دورات القدرات االكادميية لطلبة 

 محمد هالل الخالدي
  مبناسبة حفل املتفوقني الذي 
تقيمه عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية التابعة للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب،  للتعليم 
صرح العميد املساعد للنشاط 
والرعاية الطالبية بالهيئة د.فهاد 
العجمــــي بأن الهيئة يســــرها 
ويسعدها أن تشــــارك أبناءها 
التي  املناســــبة  فرحتهم بهذه 
تهدف الى تشجيعهم على حتقيق 
التفوق واالســــتمرارية في هذا 
النهج من اجل رفعة بلدهم، وهذا 
االحتفال هــــو االحتفال الثالث 
عشر على التوالي برعاية كرمية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الذي دائما ما يشــــجع 
املتفوقني، وهذا  أبناءه وبناته 
إن دل فيــــدل على دعمه للعلم 
والتعليــــم، مضيفا انه في هذا 
احلفل سيتم تكرمي ما يقارب الـ 
٧٦ طالبا وطالبة من طلبة الهيئة 
املتفوقني واحلاصلني على ٤ نقاط 
خالل فصل دراسي أو فصلني 
متتاليني ومازالوا مستمرين في 
قيد الدراســــة إميانا من الهيئة 
بإعطاء هذه الفئة أولوية خاصة 
من أجل دعمهم وتشجيعهم على 

االستمرارية في هذا النهج.

  وأفاد د.العجمي بأنه قد مت 
االستعداد للحفل من خالل  عمل 
البروفات، حيث كانت البروفة 
االولى ١٤ اجلاري، وســــتكون 
هناك بروڤة ثانية مســــاء هذا 
الساعة  اليوم االثنني في متام 
الثالثــــة عصرا على مســــرح 
الشــــامية مبنى رقــــم ١ مقابل 
حديقة وهران وسيقام احلفل 
يوم االربعاء املوافق ٢٩ ديسمبر 
٢٠١٠ في متام الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.
  وأهاب د.فهاد العجمي بالطلبة 
املتفوقني واملشمولني بهذا التكرمي 
حضور هذه البروفة، حيث سيتم 
توزيع بطاقات الدعوة خاللها. 

الســـابقني واحلاليني كما سيحل 
ضيفا في احللقة مدير عام الهيئة 
الدكتور عبد الرزاق النفيسي الذي 
سيتحدث عن مسيرة الهيئة منذ 
إنشائها وما حققته من اجنازات 
وعطاءات ساهمت في حتقيق رؤية 
الدولة فـــي توفير عمالة وطنية 

مؤهلة تأهيال علميا ومهنيا.
  واضافت أن احللقة ســـتبث 
ألول مرة خارج أسوار تلفزيون 
الكويت حيث ستكون في احدث 
صـــرح تعليمي افتتـــح مؤخرا 
برعاية كرمية من صاحب السمو 
األمير املفدى وهو املعهد العالي 
لالتصـــاالت واملالحـــة باملجمع 

التكنولوجي مبنطقة الشويخ 
هذا الصرح الذي أنشـــئ على 
التكنولوجيا  احدث متطلبات 

احلديثة واملتطورة.
العنزي أن برنامج    وبينت 
صباح اخليـــر يا كويت أيضا 
ســـيتطرق في جزء كبير من 
حلقته عن الهيئة خالل الفترة 
الصباحية وذلك باســـتضافة 
اثنني من قيادييها للحديث حول 
ما حققته الهيئة في املشاريع 
اإلنشائية واخلدمات األكادميية 
الطالب  التي ساهمت في دعم 
واألستاذ واملنهج الدراسي وما 
قدمتـــه للكويت من مخرجات 

ذات تأهيل ومعرفة.
  وفي ختام تصريحها تقدمت 
بالشكر اجلزيل للعاملني بوزارة 
اإلعـــالم وعلى رأســـهم وزير 
اإلعالم ووزير النفط الشـــيخ 
احمد العبداهللا الصباح ومدير 
عام القناة األولى علي الريس 
وكافة طاقـــم فريق العمل في 
برنامجي صباح اخلير يا كويت 
ومســـاء اخلير يا كويت على 
العمل  حرصهم وتعاونهم في 
مع مؤسسات الدولة آملني أن 
يستمر هذا التواصل والعطاء 

خلدمة وطننا العزيز.

 محمد هالل الخالدي
  تزامنا مع احتفال الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مبرور 
٢٨ عاما على انشـــائها سيعرض 
تلفزيون الكويت مساء غد الثالثاء 
حلقة خاصة من برنامج مســـاء 
اخلير يا كويت عن الهيئة تتناول 
مســـيرة العطاء واالجنـــاز منذ 

إنشائها عام ١٩٨٢ حتى اليوم.
  وبهذه املناســـبة أفادت مدير 
العالقات العامة واإلعالم بالهيئة 
ســـهام العنـــزي بان مشـــاركة 
تلفزيون الكويت احتفال الهيئة 
مبرور ٢٨ عاما على إنشائها ليس 
بغريب فالتعاون والتواصل بني 
الهيئة ووزارة اإلعالم ممثلة في 
التلفزيون مرتبط منذ ســـنوات 
طويلة إميانا بأهمية دور اإلعالم 
الذي يســـاهم بشكل أساسي في 
إبراز وتســـليط الضوء على ما 
الهيئة  حتققه وتنجزه قطاعات 
املختلفة فالعالقة بني املؤسستني 
وطيدة ملا فيه خدمة الكويت أوال 

وأخيرا.
  وأوضحت أن احللقة اخلاصة 
التي ستعرض مساء غد الثالثاء في 
متام الساعة السادسة ستتضمن 
عرض تقارير مصورة ملســـيرة 
الهيئة ومقابالت مـــع قيادييها 

املرحلة الثانوية العامة الراغبني 
في االلتحاق باجلامعة، باالضافة 
الى اقامة دورة األوملبياد الدولي 
للطلبـــة املتميزين من الثانوية 
وذلك بالتعاون مع وزارة التربية 
وعمـــل دورات صيفية للطلبة 
بالتنســـيق مع معهـــد الكويت 

لالبحاث العلمية.
  واوضح املطر ان اختصاصات 
املكتـــب عديـــدة ومنهـــا مجال 
االستشارات واخلدمات العلمية 
والدراســـات ودورة العمل بكل 
جهد على تنمية اوجه التعاون 
الكلية ومختلف  واالتصال بني 
القطاعات واملؤسسات في الدولة 
باالضافة الى التنسيق بني كلية 
التي  العلوم من جهة واجلهات 
تريد اخلدمات االستشارية، كما 
ان دور هذا املكتب يتولى عملية 
التشكيل لفرق العمل في االقسام 
العلمية وذلك لتعريفهم بكيفية 
امتام اجراءات التعاقد مع اجلهات 
الراغبة في االستشارة او اخلدمة 

العلمية. 

 خالل مؤتمر صحافي عقده بمناسبة توليه منصبه الجديد

 النفيسي زار المشروع التربوي التجاري بالعارضية 

 محمد هالل الخالدي
  قام مديـــر عام الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب د.عبدالرزاق النفيســـي بجولة تفــقدية 
لمشروع المجمع التربوي التجاري بمنطقة العارضية 
الذي يضم كلية التربية االساسية (بنين/ بنات) وكلية 

الدراسات التجـارية (بنين/ بنات).
  وقد رافقه بالجولة مــساعد المـدير العام لالنـشاءات 
الهندســـية م.عبدالرحمن المطوع حيث قـدم شـرحا 
مفصال للمديـــر العام وآلخر مســـتجدات العمل في 

المشروع.

  وقد ابدى المدير العـــام اعجابه وتقديره للجهود 
المبذولة في انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها بالهيئة، 
متمنيا ان يتم االنتهاء من المشروع في الوقت المحدد 
حتى يتم انتقال الهيئة التدريسية واالدارية والطلبة 

اليه في أسرع وقت ممكن. 

 أعرب عن أمله في االنتهاء منه بأقرب وقت

 العجمي: محمد الصباح يكرم ٧٦ 
من متفوقي «التطبيقي» ٢٩ الجاري

 البروڤة النهائية لحفل التكريم تقام عصر اليوم

 د.فهاد العجمي

 سهام العنزي 

 العنزي: حلقة خاصة عن إنجازات «التطبيقي» 
في برنامج «مساء الخير يا كويت»

 تزامنًا مع احتفالها بمرور ٢٨ عامًا على إنشائها


