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محمد الصباح: أداء الحكومة خالل جلسة االستجواب كان ممتازًا 
وما قدمه رئيس الوزراء أقنع عدداً من النواب.. والمستجوبون أقنعوا عدداً آخر

واملغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
سالم صباح السالم الصباح الذي 
لبى دعوتنا لسنوات طويلة، ولم 
تنقطع ه���ذه العالقة بل ازدادت 
توثيقا مع وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، ونحن في الهيئة 
الرعاي���ة ونعتبرها  نعتز بتلك 
الهيئة  أبناء  وساما على صدور 
من عاملني ودارسني، وأضاف ان 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
تأتي ضمن منظوم���ة تعليمية 
متكاملة تهت���م بالطالب بصفته 
احملور الرئيسي للعملية التربوية، 
العمل  لتأهيله لاللتحاق بسوق 
احملل���ي وفقا آلخر املس���تجدات 
التقنية والتعليمية، والتكامل في 
ش���خصية الطالب ال يبلغ مداه 
ملجرد التحصيل العلمي والتفوق 
الدراسي، فاألنشطة بشتى أشكالها 
الرياضية واالجتماعية والثقافية 
والفنية هي التي تصقل خبراته 
وتنمي مهاراته وتخلق لديه القدرة 
على التآلف مع اآلخرين والتعامل 
معه���م لذا فإن العم���ادة تكرس 
أنش���طتها على املستوى احمللي 
واخلليجي والعربي للتأكيد على 
هذه املفاهيم، وحترص دائما على 
تكرمي املميزين منهم مما يخلق 

احلافز املستمر بينهم.
أم���ا كلمة املتفوق���ني فألقتها 
الطالب���ة منيا خاش���قها، حيث 
قالت: لقد تع���ددت لدينا دوافع 
أبرزها  التف���وق والتمي���ز كان 
تشجيع أساتذتنا وتقدمي العون 
لنا باإلضافة إلى ما وفرته الهيئة 
من إمكانيات تقنية وبشرية متكننا 
الدراسية  البرامج  من استيعاب 
احلديثة، هذا باإلضافة إلى رغبتنا 
الطموحة في أن جنتاز هذه املرحلة 
الدراسية لتكون مفتاحا ملراحل 

أخرى ننشدها.

لصقل هذه املواهب وتأهيل صناع 
املستقبل ملعركة البناء واملستقبل، 
فكلنا فخر واعتزاز بأن نشارك في 
هذا االحتفال، وما نقدمه قليل أمام 
دور أعضاء هيئة التدريس الذين 
عليهم الع���بء األكبر لبناء هذه 
الطاقات البشرية، نبارك للكويت 
االحتفال بهذه الكوكبة من أبنائها 
املتفوقني ونؤكد اس���تمرار دعم 
العلم على  الدولة ألبنائها طلبة 

جميع املستويات.
وم����ن جهته أش����اد مدير عام 

التطوير سيكون شعارا للمرحلة 
املقبلة على جميع أصعدة الهيئة 
سواء في املنظومة التعليمية أو 
اإلدارية مبا يكفل انسياب العمل 
الذي يعرقل  الروتني  والبعد عن 
مسايرة الهيئة لكل ما هو جديد 

ومفيد.
ومن جانبه أكد عميد النشاط 
والرعاية الطالبية د.طه اجلاسر ان 
هذا احلفل يجسد العالقة احلميمة 
التي جمعت ب���ني الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 

والتدريب بصفتها مؤسسة تربوية 
تطبيقية تعم����ل جاهدة على أن 
تقدم لسوق العمل الشباب الواعد 
واملدرب تدريبا يكفل له مسايرة 
التقدم التقن����ي املتالحق، وتبذل 
في س����بيل ذل����ك كل ما متلك من 
إمكانيات بش����رية وفنية يقدمها 
العاملون به����ا من أعضاء الهيئة 
التدريسية واإلدارية، وفي سبيل 
حتقيق إستراتيجية طموح، فإن 
الهيئة تتواصل دائما مع مختلف 
قطاعات املجتمع وتنهج أسلوبا 

مييز عطاءها ويجعل من مخرجاتها 
م����دا وطنيا، ميثل عمقا بش����ريا 
للكويت هي أحوج ما تكون إليه 
في وقتنا احلاضر، وألن النجاح 
يأتي دائما من التواصل فإن اإلدارة 
العليا للهيئة س����تكرس جهدها 
التي  الوطنية  املعان����ي  لتأصيل 
أنشئت من أجلها الهيئة وهي توفير 
األيدي العاملة الوطنية املدربة في 
شتى املجاالت والسعي لتطوير 
برامجها وفقا ملا يحتاجه س����وق 
العمل احملل����ي، من أجل ذلك فإن 

الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي في 
كلمت����ه برعاية الش����يخ د.محمد 
الصباح قائال: يحظى هذا احلفل 
أبوية م����ن نائب رئيس  برعاية 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصب����اح الذي 
مينحنا سنويا ش����رف لقائه مع 
أبناء الهيئة يشد من أزرهم، ويؤكد 
لهم انحي����ازه للطلبة املتميزين، 
كم����ا أنه يترجم اهتم����ام القيادة 
السياسية العليا بالعلم والدارسني، 
إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

املتفوقني قائال: ان هذه املناسبة 
ال تسعد الطلبة واألهل واألساتذة 
فقط، وإمنا تسعد الدولة بجميع 
مكوناته���ا، ونتمن���ى أن يكون 
املس���تقبل أفضل م���ن احلاضر، 
فهذا هو االستثمار احلقيقي حيث 
وضعن���ا كل اإلمكاني���ات املادية 
واملعنوية والوقت واجلهد لبناء 
هذا البلد والتي تبدأ من هنا من 
املؤسس���ات التعليمية، وخاصة 
من أعضاء هيئة التدريس الذين 
يقضون الوقت واجلهد الكبيرين 

محمد هالل الخالدي
أش���اد نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصب���اح بالتجرب���ة 
الدميوقراطي���ة الكويتية، مؤكدا 
ان أهل الكويت يثبتون دائما أن 
لديهم أسلوبا مميزا حلل خالفاتهم، 
وهو أسلوب مت التوافق عليه منذ 
الق���دم. جاء ذلك خ���الل رعايته 
الطلبة  وحضوره حفل تك���رمي 
املتفوقني في »التطبيقي« للعام 
الدراسي 2010/2009 صباح أمس، 
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح 
ان أه���ل الكويت قد توافقوا على 
حل خالفاته���م بنهج توافقي في 
إطار الدستور ومن خالل القنوات 
املمارسة  الدستورية، وقد رأينا 
الراقية التي متت أمس )قبل أمس( 
في البرملان والتي متت وفق أطر 
الدس���تور وبتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بأن نح���ل كل أمورنا ضمن هذه 
األطر الدستورية، وأكمل الشيخ 
د.محمد الصباح اننا نفتخر بهذه 
املمارسة الراقية وبهذا التوافق بني 
أهل الكويت، ووصف أداء احلكومة 
في جلسة استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء بأنه ممتاز، حيث 
كانت هناك وجهات نظر محددة 
وواضحة وما قدمه سمو الرئيس 
أقنع عددا م���ن النواب وما قدمه 
املس���تجوبون أقنع ع���ددا آخر، 
واليزال لدينا أسبوع ليؤكد كل 
منا صحة موقفه، وأكمل ان هذه هي 
طبيعة الصراع السياسي الراقي 
في املجتمع الكويتي بأدوات راقية 
وساحة راقية هي قاعة عبداهلل 

السالم.
الش���يخ  من جهة ثانية عبر 
د.محم���د الصباح عن س���عادته 
وفخره بتكرمي هذه الكوكبة من 

د.النفيس�ي: »التطبيق�ي« تس�عى دائم�ًا لتأصي�ل المعان�ي الوطني�ة وتواكب التط�ور العالمي

خالل رعايته حفل تكريم متفوقي »التطبيقي« للعام الدراسي 2010/2009

.. ومكرما احدى املتفوقات الشيخ د.محمد الصباح مكرما أحد املتفوقني

الشيخ د. محمد الصباح متوسطا د. النفيسي وقياديي الهيئة

الشيخ د. محمد الصباح ود. عبدالرزاق النفيسي وصباح البحر خالل تقطيع كعكة االحتفال

من أجواء الحفل
  حرص راعي احلفل نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح على مصافحة 
ابنائه املتفوقني وتهنئتهم وتشجيعهم والتقاط الصور 
التذكارية معهم ما ترك انطباعا رائعا لدى الطلبة املكرمني 

واهلهم.
  اس��تذكر د.عبدالرزاق النفيسي جهود مدير عام الهيئة 
السابق د.يعقوب الرفاعي واثنى عليه، مؤكدا على استمرار 

روح العطاء وتطوير الهيئة مبا يخدم الكويت.
  تناول الشيخ د.محمد الصباح طعام االفطار مع مدير 
عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي ونواب املدير وعمداء 
الكليات ومديري املعاهد وتبادل خالل هذا الوقت احلديث 
عن اجلانب االكادميي واهمية دور اعضاء هيئة التدريس 

وتقديره الشديد جلهودهم.
متتد عالقة تكرمي متفوقي التطبيقي مع املغفور له باذن اهلل 
الشيخ سالم صباح السالم منذ العام الدراسي 1997 � 1998، 
حيث كان يحرص رحم��ه اهلل على رعاية كل حفالت تكرمي 
املتفوقني، واس��تمرت هذه العالقة املتميزة مع اخيه الشيخ 

د.محمد الصباح ما اعطى هذه الرعاية نكهة خاصة.

الخضري: قسم السياحة يسعى 
لفتح المجال لقبول الطلبة الذكور

محمد هالل الخالدي
صرح رئيس قسم السياحة 
الس����ياحة والتجميل  مبعهد 
العام����ة  واالزي����اء بالهيئ����ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
نبيل اخلضري، بأن املرحلة 
القادمة من عمر املعهد حتتاج 
لفتح قنوات جديدة مع سوق 
العمل وتنويع سبل التعاون 
القطاعني اخلاص  مع كل من 
واحلكومي وتعزيز دور املعهد 
االجتماع����ي. وأفاد اخلضري 
أن جميع املؤشرات تدل على 
النه����وض بالقطاع  ضرورة 

السياحي للكويت ملا يحتويه هذا القطاع من فرص وظيفية وتنويع 
للدخل القومي خصوصا اذا ما مت ذلك من خالل رؤى واستراتيجية 
شاملة. وأضاف أن اخلطة التنموية للبلد تدعم أهمية دور السياحة 
كصناعة خالقة لفرص وظيفية متنوعة وعديدة باالضافة لالهمية 
االقتصادي����ة. وال يغفل على احد ان املش����اريع العمالقة التي باذن 
اهلل س����تقام في الدولة حتتاج لطاقم وطني متخصص بصناعات 

السياحة واخلدمات.
 وبني اخلضري أن تخصصات السياحة هي تخصصات خدماتية 
باملقام االول فال توجد مؤسس����ة أو جه����ة حكومية ال تعتمد على 
اخلدمات من العالقات العامة والضيافة واملؤمترات وخدمة العمالء. 
ورفض اخلضري حصر تخصصات القسم وخريجيه فقط في قطاع 
الفنادق وقال ان من يعتبر تخصصات القسم ينحصر فقط في هذا 
القطاع يجب عليه ان يجلس مع أش����خاص ذوي صلة باملوضوع 
والتخصص ليعلم انه تخصص شامل ويغطي العديد من القطاعات. 
وبني اخلضري أن القسم بحاجة في املستقبل القريب الى أن يتيح 
املجال للطلبة الذكور بااللتحاق في القسم ومن ثم تنويع مخرجات 
القس����م بحيث ال يقتصر فقط على االناث خصوصا اذا وضعنا في 
عني االعتبار النظرة االجتماعية اخلاطئة لتخصصات املعهد والتي 

البد ان تتغير مع مرور الوقت. 
ومن حيث التوقعات يتوقع وصول عدد السياح عام 2020 الى 
مليار و500 مليون س����ائح وهذا رقم ال يجب ان نغض النظر عنه 
خصوصا م����ع حصول تغييرات جذرية في املنطقة، وباالخير أفاد 
اخلضري بأن ما يدور من اشاعات حول اغالق املعهد أو نقل القسم 
ملعهد آخر تعتبر فقاعات ال أس����اس لها خصوصا أن قسم السياحة 
بجميع أعضائه اثبت مصداقيته مع سوق العمل ومن غير املعقول 

أن تسير الهيئة ضد التيار العام للدولة.

رفعت من قب���ل أعضاء هيئة 
التدريس ضد الهيئة ونظرها 
القضاء الكويت���ي وعدد كبير 
منها كسبها الزمالء األفاضل ضد 
الهيئة، وفي هذا اجلانب اقترحت 
الرابطة على د.النفيسي تنظيم 
دورة قانونية لقياديي الهيئة 
في القانون اإلداري كونهم من 
غير املختصني في القانون وال 
نلومهم على ذلك، ويحاضر بتلك 
الدورة متخصصني ليتس���نى 
الق���رارات  للقيادي���ني اتخاذ 
الصحيح���ة حس���بما ينص 
القانون اإلداري، وأشار الى ان 
د.النفيسي عبر عن عدم رضاه 
عما يحدث في هذا اجلانب وأكد 
للرابطة ضرورة حصول عضو 
هيئة التدريس على حقوقه غير 
منقوصة دون احلاجة للجوء 

الى القضاء.
ان  الى  وأش���ار د.املطيري 
اللقاء ناقش مع د.النفيس���ي 
البطء الشديد في عمل اإلدارة 
املالية والتجاوزات التي شهدتها 
خالل الفترة السابقة، الفتا الى 
ان هناك مؤش���را خطيرا البد 
من تداركه على وجه السرعة 
وهو القرارات التي تصدر عن 
الهيئ����ة أو عن  إدارة  مجلس 
إدارات  الع���ام ولك����ن  املدير 
الهيئة تتق����اعس عن تطبيقها، 
ف���ي عدم  املبرر  ومهم���ا كان 
تطبيق تلك القرارات فهي غير 
مقب�����ولة، فإذا لم يكن مج���لس 
اإلدارة أو من يصدر عنه القرار 
غير قادر على تطبيقه وإلزام 
جميع اإلدارات به فما قي����مة 
إصدار تلك القرارات إن لم يتم 

تطبيقها.

والتخصصات املختلفة.
هذا ويدع���و االحتاد جميع 
الدراس���ة  الراغبني في  الطلبة 
بالواليات املتح���دة األميركية 
للحضور، مش���يرا الى ان مثل 
هذه اللقاءات من شأنها توضيح 
الطريق الذي يس���لكه الطالب 
للدراسة اجلامعية في الواليات 
املتحدة والتي ستكون من أجمل 
التجارب التي مير بها اإلنسان من 
ناحية اكتساب الفائدة واخلبرة 
والش���هادة الدراسية املرموقة، 
موضح���ا ان اللق���اء يأتي على 
هامش باقة كبيرة يقيمها االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة األميركية من 
األنشطة والتي تهدف لتجميع 
الطلبة خالل العطلة ولم شمل 
الطلب���ة املس���تجدين للتعرف 
عليهم عن قرب وتسهيل عملية 
انتقالهم للدراس���ة واالستقرار 

في أميركا.

عن التطرق جلملة من اجلوانب 
اإلدارية والسلبيات التي تعاني 
الهيئة ويجب معاجلتها  منها 
على وجه السرعة، وضرورة 
تس���خير التقني���ات احلديثة 
خلدمة أعضاء هيئة التدريس 
واالس���تفادة منها في االرتقاء 
بالهيئة بش���كل عام، بحيث ال 
التدريس  يحتاج عضو هيئة 
للمراجعات املتكررة لديوان عام 

الهيئة إلنهاء معامالته.
وأوضح د.املطيري ان اللقاء 
تطرق أيض���ا لبحث اجلوانب 
القانونية حيث أكدت الرابطة 
على ان مشاكل الهيئة ال ميكن 
أن حتل إال م���ن خالل تطبيق 
اللوائ���ح م���ن قب���ل قياديني 
مخلص���ني للهيئ���ة ويهتمون 
لس���معتها، ويتعامل���ون مع 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
على ان اجلميع سواسية أمام 
القانون، وأوضحنا للمدير العام 
ان أبلغ دليل على وجود خلل 
في تطبيق القانون بالهيئة هو 
الكم الهائ���ل من القضايا التي 

عمل التخصصات والتي ستكون 
اللقاء والتعرف  موجودة خالل 
على الطالب والطالبات الدارسني 
حاليا ف���ي اجلامعات األميركية 
والذين سيكونون موجودين من 
مختل���ف الواليات ومن مختلف 
التخصصات لالس���تفادة بأكبر 
قدر ممكن من جتاربهم الدراسية 

محمد المجر
أكد أمني سر رابطة أعضاء 
الهيئة  ف���ي  التدريس  هيئ���ة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدري���ب د.أحم���د املطيري 
التق���ت مدير عام  الرابطة  أن 
الهيئة د.عب���دالرزاق النفيسي 
القضايا  ومت بح����ث عدد من 
الت���ي تخ���ص أعضاء  املهمة 
هيئة التدريس، مشي����را الى 
ان اللقاء كان مثمرا وهو األول 
الهيئة  الذي يجمع أعض�����اء 
اإلدارية للرابطة مع د.النفيسي 
بعد تسلمه مهام منصبه اجلديد 
وستعقبه لقاءات أخرى عديدة 

خالل املرحلة املقبلة.
وأوض���ح د.املطي���ري أن 
الرابط���ة تطرقت خالل لقائها 
الهيئة جلميع اجلوانب  مدير 
األكادميي���ة واملالية وحقوق 
أعض���اء هيئ���ة التدري������س 
بش���كل موس��������ع، حيث مت 
التطرق حلقوق أعضاء هيئة 
التدريس وضرورة تطبيق مبدأ 
املساواة بينهم وبني نظرائهم 
في جامع���ة الكويت، حيث ان 
هذا املبدأ اتفق عليه سابقا في 
املدنية، وأكدنا  ديوان اخلدمة 
على ضرورة اس���تفادة عضو 
هيئة التدريس ب� »التطبيقي« 
التي يتمتع بها  املزايا  بجميع 
نظراؤه���م في جامعة الكويت 
والعك���س بحيث تك���ون كلتا 
اجلهتني متساوية في احلقوق 
واملزايا، ومن ذلك على سبيل 
املثال سرعة إقرار ميزة الساعات 
الزائدة عن النصاب التي أقرت 
في اجلامع���ة ولم يتم إقرارها 
بعد ألساتذة »التطبيقي«، فضال 

آالء خليفة
الوطني لطلبة  أعلن االحتاد 
 )nuks.org( الكويت � فرع أميركا
عن عزمه إقامة لقائه التنويري 
الشتوي والذي يقيمه كل عام خالل 
العطلة الشتوية لتنوير الطلبة 
املستجدين الراغبني في الدراسة 
بالواليات املتحدة األميركية حول 
الدراسة واملعيشة في  تفاصيل 
الوالي���ات املتحدة، ف���ي فندق 
موڤنبيك الواقع في املنطقة احلرة 
اليوم مبشاركة العديد من اجلهات 
التعليمية واملتعلقة بالدراسة في 
اخلارج مثل وزارة التعليم العالي 

والسفارة األميركية.
وقال عض���و الهيئة اإلدارية 
باالحتاد سعد الزامل ان برنامج 
اللقاء سيش���تمل عل���ى كلمات 
التعليمية  مختصرة للجه���ات 
يتبعها فتح املجال للطلبة وأولياء 
األمور للسؤال والتعرف على املزيد 
من التفاصي���ل من خالل ورش 

نبيل اخلضري
د.أحمد املطيري

سعد الزامل

المطيري إلقرار الساعات اإلضافية ألساتذة »التطبيقي«

اتحاد طلبة أميركا يقيم لقاًء تنويريًا اليوم

رابطة أعضاء هيئة التدريس اقترحت تنظيم دورة في القانون اإلداري للقياديين

آالء خليفة
اكد رئيس جمعية اعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة الكويت د.عواد 
الظفيري حرص اجلمعية على ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية لدى الشعب 
من خالل املواطنة الدس����تورية، مبينا ان الوحدة الوطنية هي اس����اس 

املجتمع وهي صمام األمان كي نعيش بأمن وأمان.
وأضاف د.الظفيري ان اجلمعية تتابع عن قرب ما يتعرض له املجتمع 
م����ن محاوالت من قبل بعض العابثني لش����ق الوحدة الوطنية وتفكيك 
املجتمع الكويتي لفئات ومس����ميات لم يعتدها ابناء الكويت وتقس����يم 

املجتمع الى فئات ومذاهب لألسف الشديد.
وكشف د.الظفيري عن نية اجلمعية الى اقامة ندوة في مطلع العام 
اجلديد حول املواطنة الدس����تورية مؤكدا ف����ي الوقت ذاته ان اجلمعية 
حترص من خالل هذه الندوات الى توعية املجتمع الكويتي بأهمية املواطنة 
الدستورية واحلفاظ على الوحدة الوطنية، والبعد عن اخلالفات التي ال 

د.عواد الظفيرييجنى من ورائها سوى التفكك والضعف وتفتيت املجتمع الكويتي.

»هيئة التدريس« تنظم »المواطنة الدستورية« 


