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 أشار مكتب العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بكلية العلوم في جامعة الكويت 
عن االعتذار عن عدم اقامة مسابقة يوم 
امللصق العلمي الثاني عشر التي كان 

من املقرر عقدها اليوم االثنني. 

 إلغاء مسابقة يوم الملصق العلمي 
الثاني عشر 

 فهد اجلمعة 

 خالد اخلميس 

 قانونية «التطبيقي»: إجراءات ترقية أعضاء هيئة 
التدريب بال لوائح بعد تسكينهم على الكادر 

 «مستقلة الجامعة المفتوحة» تطالب
  المدير اإلقليمي بالتدخل إلنقاذ الفرق الرياضية 

 معهد السكرتارية يكّرم رؤساء أقسامه
  تقديرًا لجهودهم خالل فترة عملهم

 محمد هالل الخالدي
  أقام معهد السكرتارية واالدارة املكتبية - بنات 
حفال لتكرمي رؤســـاء األقســـام ممن انتهت فترة 
ترأسهم القســـامهم بحضور مديرة املعهد وداد 
املضف وعدد من اعضاء هيئة التدريب والطلبة 

وذلك مبقر املعهد بحولي، وقد تخلل احلفل بعض 
املسابقات املمتعة بجو من املرح والفكاهة تفاعل 
معها احلضور، ثم مت تكرمي كل من اماني املقيم، 
حنان الصراف، واميان السنان تقديرا جلهودهن 

خالل فترة عملهن. 

 الطواري: حاضنة الشويخ الحرفية تواصل 
برنامجها التوعوي في المعهد الصناعي 

 اإلدارة نبهت أكثر من مرة إلى ضرورة معالجة أوضاعهم 

جلنة ترقيات أعضاء هيئة التدريب 
بالكليات تكون مهمتها دراســــة 
طلبات الترقية املقدمة من أعضاء 
هيئة التدريب والتأكد من انطباق 
شروط الترقية عليهم مع مراجعة 
معايير الترقية ومدى حتقق احلد 
األدنى منها على ان تكون درجتهم 
العلمية ال تقل عن درجة املتقدم 

للترقية.
  وان تشكل جلنة من املختصني 
بالقطاع تكون مهمتها إعداد قواعد 
وإجراءات ترقيات أعضاء هيئة 
التدريب بكليات الهيئة وحتديد 
الوظيفــــي لهم، متهيدا  الوصف 
لعــــرض تقريرها علــــى اللجنة 
ادارة  التنفيذية ومن ثم مجلس 
الهيئة لالعتماد، وتشكيل جلنة 
اخرى مهمتها االطالع على قرارات 
الهيئــــة ذات الصلــــة باملوضوع 
لدراستها والوقوف على حتديد 
التقني من  التصنيف  وتوضيح 
حيث العمل بالورش واملختبرات 
والوسائل التقنية متهيدا لعرض 
تقريرها علــــى اللجنة التنفيذية 
ومن ثم مجلس اإلدارة لالعتماد. 

اشـــراكهم أصدرت االدارة قرارا 
يقضي بعدم تكرميهم وجتاهلهم 
رغم انهم العبون مؤثرون في الفرق 
وخاصة فريق كـــرة القدم وهذا 
الشيء يدخلنا في متاهة أخرى، 
فمن الغريب تعيني مسؤول جديد 
لألنشطة الطالبية في هذا الوقت 
بالذات، فعلـــى الرغم من جتاهل 
ادارة الفرع لالعبني جتاهلت ايضا 
من لهم الفضل من قسم األنشطة 
الطالبيـــة في تكويـــن مثل هذه 
الفرق. ومن بني األسباب جتاهل 
ادارة الفرع البنائها الالعبني ولم 
اال  ابســـط االمكانيات  توفر لهم 
وهي املالبـــس حتى تكرم إحدى 
الشخصيات بتوفير ذلك لهم ولكن 
حقا ما يقوله املثل «خيرا تفعل شرا 
تلقى»، حيث حول هذا الرجل الى 
جلنة حتقيق وكأن االدارة تتعمد 
في جتاهل الالعبني وحتارب من 

يهتم بهم. 

العمل باإلجراءات الواردة بالكتاب 
السابق على ان يقوم عضو هيئة 
التدريب بكليات الهيئة املختلفة 
بالتقدم بطلــــب الترقية لرئيس 
القسم املباشر الذي بدوره يقوم 
بإحالته الطلب الى عميد الكلية 
ثم الى رئيس القطاع الذي بدوره 
يحيل الطلــــب الى جلنة ترقيات 
التدريب بكليات  أعضاء هيئــــة 
الهيئــــة، دون اإلخالل مبتطلبات 
الترقية القدمية، على ان تشــــكل 

دخل التحصيل العلمي باملسيرة 
الرياضية؟ واألدهى من هذا كان 
يجب على ادارة الفرع مساعدتهم 
في هذه الناحية كونهم مشغولني 
في التدريبـــات واملباريات ولكن 
حينما أصر املسؤولون السابقون 
الطالبية على  في قسم األنشطة 

 محمد هالل الخالدي
  وجــــه مدير إدارة الشــــؤون 
القانونية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فهد اجلمعة 
كتابا بشأن إجراءات ترقية أعضاء 
الهيئة  التدريب في كليات  هيئة 
وذوي التخصصات التقنية، أوضح 
فيه ان الهيئة وبعد تسكني مدرسي 
الكادر العام بكليات «التطبيقي» 
على كادر التدريــــب اخلاص لم 
تباشر بوضع لوائح خاصة بهم 
بشأن نظام الترقيات واإلجراءات 
اخلاصة بها، باإلضافة الى لوائح 
أخــــرى كان لزاما على الهيئة ان 
تباشر وضعها وإقرارها في حينه 
التي تنظم  اللوائــــح  باعتبارها 
شــــؤون هذه الفئــــة في مختلف 
ان اجراءات  جوانبها، فضال عن 
الذي  الــــواردة بالكتاب  الترقية 
ســــبق توجيهه بهذا اخلصوص 
قد شابتها معوقات فنية واكتنفتها 
صعوبات إجرائية، األمر الذي حال 
دون تنفيذها والعمل بها، وأكمل 
اجلمعة انه بناء على ما سبق ترى 
إدارة الشــــؤون القانونية تعذر 

 محمد هالل الخالدي
  طالب املنســـق العام بالقائمة 
املســـتقلة في اجلامعـــة العربية 
املفتوحـــة ـ فـــرع الكويت خالد 
اخلميـــس مـــن املديـــر االقليمي 
للجامعة العربية املفتوحة د.موسى 
محسن بالتدخل السريع إلنقاذ قسم 
األنشـــطة والفرق الرياضية من 
التخبط والتعسف احلاصل لهم مما 
أدى الى انسحاب الفرق الرياضية 
النهائية لبطولة  املباريـــات  من 
مؤسسات التعليم العالي، وطلب 
اخلميس من املدير االقليمي تشكيل 
جلنة حتقيق ملا حصل على الفور 
فنحن كطلبة وكقائمة مستقلة ال 
نرضى على اسم اجلامعة العربية 
املفتوحة. وأكد اخلميس ان الالعبني 
محقون في اعالن انسحابهم لصحة 
أسبابهم وهي عدة ولكن من بينها 
منـــع الالعبني الذين يقل معدلهم 
عن نقطتني من اللعب، متسائال ما 

 محمد هالل الخالدي
  أقامت حاضنة الشويخ احلرفية التابعة للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تعريفية 
عن احلاضنة وذلك مبعهد صباح السالم الصناعي. 
وصرح مسؤول التدريب بحاضنة الشويخ احلرفية 
م.عبداهللا الطواري ان هذه الندوة هي اســـتمرار 
للحملة التوعوية التي تقوم بها احلاضنة لتوعية 
الشباب مبميزات التوجه لألعمال احلرة واملشروعات 
الصغيرة في إطار حاضنـــات األعمال بعيدا عن 
التقيد بالوظائف احلكومية، باإلضافة الى تعريف 
الطلبة باخلدمات والتسهيالت املتنوعة التي تقدمها 
حاضنة الشويخ احلرفية خلريجي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي فـــي جميع املجاالت. وأضاف 
ان أبواب حاضنة الشويخ احلرفية مفتوحة دائما 

خلريجي الهيئة الراغبني في التوجه لألعمال احلرة، 
أو الراغبني فـــي حضور الدورات التدريبية التي 
تقيمها احلاضنة لرفع املســـتوى الفني واإلداري 
للشباب الكويتي من اجلنسني من أصحاب أفكار 
املشروعات الصغيرة، حيث تعتبر حاضنة الشويخ 
احلرفية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
األولى والوحيدة من نوعها في الكويت التي تقوم 
على فكر االحتضان ألصحاب املشاريع الصغيرة 
وتعتبر احلاضنة رائدة في هذا املجال بعد مضي ٥ 
سنوات من العمل بنجاح، حيث تتطلع الهيئة الى 
أعمال التوسعة للحاضنة في مواقع مختلفة تعمل 
على توفيرها في القريب العاجل لتشـــمل جميع 
أنواع املشروعات الصغيرة احلرفية والصناعية 

واخلدماتية على حد سواء. 

 مديرة املعهد وداد املضف في لقطة جماعية مع املكرمات وأعضاء هيئة التدريب 

 المكيمي تقود جلسة برلمانية في «العلوم السياسية» 
 خصصت يوم أمس للطالبات واليوم سيكون للطلبة 

 د.هيلة املكيمي متوسطة الطالبات املشاركات في «اجللسة» 

 آالء خليفة
  نظم قسم العلوم السياسية 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت بإشراف أستاذة العلوم 
املكيمي،  السياســـية د. هيلة 
منوذج اللعبة السياسية للطالب 
والطالبات حيث خصص يوم 
أمس للطالبات بينما سيكون 

اليوم مخصصا للطالب.
لـ    وفـــي تصريح خـــاص 
«األنبـــاء» أوضحت د.املكيمي 
أن هذا النشاط عبارة عن دورات 
تفضل تســـميتها بــــ «اللعبة 
السياســـية» حيث يكتســـب 
الطالب من خاللها عدة مهارات 
كاحملاكاة والتفاوض وسرعة 
البديهة واحلديـــث واملناورة 
واحلـــوار وهـــي عبـــارة عن 
مجموعة من املهارات تختزل في 
اللعبة السياسية حيث يتطلب 
من الطالب متابعة النقاش الذي 
يطرح ومن خاللها يستجد نقاش 
جديد يدور حول نفس القضية 
ومن ثم الوصول إلى نتيجة من 

خالل ذلك التفاوض.
  وتابعت قائلة: وكان يوم أمس 
مخصصا للطالبات في منوذج 
طالبي خاص مبـــادة احلكومة 
وكان عبارة عن متثيل جللسة 
من جلسات اللجان البرملانية في 
مجلس األمة حيث ان كل جلنة 

طرحت أهم مشاريع القوانني التي 
من املمكـــن أن تقر في املجلس 
وتركـــت اخليـــارات للطالبات 
الختيار تلك املشـــاريع ومن ثم 
مت عرضهـــا والتصويـــت على 

أفضلها.
  مضيفـــة: كان هناك شـــبه 
إجمـــاع على قانـــون التأمني 

السياسية التي نعيشها حاليا 
على احلكومة ان تلتفت لتلك 
املطالب الشعبية والتي عبرت 
عنها الطالبـــات وبالتالي فإن 
زيـــادة اجلرعة فـــي االهتمام 
بالقضايا الشعبية خصوصا 
النهـــوض بالقطـــاع الصحي 
والتعليمي سوف يخلق دعما 

الصحي وإنشاء مدينة صحية 
وأعتقد أن ذلك األمر يعبر عن 
نبـــض الشـــارع الن املواطن 
الكويتي بحاجة ماسة للنهوض 
بالقطاع الصحي وهذا ما انعكس 
بوضوح في اختيارات الطالبات 
واعتقد ان مثـــل تلك النماذج 
مهمـــة ألنه فـــي ظـــل األزمة 

كبيرا للحكومة بدال من الدخول 
في صراعات هامشية كما حدث 

خالل األزمة املاضية.
  وأشـــارت د.املكيمي الى أنها 
ستواصل اليوم مع الطلبة عرض 
خطة التنمية ونقاشها من مختلف 
الزوايـــا وكذلك مشـــروع حول 

النهوض بالوحدة الوطنية. 

 «الهندسة والبترول» نظمت أسبوع الصحة العاشر 
الــــدوري عن األمراض  بالفحص 
ومعرفة األســــاليب احلديثة في 
العــــالج والهيئــــات التــــي تعنى 
باالسعافات االولية وبالوقاية من 

احلوادث».
املهنــــدس عندما  ان    واوضح 
يتخــــرج يصبح جــــزءا من هذه 
املؤسسات ويقوم بدوره، كما ان 
الطالــــب عندما تكــــون له خلفية 
مناســــبة عن مثل هذه اخلدمات 
وتكون لديه توعية في هذه املجاالت 
سيكون قادرا على القيام مبهماته 

كمهندس بصورة اكبر.
  وافاد بأن املعرض يضم العديد 
من األنشــــطة الهادفة منها دورة 
لالسعافات االولية ملوظفي الكلية 
مقدمة من ادارة الطوارئ الطبية 
اضافة الــــى ندوة تثقيفية مقدمة 
من احدى اجلهات املشاركة واجراء 
بعض الفحوصات املجانية الطبية 
من قبل عيادة االسنان وجمعية 
الكويتيــــة وادارة  القلب  اطبــــاء 

التغذية وغيرها. 

 محمد المجر وكونا
الهندســــة    اكــــد عميــــد كلية 
والبترول د.طاهر الصحاف اهمية 
استمرار معرض «اسبوع الصحة» 
للسنة العاشــــرة على التوالي ملا 
لــــه من اثر ايجابي فــــي التوعية 
الصحيــــة للموظفــــني والعاملني 
في الكلية بشكل خاص وموظفي 
اجلامعة بشكل عام وفي خلق بيئة 
صحية تزيد في االنتاجية واجناز 

العمل.
  واشاد د.الصحاف في تصريح 
صحافي عقب افتتاحه املعرض امس 
حتت شعار «من اجل صحتك» الذي 
العامة في  العالقات  نظمه مكتب 
الهندسة والبترول بجامعة  كلية 
الكويت حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير باملشاركة املمتازة 
من جميــــع القطاعات التي تعنى 
بالرعاية الصحية بوزارة الصحة 
واالدارة العامــــة لالطفاء ووزارة 
الداخليــــة وكذلك القطاع اخلاص 
ممثال باملستشــــفيات والعيادات 

  وقــــال الصحــــاف ان الصحة 
الى توعية  واالهتمام بها يحتاج 
«ونحن نحرص على توعية طلبتنا 
من كلية الهندســــة ومــــن طلبة 
اجلامعة بصورة عامة وكذلك توعية 
التدريس وموظفي  اعضاء هيئة 
الكلية بأهميــــة هذه النواحي من 
خالل االهتمام باألسنان واالهتمام 

وتقليل املخاطر.
  واضــــاف ان املعــــرض يعتبر 
وسيلة لنقل املعلومات واالرشادات 
الطبية من  الصحية واحلقائــــق 
االطباء واملختصني مباشــــرة الى 
الى املعلومات  االشخاص اضافة 
املتوافرة في النشرات التعريفية 

التثقيفية.

التخصصية.
  وذكر ان املعرض الذي تستمر 
انشطته حتى ١٣ اجلاري يهدف الى 
توعية الزائرين والطلبة واملوظفني 
التدريســــية  الهيئــــة  واعضــــاء 
بارشادات االمن والسالمة والصحة 
الفحوصات  وتعريفهم بأهميــــة 
الدورية الوقائية لتجنب االمراض 

 د.طاهر الصحاف يفتتح املعرض 

 «التنفيذية»: حرمان الطالب
  من دعم العمالة قرار جائر 

 الشمري: اختتمت «قوة التركيز» 
 آالء خليفة

  أعلنت مسؤولة جلنة التدريب والتطوير في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت سارة الشمري عن انتهاء دورة «قوة التركيز» يقدمها د.مصطفى 
ابو السعد. ولفتت الشمري الى ان الدورة اقيمت على مدار يومني متتاليني، 
وتدرب الطالب خاللها على فنون التركيز واالسترخاء وكيفية التخلص 
مــــن التوتر والقلق وكل ذلك بطرق عملية ســــهلة ومعينة على جتاوز 
الشــــتات الذهني والقلق، وقد اعربت املشــــتركات عن مدى استفادتهن 
الكبيرة من الدورة والتي ســــتكون خير انطالقــــة لالختبارات املقبلة، 

وخير سالح ملواجهة ضغوطات احلياة باسترخاء وتركيز. 

 آالء خليفة 
  استنكر مسؤول جلنة الشباب 
في الهيئة التنفيذية الحتاد الطلبة 
ســــليمان الكندري منــــع الطلبة 
الدارســــني من تسلم دعم العمالة 
الوطنية مــــن ادارة اعادة الهيكلة 
اال بشروط معسرة، وقال الكندري 
ان القرار مت تنفيذه مدة كافية كي 
يثبت فشله وعدم وجود اي ناحية 
ايجابية له بل على العكس كان له 
االثر السلبي على حياة الكثير من 
القرار  ان  الكندري  الطلبة. وذكر 
مينع اي طالب لم يتجاوز سن الـ 
٢٥سنة او لم تكن له خبرة مدتها 
٣ ســــنوات من اخذ دعم العمالة 
الوطنية في حال توظفه لدى القطاع 
اخلاص اثناء دراسته، متسائال ما 
االساس العلمي الذي قامت عليه 
الوزارة بفرض سن الـ ٢٥ او اخلبرة 
٣سنوات؟ واشار الى ان هذا القرار 
اجلائر قد اضر بكثير من الطلبة، 
فهناك من الطلبة من تعثر دراسيا 
ومضطر الن يعيل نفسه واملكافأة 
االجتماعية ال تكفيه فكان العمل 
بدوام جزئي افضل حل يكســــبه 
خبرة حياتية ويحافظ على تقدمه 
االكادميي، ولكــــن جاء هذا القرار 

ليضع الطالب امام اختيار واحد 
اما الدراسة او العمل مما حذا بكثير 
من الطلبة الى تفضيل العمل على 

معاودة الدراسة في وقت الحق.
  ومن جهة اخرى ذكر الكندري 
ان من اهم سلبيات هذا القرار هو 
منع الطلبة االستفادة من اوقات 
فراغهم الكبيرة فيما هو مفيد، فعند 
العمل بدوام جزئي يكسب الطالب 
خبرة حياتية اضافة الى املكافأة 
املالية، فأتى هذا القرار ليحد من 
الطالب الكتســــاب خبرة  طموح 

حياتية جديدة. 

 سليمان الكندري 

 «الهندسة» تنظم الملتقى الرابع للخريجين 

 آالء خليفة
  حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح وحضور 
عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف 
والعمداء املساعدين ورؤساء األقسام العلمية، 
ينظم مركز التدريب الهندسي واخلريجني بالكلية 
ملتقى اخلريجني الرابع خلريجي كلية الهندسة 
والبترول بفندق النخيل وذلك مساء يوم األحد 

املوافق ١٦ اجلاري.
  وفي هذا الصدد، أكـــد مدير مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني بالكلية د.محمد الفيلكاوي 
أن الهدف من هذا امللتقى هو التواصل بني الكلية 
وخريجيها الســـابقني الذين تخرجوا من كلية 
الهندسة مبختلف أقسامها، باإلضافة إلى حتديث 
قاعدة بيانات اخلريجـــني باملعلومات املهنية 

واألكادميية.
  وأشار إلى أن اخلريجني ميثلون كلية الهندسة 
والبترول في املجاالت الهندسية املختلفة وهم 

فخر لنا ملا وصلوا إليه اليوم من ارتقاء علمي 
ومهني، موضحا أن جناحهـــم يعتبر من أهم 
الهندسة والبترول،  مؤشـــرات النجاح لكلية 
كما دعا اخلريجني حلضور امللتقى ملد احلوار 
بينهم وبـــني أعضاء هيئـــة التدريس بالكلية 
لتبادل اخلبرات في مجال الهندسة بشكل عام

واالجتاهات احلديثة في ســـوق العمل بشكل 
خاص.

  كما أوضح الفيلكاوي أن من ضمن انشطة 
امللتقى تكرمي الفائزين في جائزة اخلريج املتميز، 
مشيرا إلى أن هذه اجلائزة تعتبر مبنزلة تكرمي 
للخريج الذي متتع بروح املبادرة وحقق إجنازات 
هندسية متميزة تفوق التوقعات في مجال العمل 
الهندســـي، داعيا اخلريجني إلى تسلم بطاقات 
دعوة حضور امللتقى الرابع ابتداء من يوم غد 
حتى اخلميس املقبل مبركز التدريب الهندسي 
واخلريجني في كلية الهندســـة والبترول من 

الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٦ مساء. 

 جانب من املعرض 


