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  محمد هالل الخالدي

  أقامت كلية التربية األساسية حفال لتكرمي طالبات 
التربيـــة العملية برعاية وحضـــور عميد الكلية 
د.عبداهللا املهنا ومساعد العميد للشؤون االكادميية 
د.عبداهللا احلداد ومساعد العميد للشؤون الطالبية 
د.بهيجة بهبهاني وعدد من األساتذة ورؤساء األقسام 
بالكلية. وخالل احلفل قالت رئيسة مكتب التربية 

العملية بالتكليف سلوى البرجس ان مهام مكتب 
التربية العلمية هو تتويج ميتد ألربع سنوات من 
الدراسة وجهد تبذله الطالبات من مختلف تخصصات 
الكليـــة من أجل اعدادهم ملرحلة التدريب امليداني 
في مدارس وزارة التربية وتوجيههم ملهنة التعليم 
توجيها علميا وعمليا وذلك حتت اشراف مدربات 

على درجة عالية من اخلبرة والكفاءة. 

 «األساسية» كّرمت طالبات «التربية العملية»

 اتحاد أميركا شكر «الصندوق» على دعمه

 خالل المؤتمر الصحافي للنادي الطبي بمشاركة السفير الكيني

 رفضوا توجه األمانة العامة إللغاء قسم الرواتب في الشؤون المالية

 الوقيان: الصندوق الكويتي حريص
  على دعم جميع األنشطة الطالبية

 بهبهاني: العمل التطوعي جزء مهم من تاريخ الكويت
 

 موظفو الجامعة لـ «األنباء»: الصفحة اإللكترونية
   الخاصة بالرواتب واإلجازات ال تعمل منذ ٥ أشهر

 اتحاد «التطبيقي» لسرعة صرف مكافأة 
التفوق ومكافأة التخصصات النادرة

 العوضي: نطمح إلى مزيد من  الحقوق 
المدنية واالجتماعية للمرأة الكويتية

  آالء خليفة
  أعلنت مســــؤولة اللجنــــة االجتماعية في الهيئة 
التنفيذية الحتاد الطلبة أسماء العوضي عن تفاؤل 
«التنفيذية» نحو إقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة الكويتية التــــي تأخرت أكثر من الالزم وكان 
هنــــاك قصور واضح من احلكومة واملجلس في هذه 

املسألة.
  وقالت العوضي: لقد استبشرنا خيرا عندما انتهى 
املجلس من إقرار اجلزء املتعلق بالقضية االسكانية 
من حقوق املرأة الكويتية، ونشكر احلكومة واملجلس 
على تعاونهم في ســــبيل حتقيق هذه احلقوق التي 

ظلت حبيسة االدراج لسنوات.
  وأشــــارت العوضي الى ان طموح جلنة املرأة في 
الهيئــــة التنفيذية لن يتوقف عند هذا القانون فقط، 

بل كلنا أمل فــــي حترك املجلس واحلكومة إلنصاف 
اختهم الكويتية في حقوقها االجتماعية.

  وذكرت العوضي ان جلنة املرأة في الهيئة التنفيذية 
ستقوم بعدة حتركات جتاه تفعيل القوانني العالقة 
من حقوق املرأة الكويتية مثل قضية أبناء الكويتية 
من غير الكويتي وحقوق كفالة الزوج غير الكويتي 
الى قوانني العمل اخلاصــــة باملرأة الكويتية، داعية 
اجلمعيات والتجمعات النسائية الى تكاتف اجلهود 

نحو نصرة هذه القضايا.
  وختمت العوضي تصريحها موجهة الرسالة الى 
عضوات املجلس األربع قائلة تفاؤلنا بوجود النساء في 
مجلس األمة لقربهن من مشكالت اخواتهن ولكن األداء 
لم يكن على قدر الطموح ومازال لدينا أمل في توحيد 

الصف النسائي داخل املجلس لنصرة املرأة،  

  آالء خليفة
  طالب أمني سر االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خالد املطيري إدارة الهيئة بعدم التأخر في صرف 
مكافأة التفــــوق ومكافأة التخصصات النادرة لطالب وطالبات الكليات 
واملعاهد ليتسنى لهم االستفادة من قيمة تلك املكافآت في سداد التزاماتهم 
املالية، مشيرا الى ان صرف تلك املكافآت تعد تشجيعا للطالب والطالبات 
لالجتهاد في دراستهم واالستمرار في حتصيلهم العلمي بتفوق، كما أنها 
تعد حافزا لزمالئهم لبذل مزيد من اجلهد للوصول الى مستوى زمالئهم 
من املتفوقني.واشار املطيري الى ان هناك عزوفا من قبل املستجدين عن 
االلتحاق ببعض التخصصات على الرغم من حاجة سوق العمل املاسة 
إليها، لذا فهناك ضرورة ملحة ألن تهتم الهيئة بتلك التخصصات النادرة 
لتشجيع وجذب أكبر عدد من املستجدين لاللتحاق بتلك التخصصات 
حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها جتاه سوق العمل بكوادر وطنية 

ذات مهارة عالية من مخرجات قطاعي التعليم والتدريب. 

 الجامعة المفتوحة تدعو طالبها للتسجيل 
من خالل المرشدين األكاديميين

  آالء خليفة
مســـؤولة    اعلنـــت 
التطويـــر الطالبي بفرع 
الجامعة العربية المفتوحة 
بالكويت مريم عبدالغفور 
أن القسم يدعو كل طالب 
الجامعة من  وطالبـــات 
التراكمي  المعـــدل  ذوي 
الى  نقطتين فما فـــوق 
التســـجيل للدراسة في 
المقررات المطروحة في 
الفصل الدراســـي الثاني 
الموقع االلكتروني  عبر 
www.» الرســـمي للفرع

aou.edu.kw» علمـــا بأن 
التســـجيل يبدأ من االحد ٣٠ يناير الجاري ولغاية الخميس 
١٠ فبراير المقبل، ونصح البيان هؤالء الطالب باالستفادة من 
خبرات مرشديهم االكاديميين قبل تسجيل المواد وذلك حرصا 

على سير دراستهم بطريقة منهجية واكاديمية سليمة.
  واوضحت العبدالغفور انه بالنسبة للطلبة المنذرين من 
ذوي المعدل التراكمي دون النقطتين يتعين عليهم الحضور 
شـــخصيا الى فرع الجامعة بخيطان اعتبارا من االثنين ١٤ 
فبراير المقبل ولمدة خمســـة ايام عمل تنتهي في ١٧ فبراير 
وفقا لالعالن الذي سينشـــر في حينه، حيث سيتم ارشادهم 
الى المقررات التي يمكنهم التسجيل فيها لتحسين معدالتهم 

ورفع االنذار عنهم.
  وأضافت أنه سيتم تسجيل المنذرين في كل تخصص على 
حدة، وحثت كل الطلبة المنذرين على متابعة الموقع االلكتروني 
لفرع الجامعـــة اضافة الى مراجعة مرشـــديهم االكاديميين 
ومكتـــب التطوير الطالبي لمعرفة الخطـــوات التي يمكنهم 

اتباعها لتجنب استمرارهم تحت طائلة االنذار.
  وشـــددت العبدالغفور على كل الطالب بضرورة اللجوء 
الى المرشد االكاديمي المتخصص بالقسم العلمي بالجامعة 
حرصا علـــى الحصول على المعلومة الصحيحة والمعتمدة 
رسميا والتي تســـاعد الطالب على تجنب تكرار الوقوع في 
المشـــاكل الدراسية التي واجهتهم في السابق مؤكدة حرص 
الفرع على استمرار العمل بنظام االرشاد األكاديمي من خالل 
األقســـام العلمية والذي تم تفعيله مع بداية العام الجامعي 

الحالي. 

الجامعة   أكد نائب مديــــر 
لمركز العلوم الطبية د.عبداهللا 
بهبهانــــي ان العمل التطوعي 
والمســــاعدات االنساني جزء 
مــــن تاريخ الكويــــت حكومة 

وشعبا.
  وبّيــــن د.بهبهانــــي خالل 
الذي عقد  المؤتمر الصحافي 
بمناسبة زيارة وفد من االتحاد 
الوطني لطلبة الكويت (النادي 
الطبــــي) لجمهوريــــة كينيا 
بالتعاون مــــع جمعية العون 
المباشر ود.عبدالرحمن السميط 
ان هذا النشاط يأتي جزءا من 
أنشطة النادي الطبي، موضحا 
اننا نثّمن دور النادي والشباب 
في مساعدة االنسان من خالل 
العمل التطوعي في عالم متناقل 
المعيشة وهو  من مســــتوى 
استمرار لمسيرة د.عبدالرحمن 
الكويت  السميط وكذلك دور 
في االستمرار في دعم القضايا 
االنسانية وهو دور له تاريخ 

منذ نشأة الكويت.
  وأضــــاف د.بهبهانــــي ان 
الســــفير الكيني محمد آدم له 
دور كبير في الوفد المشارك 
في حملــــة وعمل ليبقى األمل 
في كينيا بالتعاون مع جمعية 
العون المباشر وبالخصوص 
في سبيل تأمين هذه الرحلة 
بين الطلبة والعون المباشر، 
مبينا ان عدد الطلبة المشاركين 

  آالء خليفة
  اشتكى عدد من موظفي جامعة 
لـ «األنباء» من مشكلة  الكويت 
اخللل في النظام املالي االلكتروني 
للجامعة، وأوضحوا انه يفترض 
ان هناك صفحة الكترونية جلامعة 
الكويت خاصة باملوظفني يطلعون 
من خاللها على رواتبهم ورصيد 
اجازاتهم، موضحني ان هناك خلال 
مستمرا منذ اكثر من ٥ شهور في 

هذه الصفحة االلكترونية.
  واضافوا: نضطر الى ان نذهب 
الى االدارة املالية باجلامعة والتي 
مير املوظف من خاللها بعدة امور 

معقدة.

في وفد رحلــــة «عطاء وعمل 
ليبقى األمــــل» ١٧ طالبا منهم 

١٠ طالب و٧ طالبات.
  ومن جانبه، قال الســــفير 
الكيني محمد آدم اننا نشكر هذه 
الفرصة التي يقوم بها االتحاد 
الوطني لطلبة الكويت (النادي 
الطبي) وجمعية العون المباشر 
ود.عبدالرحمن السميط لدعم 
الكيني، خصيصا ان  الشعب 
عالقة كينيــــا بالكويت تعود 
الى عام ١٩٦٨ عندما اعترفت 
الكويت باستقالل كينيا وكان 
لنا موقف من احتالل الكويت 
فرفضنا هذا االحتالل من باب 

  ومن جهـــة اخرى اشـــتكى 
التوجه احلالي  املوظفون مـــن 
لالمانة العامة اللغاء قسم الرواتب 

ان الكويت دولة صديقة كانت 
ومازالت.

  وبّيــــن ان د.عبدالرحمــــن 
الكثير من  الســــميط كان له 
المســــاعدات لكينيــــا، وأود 
التأكيد انني شــــخصيا كنت 
في ملجأ لليتامى وكنت أتلقى 
المساعدات الكويتية ومساعدات 
د.عبدالرحمن الســــميط وأنا 
فخور بذلــــك، وعندما عّينت 
ســــفيرا للكويت قلت في أول 
مناسبة رســــمية «أنا تربيت 

على زكاتكم».
  وبدوره، قال المسؤول عن 
الوفد الطالب احمد الشــــمري 

في الشؤون املالية.
القسم كان    واضافوا قائلني: 
يضم ٤ موظفني، وهم اثنان من 

ان الرحلة ســــتبدأ منذ األول 
من فبراير حتى الســــابع من 
فبرايــــر وذلــــك بالمشــــاركة 
المباشــــر  العون  مع جمعية 
الســــميط،  ود.عبدالرحمــــن 
العمل االنســــاني  ان  مبينــــا 
والتطوعي له األثر الكبير في 
دراسة الطب خصيصا ان رحلة 
كينيا ستســــتثمر فيها ثالثة 
جوانب، األول ان دراستنا يمكن 
ان نختصرها في جانب واحد 
وهو «العالج يبدأ في المجتمع» 
وسنزور احدى القرى ومعرفة 
مصادر المياه وكيفية الحياة، 
أما الجانب الثاني فستتم زيارة 

الكويتيني واثنان من الوافدين، 
ومت نقل املوظفني الكويتيني الى 
عمادة شؤون الطلبة اما الوافدون 

مستشــــفى اســــالمي وسيتم 
التعرف من خالل المستشفى 
عــــن طــــرق العــــالج وأنواع 
األمــــراض وســــنقوم بتقديم 
العــــون للمرضى، اما الجانب 
الثالث فستتم زيارة احد مالجئ 
األيتام حيث ان لدينا مساعدات 
وتبرعات من الطلبة، والفكرة 
الزيارة تقوم بتقديم  ان هذه 
برنامج ترفيهي لأليتام منها 
لعبة كرة القدم وتوزيع مجلة 

٩٩ وغيرها من األنشطة.
  وبدورهــــا قالت رئيســــة 
اللجنة الطالبيــــة في النادي 
الطبــــي باالتحــــاد الوطنــــي 
الطالبــــة  الكويــــت  لطلبــــة 
غدير العازمي ان مشــــاركتنا 
كطالبات في هذا العمل األكثر 
من رائع تعد عمال جليال أتاح 
للمشــــاركين األجر والثواب 
الدنيا واآلخرة، مشــــيرة  في 
الى ان الطالبات المشــــاركات 
في رحلة النــــادي الطبي الى 
كينيا تحت شعار «عطاء وعمل 
ليبقى األمل» سيرافقن المحرم 
في هذه الرحلة لتوفير األمن 
والسالمة للطالبات، وأوضحت 
ان النادي الطبي سينظم لقاء 
ارشاديا للوفد لبيان طرق األمن 
والسالمة الواجب اتخاذها في 
هذه الرحلة مع د.عبدالرحمن 
العون  الســــميط وجمعيــــة 

المباشر. 

فقد مت ارسالهم الى قطاعات اخرى 
وبعد فترة متت اعادة الوافدين 
باالضافة الى تعيني وافدين آخرين 

بنظام اجر مقابل عمل.
  ولفتوا في شكواهم لـ «األنباء» 
الى ان االمـــني العام لديه توجه 
حاليا بإلغاء قسم الرواتب وجعل 
الراتب مرتبطا بالشؤون االدارية 
وهو بذلك يربط النظام االداري 
باملالي واملشكلة ان النظام املالي لم 
ينجح فكيف يتم ربطه باالداري، 
ومتنوا ان يعـــاد النظر في تلك 
التي تواجه املوظفني  املشـــاكل 
حتى يتمكنوا من اداء مهام عملهم 

بالشكل املطلوب. 

 كوك: حل جميع مشاكل طلبة
  تمهيدي اللغة اإلنجليزية في «GUST» قريبًا

 رابطة «GUST» تشكر اإلدارة الجامعية 
لتعاونها في حل مشكلة طلبة التمهيدي

  آالء خليفة
  اعرب امـــني صندوق االحتاد 
الوطنـــي لطلبـــة الكويت ـ فرع 
الواليـــات املتحـــدة االميركيـــة 
فواز العبيد عن شكره وتقديره 
الكويتـــي للتنمية  للصنـــدوق 
االقتصاديـــة العربية على دعمه 
املتواصل لطالب وطالبات الكويت 
الدارسني في الواليات املتحدة وذلك 
من خالل رعايتهم ملوقع االحتاد 
nuks. الرســـمي علـــى االنترنت
org والتي من شأنها دعم جناح 

واستمرارية موقع االحتاد.
  واوضـــح العبيـــد ان املوقع 
االلكتروني الحتاد اميركا يعتبر 
االكثر جناحا من بني جميع مواقع 
االحتادات الطالبية الكويتية من 
جهة عدد الزوار وكذلك من جهة 
اخلدمات التـــي يقدمها والكفاءة 
في تفعيل التواصل بني العاملني 
في االحتاد والطلبة في كل مكان 

وفي كل االوقات.
  واضاف العبيد ان هذه الرعاية 
هـــي مواصلة لدعـــم الصندوق 
الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية 
العربية املستمر والفعال لطلبة 
اميـــركا وجهودهـــم التي كانت 
والتزال ضمانا الســـتمرار متيز 
اميـــركا، حيث ان  وعطاء طلبة 
دعم القطاع اخلاص بشـــكل عام 

  محمد المجر
  انطالقا من حرصها على تذليل 
جميع الصعوبات التي تعترض 
أكد  التعليمية للطلبة،  املسيرة 
نائب الرئيس للشؤون االكادميية 
فـــي جامعـــة اخلليـــج للعلوم 
والتكنولوجيا د.روبرت كوك أن 
اجلامعة تبذل جهودا حثيثة حلل 
جميع الصعوبات التي تعترض 
طلبة متهيدي اللغة اإلجنليزية 
٠٧٩i، مبينا أن اجلامعة ستقوم 
بحل مشاكل طلبة هذا املقرر خالل 

االسبوع اجلاري.
  واوضح د.كوك في تصريح 

صحافي ان اجلامعة تقدم برنامجا مميزا في اللغة 
االجنليزية التمهيدي لتقوية مستوى الطلبة، رغبة 
في تطوير مستواهم االكادميي، ومتكني الطالب من 

االنخراط في دراسة تخصصه.
  وبني د.كوك ان جامعة اخلليج 
تستعد للحصول على االعتماد 
الدولي لبرنامج اللغة االجنليزية، 
وهذا االعتماد سيكون نقطة مهمة 
تســـجلها اجلامعة، السيما ان 
اجلامعة تضم في جنباتها نخبة 
مميزة من اعضاء هيئة التدريس 
وبرامج تدريســـية متوافقة مع 

مستحدثات العلم.
  وفي ختام حديثه، جدد د.كوك 
مساعي اجلامعة الدؤوب في حل 
جميع الصعوبات التي قد تقف 
امام الطلبة، مؤكدا حرص اجلامعة 
على تأدية رسالتها وخدمة املجتمع وتزويده بالعقول 
النيـــرة التي تقوده لتحقيـــق االجنازات والتقدم 

لبالدهم. 

  محمد المجر
  اثــــر اســــتياء طلبــــة جامعة 
اخلليج عامــــة وطلبة التمهيدي 
الذي صدر  القرار  خاصة نتيجة 
من قســــم اللغــــة اإلجنليزية في 
جامعة اخلليج حول آلية تقسيم 
مستوى التمهيدي األول الى قسمني 
مكثف وعادي، حيث ان التمهيدي 
املكثف مت رفع نسب النجاح فيه 
الى ٩٠٪، أما نسب العادي فكانت 
والتزال ٧٠٪ مما ادى الى جتمع عدد 
كبير من الطلبة وأولياء أمورهم، 
باإلضافة الى ورود كم هائل من 
الشكاوى احتجاجا على ما حصل 
الى رابطــــة طلبة جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا.
  وفي هذا الشأن صرح رئيس 
اللجنة األكادميية في رابطة طلبة 
جامعة اخلليج عبداحملسن اإلبراهيم 
الرابطة الصارم من  حول حترك 
خالل االعتراض الشديد في حني 
التنبؤ باملشــــكلة وما سيقع من 
تفاقما لهــــا، موضحا ان القضية 

فعال تفاقمت مما وضع اجلامعة 
في موقف محرج مع الطلبة، األمر 
الذي جعل الرابطة تتحرك سريعا 
ومتارس ضغطها الشــــرعي على 
اإلدارة اجلامعية واستعجالها في 
حســــم قرار نهائي يرضي جميع 

األطراف.
الرابطة لم  ان  اإلبراهيم    وأكد 
تهدأ وتعاونت بجدية مع اإلدارة 

اجلامعية فــــي تخفيف وقع هذه 
املشكلة وتهدأ األوضاع املشحونة 
واملتوترة ووعدت الطلبة بأنها لن 
تقف عن الضغط حتى تخرج اإلدارة 

بحل مثالي ينهي املشكلة.
  وأضاف اإلبراهيم انه وبفضل 
من اهللا وبتوفيق منه الرابطة قد 
وعدت وأوفت ومتت االستجابة 
ملطالباتها حيــــث خرجت اإلدارة 
اجلامعيــــة بعد اجتمــــاع مطول 
اســــتمر لســــاعات ما بعد الدوام 
الرسمي بقرار يقضي بانتقال طلبة 
التمهيدي املكثف األول احلاصلني 
على نسبة ٧٠٪ الى املستوى الثاني 
التمهيدي  املرور باملستوى  دون 

األول العادي.
  واختتم اإلبراهيم قائال ال يسعني 
إال أن أشكر اإلدارة اجلامعية التي 
أبدت تعاونا واضحا وإيجابيا مع 
الرابطة ما يصب في مصلحة الطلبة 
والصرح األكادميي، معبرا عن بالغ 
امتنانه آللية التعاون، متمنيا ان 

تستمر على هذا النحو. 

والصندوق الكويتي للتنمية بشكل 
خاص ميهد الطريق للتوسع في 
اخلدمـــات التـــي يقدمها االحتاد 
للطلبة، خاصة عن طريق املوقع 
االلكتروني مثل االخبار اليومية 
واخلدمـــات االخرى مثـــل دليل 
الشـــامل وتلفزيون  املستجدين 
االحتاد ومجلة نبراس االلكترونية 
وغيرها الكثير من االمور التي من 
شأنها ان تترجم شعار احتاد اميركا 
«احتادنا.. بيتنا في غربتنا» الى 
واقع ملموس، واوضح العبيد ان 
نائب املدير هشام الوقيان اكد على 
ان صندوق التنمية دائما يحرص 
على رعاية االنشـــطة الطالبية، 

السيما احتاد اميركا، كما اكد العبيد 
ان هـــذا الدعم ليس بغريب على 
الصندوق الكويتي للتنمية فهو 
استمرار لتراث عريق في املساهمة 
في خدمة املجتمع واالستثمار في 
قطاع الشباب الواعد والذي هو 
اللبنـــة االســـاس لكويت زاهرة 
في املستقبل، وفي اخلتام شكر 
العبيد بشكل خاص نائب املدير 
العام لصندوق الكويت للتنمية 
هشـــام الوقيان ومدير العالقات 
العامة على تواصلهم املستمر مع 
االحتاد وعطائهم الالمحدود لطالب 
وطالبات الكويت الدارســـني في 

الواليات املتحدة االميركية. 

 هشام الوقيان خالل لقائه فواز العبيد

 خالد املطيري

 مرمي عبدالغفور

 عبداحملسن اإلبراهيم

 األنصاري: طالبنا في مصر بخير 
وليست عليهم خطورة

  محمد هالل الخالدي
  أكد رئيس املكتب الثقافي الكويتي في القاهرة د.عيسى األنصاري 
سالمة جميع الطلبة الكويتيني الدارسني في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، وأشار د.األنصاري في اتصال هاتفي مع «األنباء» إلى جهود 
جميع العاملني في ســـفارتنا بالقاهرة املستمرة في متابعة الطلبة 
وحرصهم على سالمتهم، وطمأن األنصاري أهالي الطلبة الكويتيني 
قائال بأن املظاهرات بعيدة عن مساكن طلبتنا وعن سكن الطالبات 
وال يوجد أي خطورة عليهم، مؤكدا انهم انتهوا من اختبارات نهاية 
 د.عيسى االنصاري الفصل الدراسي األول وأحوالهم بخير وال يوجد ما يدعو للخوف.
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