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  حتـــت رعاية وحضـــور عميد كليـــة التربية 
األساسية د.عبداهللا املهنا أقامت اللجنة الثقافية 
واالجتماعية بقســـم علوم املكتبـــات واملعلومات 
لقاء وديا بني اعضاء هيئـــة التدريس والتدريب 
بالكلية، حيث قام عميـــد الكلية د.عبداهللا املهنا 
ورئيس قسم علوم املكتبات واملعلومات د.ياسر 

عبداملعطي ورئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية 
د.خالد العنزي بالترحيب باحلضور وشكرهم، ومت 
التحدث حول اجنازات الكلية خالل الفترة املاضية، 
متمنني ألعضاء هيئة التدريس اجلدد التوفيق في 
عملهم اجلديد، وفي نهاية اللقاء قام عميد الكلية 
د.املهنا بتكرمي رؤساء األقسام السابقني واملتقاعدين 

وسكرتارية الكلية. 

 لقاء ودي مع أساتذة «التربية األساسية»

 أكد أن الجمعية تراقب وتعرض كل ما يتم من تجاوزات

 الظفيري: استمرار لجان البعثات في عملها
  في ظل الفراغ اإلداري للجامعة يعرضها للبطالن

 سالم الكندري وميثاء الكندري فازا بالمركز
  األول في مؤتمر SOFMER الطبي بفرنسا

على نحو دائم، واختيار مدير 
للجامعة ونواب له باعتبارهم 
التي تهيمن وترســـم  اجلهـــة 
سياســـات اجلامعة، وتشرف 
وتراقب على أعمال جلان الكليات 
واألقسام العلمية. إن استمرار 
الوضع على هـــذا النحو يثير 
الشك والريبة السيما أن مثل هذه 
القرارات قد متت بثالثة قرارات 

سابقة اتخذت بهذا الشأن.
  لذلـــك نذكـــر القائمني على 
جامعـــة الكويت بـــأن جمعية 
أعضاء هيئـــة التدريس تراقب 
وترصد كل ما يتم من جتاوزات 
تستوجب محاسبة املسؤولني 
عنهـــا والتي تشـــكل مخالفات 
دستورية وقانونية غير مقبولة 
في املرفق األكادميي األعلى في 
الدولة، كما أن اجلمعية حتتفظ 
باألدلة على صحة هذه االدعاءات 
وعلى استعداد لتقدميها ألي جهة 
إثباتا وحتقيقا ملا سبق ذكره، 
ونطالب بهذا اخلصوص وقف 
أعمال جلان البعثات فورا حلني 
تعيني مدير للجامعة ونواب له 
كي ال تستخدم مثل هذه الدرجات 
وسيلة للترضيات واملكافآت على 

حساب النظام العام.

وجه اخلصوص طاقم املكتب 
الثقافي ممثال بالدكتور صباح 

اليوسف. 

وهو مــــا ميثل خروجا على مبدأ 
املســــاواة والعدالة ومبدأ تكافؤ 
الفرص أمام املرافق العامة، ويعد 
مظهرا واضحا في اخلروج على 

قواعد املشروعية.
  وأضاف د.الظفيري أن جلان 
البعثات ليست من اللجان التي 
يتعطل بســـببها عمل اجلامعة 
في حالة عدم استمرارها في ظل 
الفراغ اإلداري احلالي كونها غير 
متعلقة بالســـير اليومي لعمل 
املرفق، مما يستوجب تعطيل 
أعمـــال هذه اللجان حلني إعادة 
تشكيل مجلس اجلامعة وجلانه 

وسمو ولي العهد وإلى الشعب 
الكويتي شاكرين كل من ساهم 
معهمـــا في هـــذا الفوز وعلى 

 آالء خليفة
  أكــــد رئيس جمعيــــة أعضاء 
الكويت  التدريس بجامعة  هيئة 
الظفيري، أن اســــتمرار  د.عواد 
جلان البعثات في عملها في ظل 
الفراغ اإلداري للجامعة ال يعرض 
قراراتها للطعن فقط بل يعرضها 
إلى البطالن، ويترك مجاال واسعا 
للعبث والترضيات على حساب 
ســــالمة النظــــم واللوائح وعدم 
االلتــــزام مببدأ تكافــــؤ الفرص، 
ولعل هــــذا ما دفع بعض اللجان 
إلى تغيير عدد درجات االبتعاث 
املعلنة للمتقدمــــني بزيادة عدد 
الدرجات املمنوحة لالبتعاث بعد 
إغــــالق باب القبــــول إثر اإلعالن 
عن االبتعاث، مما يشــــكل مظهرا 
واضحا ومفضوحا لإلخالل مببدأ 
تكافؤ الفرص، ومنها ما يحدث في 
إحدى الكليات اجلامعية من قيام 
جلان البعثــــات فيها بزيادة عدد 
الدرجات في بعض األقسام العلمية 
على الرغم من أن اإلعالن املسبق 
قــــد تضمن أعدادا أقــــل لدرجات 
االبتعاث، مما حرم باقي املتقدمني 
العلمية األخرى من  في األقسام 
فرص التقدمي لهذا القســــم على 
اعتبــــار أن فرص االبتعاث أكبر، 

 محمد المجر
  متكن كل من د.سالم الكندري 
ود.ميثاء الكندري الدارسني في 
اجلمهورية الفرنسية من الفوز 
باملركز األول في املؤمتر السنوي 
للطب الطبيعي والتأهيل في 
فرنســـا (SOFMER) لســـنة 
٢٠١٠ املقامة في مرسيليا عن 
الوظيفية  بحثهم «اجلراحات 
التكميليـــة إلصابات اجلــذع 
العصبي الكتفي عند البالغني» 
في مشاركتهم األولى متخطني 
بذلك العشـــرات من نظرائهم 
الفرنسيني واألطباء من بعض 
الدول األوروبية ودول احلوض 

املتوسط.
  وعلى لسانهما تقدما بهذا 
الســـمو  الى صاحب  الفـــوز 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 

 فهد العدواني

 هناء العصفور 

 د.طارق فخر الدين

 د.عواد الظفيري 

 د.عبدالرزاق النفيسي خالل لقائه وفد االحتاد

 د.سالم الكندري

 اتحاد «التطبيقي» يبارك للمرأة الكويتية 
حصولها على مكتسبات جديدة

وزيادة مدة إجازة الوضع، ومنح 
املرأة املتوفـــى عنها زوجها إجازة 
مدتها ٤ أشهر وعشرة أيام، وحصول 
الكويتيات مـــن األرامل واملطلقات 

على منزل وبدل ايجار.

 آالء خليفة
  تقدمت رئيسة اللجنة الطالبية 
العام  الطالبات في االحتاد  بلجان 
لطلبـــة ومتدربي الهيئـــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب هناء 
بالتهنئة للمرأة  العصفـــور  خالد 
الكويتية حلصولها على حقوقها 
والتي أقرها مجلس األمة في جلسة 
الثالثاء املاضي متهيـــدا ملصادقة 
احلكومة عليها، واملتمثلة في حصول 
املرأة على مزيد من املكتسبات التي 
تدعم اســـتقرار األسرة الكويتية، 
ومنها إعطاء املرأة احلق في كفالة 
زوجهـــا وأبنائها، وإعطـــاء أرملة 
اإلقامة  الكويتـــي األجنبية حـــق 
الدائمة في حال كان لها منه أبناء، 
ومنح املرأة الكويتية قرضا سكنيا، 
واستحقاقها للعالوة االجتماعية في 
حال كان زوجها ال يتقاضى عالوة، 

 الطلبة لديهم العديد من االلتزامات

 «المستقبل الطالبي» تطالب
  بعدم تأخر مكافآت الطلبة

بعد ذلك إعداد كشوفات اخلريجني 
التي تخضـــع بدورها إلى فترة 
مراجعة وتدقيق بني اجلامعتني 
العربية والبريطانية املفتوحة قبل 
اعتماد كشوف التخرج التي يتم 
إرسالها إلى األمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة بالكويت ويتم 
انتظار موافقتها قبل إصدار شهادة 
التخرج، وتوقع د.فخر الدين أن 
تســـتغرق هذه اإلجراءات نحو 
ستة أســـابيع بعد اعالن نتائج 
اخلريجـــني، مما يعنـــي أنهم قد 
يستلمون شـــهاداتهم في أوائل 

شهر أبريل املقبل.
  ذكـــر د.فخر الديـــن أنه من 
املتوقع أن يتخرج من فرع الكويت 
نحو ١٤٠ طالبا وطالبة في الفصل 
الدراســـي الثانـــي ينتمون إلى 
مختلف التخصصات اجلامعية.

البريطانية املفتوحة وذلك ضمانا 
جلـــودة املعايير وتوحيدها بني 

فروع اجلامعة.
  وبـــني د.فخر الدين أن نتائج 
الفروع تخضع  فـــي  التصحيح 
للمراجعـــة من قبـــل املمتحنني 
اخلارجيني الذين سيصلون إلى 
البالد في األسبوع األول من شهر 
املقبـــل لتفحص مناذج  فبراير 
أوراق إجابات الطلبة، ومراجعة 
الدرجات املرصودة والتأكد من 
جودة التصحيح وعدالة ورقته 
ويستغرق إقرار النتائج رسميا 

حوالي األسبوعني.
  وقال د.فخر الدين لهذا السبب 
ال تستطيع اجلامعة إعالن النتائج 
فور انتهاء االمتحانات وتوقع أن 
تعلن النتيجة في نهاية األسبوع 
الثاني من شهر فبراير على ان يبدأ 

اجلامعة فـــي البلـــدان العربية 
في نفس التوقيت، وأن أســـئلة 
االمتحانات تخضـــع للمراجعة 
الدقيقـــة مـــن قبـــل املمتحنني 
اخلارجيني الذين تعينهم اجلامعة 

واإلداري وأعضاء جلان االمتحان 
في اجلامعة في سبيل تهيئة بيئة 
مناسبة للطالب تعينه على اجتياز 
فترة االمتحان بسالسة وجناح.

  وقال د.فخر الدين ان قســـم 
االمتحانات بالفرع الذي أنشـــئ 
قبيل نهاية الفصل الدراسي قدم 
مجهودات متفانية في سبيل ضبط 
االمتحانات وتوضيح التعليمات 
التي تكتنفهـــا حيث عقد ورش 
العمل اإلرشـــادية ألعضاء هيئة 
التدريـــس واإلداريني في كيفية 
التعامل مع االمتحانات ومراقباتها 
ومتابعـــة التصحيح وتســـليم 
الدرجات وتدقيقها قبل إرسالها 

إلى املقر الرئيسي للجامعة.
أن  الدين    وأوضـــح د.فخـــر 
اجلامعة العربية املفتوحة تتبع 
امتحانات موحدة جلميع فروع 

 آالء خليفة
  صـــرح املدير املكلـــف لفرع 
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت 
د.طارق فخـــر الدين بأن الفصل 
الدراســـي األول للعام اجلامعي 
احلالي انتهى مع حتقيق نتائج 
إيجابيـــة على صعيد التحصيل 

العلمي والتقييم األكادميي.
التي    وأوضح أن االمتحانات 
جرت في نهاية الفصل انتهت في 
ختام األسبوع املاضي وجرت في 
جو هادئ ومنضبط، مثنيا على 
الطلبة الذين قدموا منوذجا رائعا 
لاللتزام بالتعليمات واإلرشادات 
أثنـــاء فتـــرة االمتحانات حيث 
انعكس ذلـــك إيجابيا على اجلو 

العام لالختبارات.
  وأشـــاد مدير الفرع باجلهود 
اجلبارة التي بذلها الطاقم األكادميي 

 آالء خليفة
  أعلن منســــــق قائــمة املســـــتقبل الطالب بكـــلية التربية 
االساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبــيقي والتدريب فهد 
العدواني انه يجب على ادارة الهيئة اإلسراع في صرف مكافأة 
التفـــوق ومكافـــــــأة التخصــصات النـــادرة لطالب وطالبات 
الهيئة، والعمـــل على عدم تأخرهــا كــما حـــدث في الســـابق 
مرات عدة، مشـــيرا الى ان كثيرا مـــن الطالب والطالبات لديهم 
الكثير من االلتزامات املالية وقد رتبوا أمورهـــم على ســـــداد 
تلك االلتزامات في مواعيد محددة بناء على تلك املكافأة، ولفت 
الـــى أن تأخر صرف املكافآت للطلبة ســـيضعهم في موقف ال 

يحسدون عليه.
  وثمـــن العدواني الحتاد طلبة الهيئة حتركه في هذا االجتاه 
ومطالبته إدارة الهيئة باإلسراع في صرف تلك املكافآت، وطالبه 
مبتابعة التنســـيق مع ادارة الهيئة لصـــرف تلك املكافآت في 

موعدها احملدد.

 أكد أن االختبارات حققت نتائج إيجابية

 فخر الدين: اختبارات موحدة لجميع فروع  «الجامعة المفتوحة»  

 التقى النفيسي وطالب بمساواة مبتعثي الهيئة مع نظرائهم بالجامعة

 اتحاد بريطانيا وإيرلندا لصرف
  زيادة ٥٠٪ لزوجة المبتعث و١٠٪ ألبنائه

التي تشـــغل الطالب  املواضيع 
التطبيقي  والطالبات مبتعثـــي 
في اململكة املتحدة ومنها متابعة 
القرار الصادر من الهيئة رقم ٢٧١٠ 
بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٠ والقاضي 
مبساواة مبتعثي الهيئة عن تذاكر 
السفر، بينما لم يتم حتديد موعد 
صرف زيادة ٥٠٪ للزوجة و١٠٪ 
لألبناء علما ان العام الدراســـي 
قد بدأ فعليا كما ان املادة الثانية 
في القرار لـــم حتدد موعد بداية 
استحقاق الصرف حيث جاء في 
نصها «تنفيذ هـــذه الزيادة عند 
الالزمة  املالية  توافر االعتمادات 
وفقا لإلجـــراءات املتبعة في هذا 
الشأن»، ولم يتم توضيح موعد 
الزيادة  الفعلي لهذه  االستحقاق 
حفاظا للحقوق والذي ينبغي ان 
يكون مبنيا على إقرار مجلس إدارة 
الهيئة لهذه الزيادة، حيث قررت من 
قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه ١١٧ 
بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣، حيث ان مبتعثي 
اجلامعة قد استحقوا الزيادة قبل 
ذلك التاريخ (فبراير ٢٠١٠) وعليه 
وجب صرف املخصصات ملبتعثي 
التطبيقي مبجرد إقرارها حتقيقا 
ملبدأ املساواة املنشود وكون الهيئة 
ذات ميزانية مســـتقلة، وغيرها 
من املطالبات األخرى التي أبدى 
النفيسي تعاونه التام مع االحتاد 
إلقرار كل ما يعـــود بالنفع على 

مبتعثيهم. 

  من جانب آخر، أعرب أمني سر 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا م.حمود 
ملفي املطرقة عن خالص شــــكره 
ملدير عــــام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي الذي التقى الهيئة اإلدارية 
لالحتاد في لقاء ودي مت من خالله 
مناقشة بعض القضايا التي تهم 
مبتعثــــي التطبيقي فــــي اململكة 

املتحدة.
  وأشـــار املطرقة الـــى انه مت 
خالل اللقـــاء التطرق للكثير من 

  وثمن د.النفيسي دور سموه 
في مشاركة احتفاالت الهيئة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليــــم 
الســــنوية لتكــــرمي املتفوقني من 
الكليات واملعاهد من خالل رعايته 
الســــامية لها والتي كان لها األثر 
اإليجابــــي فــــي حتفيــــز الطلبة 
وتشــــجيعهم علــــى االســــتمرار 
بالتفــــوق، مؤكدا أن هذا ينبع من 
حرص سموه على جعل التعليم 
ضمن أولوياته فهو اجلسر الذي 
يوصــــل الدولة إلى مصاف الدول 

املتقدمة ويرفع من شأنها.

  وأضاف د.النفيسي أن لسموه 
نظرة ثاقبة وخبــــرة عريقة في 
مجاالت عديدة وبشكل خاص في 
التعليم فقد أواله اهتماما خاصا 
ساهم في انتقال الكويت إلى مرحلة 
متقدمة فــــي التنمية، حيث جعل 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الدور الرئيسي في توفير 
العمالة الوطنية املهنية واحلرفية 
وتوفيــــر جميــــع االحتياجــــات 
واملقومات الالزمة إلجناز هذه املهمة 
على أكمل وجه وجعلها محط أنظار 

اجلميع.

 محمد هالل الخالدي
  هنأ مدير عـــام الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
النفيســـي صاحب  د.عبدالرزاق 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والشـــعب الكويتي كافة 
مبناسبة مرور ٥ أعوام على تولي 

صاحب السمو مقاليد احلكم.
  وقال د.النفيســـي إن الكويت 
حتتفل هذه األيام بأكثر من ذكرى 
عزيزة وغالية على قلب كل مواطن 
وهي تولي سموه مسند اإلمارة 
والعيد الوطنـــي وعيد التحرير 
حيث يتجـــدد بهذه املناســـبات 
الوالء واحلـــب النابع من أصالة 
حقيقية للوطن واألمير وهي دعوة 
لتعزيز روح الوطنية ومد أواصر 
التعاون بني أبناء املجتمع مبختلف 

طوائفه. 
  وأشــــاد د.النفيســــي بالدور 
الريادي لصاحب السمو في دفع 
عجلة التنمية في البالد من خالل 
رغبته املستمرة ومحاوالته احلثيثة 
ملواكبة التطور مبختلف املجاالت 
وتطلعاته للمستقبل والتي جعلت 
من مجتمعنا مجتمعا منفتحا على 
الثقافات والعلوم وساهمت في خلق 
جيل يؤمن بقيمة العلم والتعليم 
للســــير على خطــــى ثابتة نحو 
النهضة والتنمية الشاملة وحتقيق 

الرفاهية والعيش الكرمي.
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 الحفاظ على البيئة
 لقد حافظ االسالم على البيئة بالنهي عن اإلضرار بها واألمر باحملافظة عليها، ومن األمور 
التي نهى اهللا عنها حلفظ البيئة اإلفساد في األرض عموما، كما في قوله تعالى (وال تفسدوا 
في األرض بعد إصالحها) كما أمر اإلســـالم باحلفاظ على املياه بأنواعها، فاإلسالم بعيد كل 
البعد عما تفعله بعض الشـــعوب بصورة فردية وجماعية، اذ يلوثون البحار باالشعاعات 
النووية ويطمرون األغذية خوفا من رخص سعرها ويبيدون األشجار واحليوانات، لذا فإنه 
البيئـــة األرضية بكل ما فيها من مكونات ومقومات هي الوطن العام لبني اإلنســـان، ولقد 
أوجدها اهللا بحكمته وبقدرته فجعل األرض بساطا وقدر فيها من األرزاق واألقوات ما يفي 
بحاجة كل األحياء التي على ظهرها بدءا من الكائنات الدقيقة وانتهاء باإلنســـان، كما سخر 
الشـــمس والقمر دائبني وأرسل الرياح والسحاب وأنزل من السماء املاء العذب الطهور لكي 

يحيا به النباتات واإلنسان واحليوان.
  ايمان الرشيدي ـ مقرر التربية البيئية ـ جامعة الكويت ـ كلية التربية 


