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 محمد هالل الخالدي
  أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريـــب د.عبدالرزاق 
النفيسي قرارا بشأن ندب أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب للعمل بديوان عام 
الهيئـــة جاء فيه: باالشـــارة إلى قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٨/ ٢٠٠٦ 

بشـــأن قواعد وأحكام وشروط النقل 
والنـــدب، يرجى العلم والتعميم على 
كل من يهمه األمـــر وعلى كل أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب بوقف الندب 
للعمل بديوان عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بأعمال إدارية أو 

استشارية وحتى اشعار آخر. 

 وقف الندب بـ «التطبيقي» حتى إشعار آخر 

 د.عبيد الوسمي د.عواد الظفيري 

 الوسمي يتمتع بمعنويات عالية وفي حالة جيدة 

 الشمري لزيادة التخصصات المدرجة 
للدراسة في المملكة المتحدة 

 محمد المجر
  اعـــرب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اململكـــة املتحدة وإيرلندا حمد الشـــمري 
عن خالص شـــكره لوكيل وزارة التعليم العالي 
د.خالد السعد وللوكيل املساعد لشؤون البعثات 
والعالقات الثقافية راشد النويهض اللذين التقيا 
بأعضاء الهيئة اإلدارية في لقاء ودي مت من خالله 
مناقشـــة العديد من القضايا الطالبية األكادميية 
التي تهم طلبتنا الدارســـني فـــي اململكة املتحدة 
وإيرلندا، وكان من أبرزها املطالبة بإعادة النظر في 
زيادة املخصصات املالية ملبتعثي وزارة التعليم 
العالي في اململكة املتحدة وإيرلندا حيث ان نسبة 
الضرائب أصبحت ٢٠٪ باململكة املتحدة بعد زيادة 
املخصصات املالية األخيرة والتي لم تصرف حتى 
اآلن أما الزيادة في جمهورية ايرلندا فهي لم ترض 
طموح االحتاد والطلبة ولم تتوافق مع مطالبات 
االحتاد واملكتب الثقافي فـــي دبلن اللذين طالبا 

بزيادة بنسبة ٣٠٪.
  واكد الشمري اســـتمرار االحتاد في املطالبة 
بصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ اعتماد الوزارة 
في املؤمتر الصحافي املعلن في ٨ يوليو ٢٠١٠ إضافة 
إلى التأكيد على وجهة نظر االحتاد املطالبة بزيادة 
عدد املرشدين األكادمييني في املكاتب الثقافية مع 

ضرورة وجود مرشد اجتماعي باملكاتب الثقافية 
تكون مهمته إيجاد احللول املناسبة للمشاكل التي 
قد تواجه الطلبة سواء كانت مشاكل دراسية أو 
نفسية أو اجتماعية وهم الغربة واملطالبة بسرعة 
تطوير املوقع اإللكتروني للمكاتب الثقافية لتقدمي 

خدمة أفضل لطلبتنا. 
  وشدد الشمري على ضرورة أن تواكب وزارة 
التعليـــم العالي مـــا يحتاجه ســـوق العمل من 
تخصصات لذلك اقترحنا زيادة التخصصات املدرجة 
للدراسة في اململكة املتحدة ضمن خطة البعثات 
لوزارة التعليم العالي حيث ان اخلطة لم تشمل 
العديد من التخصصات الهندسية واألدبية املدرجة 
في اجلامعات البريطانية ومن هذه التخصصات 
غير املدرجة «الهندسة البيئيةـ  الهندسة الصناعية 
ـ الهندسة الكهربائيةـ  الهندسة املعماريةـ  احملاسبة 

ـ التمويل ـ القانون».
  وختم الشمري بإصرار االحتاد على ضرورة 
التوسع باالعتراف في جامعات اململكة املتحدة ملا لها 
من سمعة وتاريخ أكادميي عريق وإسنادها ملعيار 
أكادميي واضح يصنفها حسب التخصصات مع 
األخذ بعني االعتبار ضرورة إعادة النظر في قرار 
الـ ٥٠ طالبا لكل كلية مع مراعاة الفصل بني طلبة 

الدراسات اجلامعية وطلبة الدراسات العليا. 

 رابطة الطب تقيم محاضرات
  حول التخصصات الطبية اليوم 

 وفد «أعضاء هيئة التدريس» زاره بالمركزي: 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا بحث مع السعد والنويهض سلسلة من المطالبات 

تتمنى اطالق ســـراح د.عبيد 
الوسمي في أقرب وقت ليعود 
الى أهله وطلبتـــه وميارس 
حياته في جامعة الكويت بكل 

حرية. 

مبينـــا ان اجلمعية تقف الى 
جانب د.عبيد الوســـمي ولن 
تتخلـــى عنه ومســـتمرة في 

دعمه.
  وبّني د.الظفيري ان اجلمعية 

 آالء خليفة
  قام وفد من جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
بزيارة رســـمية الى أســـتاذ 
القانون ومستشار اجلمعية 
القانوني د.عبيد الوسمي في 
مكان حبسه بالسجن املركزي 
لالطمئنـــان عليـــه، وقد ضم 
الوفد كال من رئيس اجلمعية 
د.عواد الظفيري ونائب رئيس 
اجلمعيـــة د.علـــي بومجداد 
وأعضاء الهيئة االدارية د.عواد 

الغريبة ود.محمد اخلضر.
  وفي هذا الصدد أكد رئيس 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعـــة الكويـــت د.عـــواد 
الظفيري بأن د.عبيد الوسمي 
يتمتع مبعنويات عالية جدا 
وهو في حالة صحية جيدة، 

 آالء خليفة
  أعلن رئيس اللجنة الدولية في رابطة طلبة الطب 
الكويتية عقيل اشـــرف ان الرابطة ســـتقيم اسبوع 
التخصصات الطبية في الفترة ما بني ١١ – ١٣ اجلاري 
برعاية مستشفى طيبة، وذلك في مبنى كلية الطب 
في اجلابرية وحول هذا النشاط قال: ان من املهم على 
طالب الطب وعلى االطباء حديثي التخرج التخطيط 
ملستقبلهم املهني وللتخصص الذي يريدون االنخراط 
فيه واكمال مســـيرة احلياة العملية من خالله، هذا 
وتنطلق انشطة امللتقى يوم الثالثاء مبحاضرة للضيف 
الزائر د.بيتر سكول تليها محاضرة للدكتور فؤاد العلي 
عميد كلية الطب، ومن ثم شرح آلية التخصص اجلديدة 

واللوائـــح التي يفرضها معهد الكويت للتخصصات 
الطبية مع رئيســـه د.عبداللطيف البدر، كما سيتم 
شرح االختبارات وكيفية تطوير السيرة الذاتية مع 
د.جابر العلي في اليوم الثاني، هذا وستتم استضافة 
اكثر من ٣٠ طبيبا استشـــاريا ومسؤوال عن برامج 
تخصصية لتتم تغطية جميع التخصصات الطبية 
بشقي الباطنية واجلراحة، وغيرها في اليوم الثالث 
للملتقى، ودعا اشـــرف املهتمـــني للحضور الى هذه 
االنشطة والتي تسهم في تكوين معرفة حول النظام 
القائم واخليارات املتاحة بعد التخرج كما دعا االطباء 
الى حضور النشاط والوقوف على اللوائح والنظم 
احلديثة الذي يفرضهـــا معهد الكويت للتخصصات 

 وفد االحتاد خالل لقائه د.خالد السعد وراشد النويهض 

 النفيسي: تذليل جميع العقبات أمام «السياحة والتجميل» 

 المجادي: نطمح النشاء مكتبة ثالثية األبعاد لألطفال 

 محمد الخالدي
  تزامنا مع مرور ٢٨ عاما على انشاء الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أقام قسما 
املناهج وطرق التدريس والتربية املوسيقية 
بكلية التربية االساسية احتفاال بهذه املناسبة 
في روضة عبــــداهللا الفرج مبنطقة الدعية 
حتت اشراف د.حياة املجادي أستاذ مشارك 
في قسم املناهج وطرق التدريس ود.سناء 

املطيري.
  حضر االحتفال كل من نائب املدير العام 
للخدمــــات االكادميية املســــاندة د.عبداهللا 

الكنــــدري ومســــاعد عميد كليــــة التربية 
االساسية أ.د.عبداهللا احلداد ومراقب رياض 
االطفال في منطقة العاصمة االستاذة زكية 
ابل واملوجهة االولــــى لرياض االطفال في 
منطقة العاصمة االستاذة ضياء العصفور 
ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس د.شافي 
احملبوب وعدد من ممثلي السفارات املختلفة 
في الكويت ومختــــار منطقة الدعية وعدد 
من موجهي وزارة التربية ومديري بعض 

رياض االطفال.
  تخلل احلفل فقرات عديدة شارك فيها أطفال 

الروضة اشتملت على لوحات استعراضية 
تراثية من مختلف الدول العربية والغربية، 
كما شــــارك عدد من طالبات كلية التربية 
االساسية في تقدمي فقرات عن تراثنا الكويتي 

من أمثال وصور للموروثات الشعبية.
  وبدورهــــا ألقت د.حيــــاة املجادي كلمة 
قالت فيها ان التربية االنسانية احلضارية 
والتواصل احلضاري يجب أن تبدأ من مرحلة 
رياض االطفــــال والطفولة املبكرة، وأفادت 
بأنها تطمح الن تكون هناك مكتبة ثالثية 
االبعاد لالطفال في الكويت يأتي اليها الزوار 

من مختلف أنحاء العالم.
  في نهاية االحتفال كرم د.عبداهللا الكندري 
مديرة روضة عبداهللا الفرج سهام املسلم 
وكرمت د.حياة املجادي د.عبداهللا الكندري 
وكذلك قامت مديرة الروضة بتكرمي االستاذة 
زكية أبل واالستاذة ضياء العصفور وممثلي 
الســــفارات. كما قام احلضور بالتجول في 
أنحاء القرية العاملية التي نظمتها الروضة 
وهي عبارة عن أركان يحتوي كل ركن على 
تراث ومعالم احدى الدول العربية مثل مصر 

وسورية واجلزائر وغيرها. 

 مدير «التطبيقي» زار المعهد واطلع على أقسامه المختلفة 

 «األساسية» احتفلت بمرور ٢٨ عاماً على إنشاء «التطبيقي» 

 محمد هالل الخالدي
  ضمـــن جوالتـــه التفقديـــة 
لكليات ومعاهد الهيئة، قام مدير 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
بزيارة معهد السياحة والتجميل 
واألزياء حيث كان في استقباله 
مديرة املعهد سهير جمعة ومساعد 
املدير بالتكليف ورئيس قســـم 
اللغة االجنليزية فاطمة العازمي 
ورؤســـاء األقســـام واملكاتـــب 

باملعهد.
  وقامت مديرة املعهد بتقدمي 
شرح مفصل عن املعهد واجنازاته 
منذ تأسيسه عام ٢٠٠٣ واألقسام 
التي يتضمنها ونســـب القبول 
لاللتحاق باملعهد ومدى تعاون 
املعهد مع سوق العمل من خالل 
تقدمي كوادر متخصصة مبجال 

األزياء والتجميل والسياحة.
  بعدها حتدث رؤساء األقسام 
عن املهام واالجنازات التي يقدمها 
كل قســـم ومســـاهماته في رفع 
مستوى الطالب الدراسي وبينوا 
الصعوبات التي تواجه العمل وهي: 
السعة املكانية الصغيرة واحلاجة 
إلى زيادة عدد املختبرات وورش 
العمل وحتديث األجهزة لتتناسب 
مع أعداد الطلبة واملطالبة بتغيير 

السياحة عن  اسم املعهد بفصل 
التجميـــل واألزيـــاء وذلك حلل 
مشكلة عزوف الطلبة البنني عن 
االلتحاق باملعهد وأوضحت مديرة 
املعهد أن الهيئة حتتاج إلى هيئة 

في املعهد واستمع إلى شرح من 
العاملني فيه واألعمال  األساتذة 

واملنتجات التي يقدمها املعهد.
  وفي نهاية اجلولة أعرب مدير 
عام الهيئة عن إعجابه وسعادته ملا 

تدريبية متخصصة في املجاالت 
التي يقدمها املعهد نظرا لصعوبة 
وجود إعالن تكميلي يستثنى منه 
بعض شروط التعيني بعدها تعرف 
د.النفيسي على األقسام التدريبية 

تقدمه أقسام املعهد من مخرجات 
متخصصة مهيأة لتلبي احتياجات 
سوق العمل وسعيه إلى تذليل 
كافـــة العقبات التـــي قد تعرقل 

مسيرة عمل إدارة املعهد.  

 «الوحدة الطالبية» أقامت جمعيتها العمومية 
وناقشت التقريرين المالي واإلداري 

 آالء خليفة
 (alwihda.org) اعلن منسق قائمة الوحدة الطالبية  
فيصل الزعابي ان القائمة اقامت جمعيتها العمومية 
العادية حيث متت مناقشة التقريرين املالي واالداري 
للقائمة للسنة النقابية ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠ للمصادقة عليهما، 
كما متت مناقشة العديد من االمور املتعلقة بالسنة 
النقابية اجلديدة في باب «ما يســــتجد من االعمال». 
ومت التطرق الى العديد من التوصيات واالقتراحات 
التي قدمت من قبل اعضاء اجلمعية العمومية والتي 
رأى اعضاء اجلمعية العمومية فيها دافعا وسببا في 
تطوير اداء القائمة بجميع اجلوانب سواء الثقافية او 
االجتماعية وغيرها من اجلوانب. في اخلتام اعطيت 
الثقة لهيئة التنسيق السابقة والتي بدورها شكرت 
جميع االعضــــاء العاملني في القائمــــة على اجلهود 
اجلبارة طوال العام النقابي من دعم وتفاعل مع القائمة 
حيــــث انه لوال تلك اجلهود ملا وصلت القائمة الى ما 

وصلت اليه، كذلك مت انتخاب هيئة التنسيق اجلديدة 
للعام النقابي ٢٠١٠ـ  ٢٠١١ لتكون بقيادة املنسق العام 
فيصل الزعابي وعضوية كل من دالل الفارس نائبا 
للمنســــق، وناصر ملك امينا للسر، ومحمد العيسى 
امينا للصندوق، وخليفة العسعوسي رئيسا للجنة 
الثقافية، وعبداهللا الغامن رئيسا للجنة االجتماعية 
والرياضية وخالد العوضي رئيسا للجنة االعالمية. 
وفي كلمة للمنســــق العام فيصل الزعابي شكر فيها 
اجلمعية العمومية على الثقة وطلب من اجلميع ان 
تســــتمر روح الوحدة الطالبيــــة القائمة على العمل 
اجلماعي وتكريس مبادئ القائمة من حرية وعدالة 

ومساواة ودميوقراطية.
  كما اكد على ان الوحدة الطالبية ما وجدت اال لتبقى 
بسواعد ابنائها وبناتها املؤمنني بهذا املشروع الوطني 
ومببادئه االربعة كركائز يقام عليها الوسط النقابي 

الطالبي في الواليات املتحدة االميركية. 

 آالء خليفة
  أصدر مجموعة مــــن األكادمييني والكّتاب 
الصحافيني بيانا صحافيا انتقدوا فيه الهجوم 
على النائب د.حسن جوهر جاء فيه: لقد تابعنا 
بكثير من االســــتغراب واالمتعــــاض الهجوم 
اإلعالمي احملموم والتصريحات غير املألوفة التي 
تعرضت باإلساءة لشخص النائب د.حسن جوهر 
على خلفيــــة املوقف الذي اتخذه من موضوع 
التصويت على موضوع عدم التعاون، ولذا البد 
من التأكيد على أنه وإن اختلفت اآلراء وتباينت 

االجتهادات حول املوقف األسلم جتاه موضوع 
ما، فإن هذا االختــــالف واحلق بانتقاد رأي أو 
موقف ما ال ينبغي أن يتجاوز احلد ليصل إلى 
التشكيك في النوايا والطعن في املنطلقات، وهو 
األمر الذي يخالف النهج اإلسالمي في ضرورة 
أن يحمل املؤمن أخاه املؤمن على سبعني محمال، 
وهو املوقف الــــذي ينبغي أن يتم التعامل به 
مع شخص مثل د.حسن جوهر الذي يشهد له 
اجلميع بأنه وطوال فترة عمله السياسي عرف 
باالستقامة واالتساق مع املبادئ التي يحملها 

والتي تدفعه لتغليب مصلحة الوطن واحلرص 
على الوحدة الوطنية وســــعيه الدؤوب لدرء 

الفنت التي حتيق باملجتمع.
  واستشعارا منا للظلم والتجني الواقعني على 
د.حســــن جوهر ارتأينا أن نعبر عن استياءنا 
وشجبنا لذلك ودعوتنا اجلميع إلى الترفع عن 
سياسة التجريح، وأن يتحلوا بفضيلة حسن 
الظن وأن يتســــاموا فوق اخلالفات وأن يعذر 

بعضهم بعضا.
  واملوقعون على البيان هم: د.أحمد جاسم 

سبزالي، د.أحمد فيصل كرم، د.إسماعيل علي 
تقي، باسل الزير، د.حسن فالح سنام، د.حسن 
عبداهللا عباس، د.حسني محمد بهبهاني، د.حسني 
فيصل احملميد، د.حســــني جمعة حسني، خالد 
صالح القالف، د.خليــــل عبداهللا أبل، د.زهير 
إبراهيم أشكناني، د.ســــالم حسني اشكناني، 
د.سامي حسن، د.سعد علي مخصيد، د.سليمان 
ابراهيم اخلضــــاري، د.صالح إبراهيم، صالح 
مصطفى بن زيد القــــالف، د.صالح الفضلي، 
فاضل عبدالرحمن أكبر، عادل حســــن دشتي، 

د.عبدالعزيز حسن، د.عبدالعزيز ابراهيم العطار، 
عبداخلالق مال جمعة، د.علي يحيى بومجداد، 
د.علي محمد مــــال علي، د.عمار بارون، د.علي 
عبداهللا جمال، د.علي حامد العبداهللا، د.علي 
سيد أحمد املوسوي، د.علي عبدالصمد دشتي، 
د.عماد خورشيد، د.عمران محمد القراشي، محمد 
جوهر حيات، د.محمود عبدالنبي املوســــوي، 
د.مصطفى عباس معرفي، د.مهدي الســــلمان، 
د.ميثم عيسى كرم، د.هاني عبداهللا الصراف، 

د.يوسف عبدالرسول خاجة. 

 أكاديميون وصحافيون انتقدوا الهجوم على جوهر: حَرص على مصلحة الوطن والوحدة الوطنية 

 د.حسن جوهر 

 جانب من املشاركات في احلفل  د.عبداهللا الكندري ود.حياة املجادي ود.سناء املطيري في مقدمة احلضور 

 د.عبدالرزاق النفيسي يستمع لشرح من سهير جمعة حول أقسام واجنازات املعهد 

 إن مسألة حتقيق الوعي البيئي عند االنسان ليست امرا 
فطريا في جميع االحوال، ولكنها مســــألة تكتسب وتنمى 
وحتتاج الى بذل الكثير من اجلهود املشتركة ملختلف املؤسسات 
االجتماعية التي عليها ان تعنى بهذا الشأن وان توليه جانبا 
كبيرا من عنايتها، فتصرفات االنسان غير املسؤولة مع ما 
يحيط به من كائنات ومكونات وعناصر البيئة قد اخل كثيرا 
بتوازن النظام البيئي، وترتب على ذلك حصول العديد من 
املشكالت البيئية التي كان لها اثر واضح في تدهور البيئة، 
والعمل على تدميرها والسيما ان هذه املشكالت البيئية ليس 
لها حدود جغرافية، وال متنعها احلدود السياســــية، اذ انها 
تنتشــــر في كل مكان وتصل الى كل البقاع وبالتالي ترجع 
االضرار على االنسان نفسه وتؤدي الى انتشار امراض نحن 
في غنى عنها، االمر الذي يفرض علينا جميعا ضرورة احلد 
من هذه املشــــكالت، ومنع حدوث مشكالت جديدة حتقيقا 

ملفهوم حماية البيئة واحملافظة عليها.
  دهلة فالح الرشيدي - جامعة الكويت ـ كلية التربية 

 الوعي البيئي

 مشاركة طالبية


