
الثالثاء  ١٥  مارس  ٢٠١١   7الجامعة والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة النقابية 
وجلنة التطور في االحتاد العام 
لطلبـــة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
فهد اجلالل ان االحتاد ســـيقيم 
مســـاء اليوم محاضرة بعنوان 
«التطور الدستوري في الكويت» 
ويحاضر فيها الكاتب الصحافي 

احمد الديني.
وقال اجلـــالل ان احملاضرة 
ســـتقام الســـاعة ٧ مساء علي 
مســـرح االحتاد الكائن مبنطقة 
الفيحـــاء، ق٨، جادة ٨٠، بجوار 

مكتب الطالب، داعيا جمـــوع الطلبة حلضور تلك احملاضرة املهمة 
للتعرف على التطور الدســـتوري في الكويـــت عن قرب من كاتب 
صحافي متمكن مثل احمد الديني، مشيرا الى ان احملاضرة ستتطرق 
المـــور عدة يجب على كل مواطن معرفتها واالملام بها، ولفت الى ان 

الدعوة عامة لكل من يريد احلضور.
من جانب اخر أعلن رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي ان االحتاد بصدد 
تنظيم حملة طالبية إليصال رسالة جموع الطلبة للمسؤولني بالدولة 
بضرورة زيادة مكافأة الطلبة الى ٢٠٠ دينار، مشيرا الى ان الزيادة 
التي يطالب بها االحتاد حق أصيل من حقوق الطلبة حســـبما نص 
الدستور باملساواة بني شرائح املجتمع كافة، فليس من املقبول عدم 
زيادتها في ظل غالء األســـعار الذي طال كل شيء ليس في الكويت 
فحسب وإمنا في جميع دول املنطقة والعالم، وأكد العتيبي ان االحتاد 
وحرصا منه علـــى تلبية مطالب جموع الطلبة ســـعى منذ توليه 
املسؤولية الى جعل قضية زيادة مكافأة الطلبة على رأس أولوياته 
نظرا ملا متثله من أهمية بالغة ملســـاعدتهم على مواصلة دراستهم 

وتوفير احتياجاتهم األساسية من كتب وقرطاسية وغيرها.

عبدالعزيز الصقعبي

محمد الشمري

د.معدي العجمي

آالء خليفة
الهيئة  اعلن نائب رئيـــس 
الفروع  التنفيذيـــة لشـــؤون 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
عبدالعزيز الصقعبي عن انتهاء 
الطلبة فرع  انتخابات احتـــاد 
فرنسا والدول املجاورة، والتي 
الســـاعة احلادية عشرة  بدأت 
صباح يوم امس االول وانتهت 
الساعة الرابعة عصرا في مدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وتابـــع الصقعبي قائال: لقد 
اغلق الصندوق على ٦٣ ناخبا 
(طلبـــة وطالبات) من اصل ٧٢ 
طالبا وطالبة يحق لهم التصويت 

في االنتخابات الطالبية.
واســـفرت عملية الفرز عن 
فوز قائمة ابناء الكويت بجميع 
مقاعد الهيئة االدارية للفرع للمرة 
السادسة على التوالي وحصلت 

محمد هالل الخالدي
اللجنـــة  دعـــا رئيـــس 
االعالمية بالقائمة املستقلة 
في اجلامعة العربية املفتوحة 
محمد الشمري حلضور ندوة 
التي وعدت  كشف احلقائق 
بها القائمة املســـتقلة سابقا 
حيث سيحاضر فيها عدد من 
نواب مجلس االمة ونخبة من 
الكتاب الصحافيني واداريون 
سابقون وناشطون من الطالب 
والتي ستكون حتت عنوان 
املفتوحة  العربية  «اجلامعة 
حتت املجهر» حيث سيكون 
التجـــاوزات  احلديث عـــن 
واملخالفات االدارية واالكادميية 
والطالبية واملالية اجلسيمة 
من قبل ادارة اجلامعة العربية 

املفتوحة احلالية.
وقال الشمري ان احلديث 

محمد المجر
طالب رئيس رابطة أعضاء 
الهيئة  التدريـــس في  هيئة 
التطبيقي  العامة للتعليـــم 
العجمي  والتدريب د.معدي 
بضرورة متديد سن التقاعد 
ألعضاء الهيئة التدريســـية 
التطبيقي أسوة مبا هو  في 
معمول به في جامعة الكويت، 
مشيرا الى ان هذا املطلب نادت 
بـــه الرابطة منذ العام ٢٠٠٩ 
ومتت املوافقة عليه من قبل 
ديـــوان اخلدمة املدنية الذي 
قام بدوره بتحويل املوضوع 
ملجلس الوزراء متهيدا التخاذ 
قرار تطبيقه، ولكن حتى اآلن 
لم يبـــت مجلس الوزراء في 

هذا األمر.
وأوضـــح د.العجمـــي ان 
أعضاء هيئـــة التدريس في 
الكــويـــت ممـن  جامعـــــة 
تخطـــوا ســـن الــــ ٦٥ عاما 
مازالــوا ميارســـون عملهم 
بناء على قرار ملجلس ادارة 
اجلامعة دون انتظار موافقة 
ديـــــوان اخلدمـــة املدنيـــة 
واعتمادا عــلى قرار مجلس 

املرات اخلمـــس التي فازت بها 
القائمة كانت بالتزكية.

كما ان قائمة املسيرة الطالبية 
تخوض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع فرنسا للمرة 

االولى في تاريخها.
وقد عقـــدت الهيئة االدارية 
اجتماعها االول بحضور ممثلي 
فـــي بداية  التنفيذية  الهيئـــة 
االجتماع القرار التشكيل، حيث 
اسفر االجتماع عن تزكية االخ 
احمد عبدالكرمي الفيلكاوي رئيسا 
للهيئة االدارية. واشاد الصقعبي 
باالجواء االنتخابية الطالبية التي 
سادها االلفة واملنافسة الشريفة 
على نيل ثقـــة ابنائنا وبناتنا 
الدارسني في فرنسا، حيث كان 
االقبال كبيرا منذ الساعات االولى 
لفتح بـــاب االقتراع وجتاوزت 

نسبة التصويت الـ ٩٠٪.

القرار اجلامعي طوال الفترات 
الســـابقة والتي عانى منها 
طالب اجلامعة من قبل ادارة 
فـــرع الكويـــت وعلى مرأى 
من القيـــادة العليا للجامعة 
التي لم  املفتوحـــة  العربية 
تستطع الى اآلن تالفي تلك 
املشكالت والتجاوزات رغم 
الرئيسي  املقر  تواصلنا مع 
للحد من تلك املشكالت التي 
امام مســـؤوليتنا  وضعتنا 
الطالبية لتصعيد وعدم ترك 

االمور على حالها.
الشـــمري بأن  واختتـــم 
الندوة ستعقد غدا األربعاء 
املوافق ١٦ الشهر اجلاري في 
منطقة ســـعد العبداهللا ق٣ 
ش٣٠٨ م٤١٠ حيث ســـيترك 
للحضور املشاركة في انشطة 

الــندوة.

الى املؤسسات  املنتمني  بني 
التعليمية في الكويت كأعضاء 
هيئة تدريس رغم أن أعضاء 
الهيئة التدريسية سواء في 
جامعة الكويت أو التطبيقي 
في نفس املركـــز القانوني، 
فهم متساوون في مؤهالتهم 
االكادمييـــة وفـــي خبراتهم 
العملية كل فـــي مجاله، لذا 
فالبـــد من حتقيـــق العدالة 
املنتــمني للمؤسســـات  بني 
االكادميية في الكويت الذين 
يحملـــون على كاهلهم عبء 
النهـــوض ببنـــاء أجيـــال 

املستـــقبل.
وناشد د.العجمي وزيرة 
التربيـــة ووزيـــرة التعليم 
العالـــي د.موضـــي احلمود 
الفـــوري إليقاف  التدخـــل 
الشـــريحة  قرار إحالة تلك 
الى التقاعد لالســـتفادة من 
خبراتهم االكادميية، والعمل 
على ســـرعة إنهاء هذا امللف 
مبجلس الوزراء بالتمديد لتلك 
الشريحة لسن ٧٠ عاما، ألن 
ذلك يخدم العملية التعليمية 

بشكل كبير.

ادارة اجلامعــة، وفي املقابل 
جند أن ادارة الهيئة وجهت 
كتبا رسمية لكلياتها بوقف 
عمل من بلغوا ٦٥ عاما وهذه 
خطوة غير مقبولة، بل يجب 
اســـتمرار تلك الكفاءات في 
أداء عملها حلني صدور قرار 
الوزراء بذلك أسوة  مجلس 
مبا هو معمول به في جامعة 

الكويت.
واعتبر العجمي  ان توجيه 
تلك الكتـــب للكليات إلحالة 
تلك الشريحة للتقاعد يفرق 

على ٥١ صوتا ملتزما مقابل ١٢ 
صوتا ملتزما لقائمة املســـيرة 
الطالبية ولفت الصقعبي الى ان 
قائمة ابناء الكويت تفوز للمرة 
االولى مبقاعـــد الهيئة االدارية 
لفرع فرنســـا باالنتخاب، اذ ان 

ســـيكون مدعمـــا باألدلـــة 
امام  التي ستقدم  والبراهني 
احلضور ووســـائل االعالم 
ادارة  للوقوف على فســـاد 
اجلامعة ومحاســـبتها على 
تصرفاتها وسوء استخدام 

حصدت ٥١ صوتًا مقابل ١٢ لقائمة المسيرة الطالبية

يخدم العملية التعليمية بشكل أفضل

«أبناء الكويت» تفوز للمرة السادسة
 على التوالي في انتخابات اتحاد فرنسا

مستقلة الجامعة المفتوحة تنظم 
لقاء مفتوحًا مع الطالب غدًا

العجمي لتمديد سن التقاعد ألعضاء هيئة 
التدريس في «التطبيقي» أسوة بالجامعة

النفيسي: ترقية بعض أعضاء الهيئة التدريبية بـ «التطبيقي»
محمد هالل الخالدي

اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي قرارا يقضي بترقية عدد من أعضاء هيئة التدريب: 

المعهد الصناعي «صباح السالم»

الســــيد علي الطنملي من مســــاعد مدرب «أ» إلى مدرب «ب»، فهد 
عبدالواحد الكلبي من مدرب «أ» إلى مدرب متخصص «ج».

المعهد الصناعي «الشويخ»

عبدالعزيز علي الســــداح مــــن مدرب «ب» إلى مــــدرب «أ»، فيصل 
عبدالرحمن الشــــايع من مدرب «ب» إلى مــــدرب «أ»، عادل عبدالعزيز 
النصار من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، حمد احمد الشــــرهان من مدرب 
«ب» الى مــــدرب «أ»، جمال علي العبيد من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، 
حسني عبدالعزيز قمبر من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، محمد صابر زيدان 
من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، عبدالســــالم فتحي سالم من مدرب «ب» 

إلى مدرب «أ»، عبــــداهللا عبدالرزاق الفوزان من مدرب «ب» إلى مدرب 
«أ»، عبدالغفار عبدالكرمي اسماعيل من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، خالد 
فايز النور من مــــدرب «ب» إلى مدرب «أ»، عبداهللا فيصل الدعيجاني 
من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، شــــريف حســــن اخلياط من مدرب «ب» 

إلى مدرب «أ».

معهد التدريب المهني

مشــــاري خلف بن ســــالمة من مدرب «ب» إلى مــــدرب «أ»، حمود 
ضويحي العنزي من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، سالم محسن العجمي 
من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، منور فرحان العنزي من مدرب «ب» إلى 
مدرب «أ»، فواز احمد الرشيدي من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»،، عبداهللا 
ســــعود السميري من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، خالد جمعان العازمي 
من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، فيصل سالم اليماني من مدرب «ب» إلى 
مدرب «أ»، محمد ســــالم الســــبيعي من مدرب «ب» إلى مدرب «أ»، فهد 

د.عبدالرزاق النفيسيبشير الدوسري من مدرب «أ» إلى مدرب متخصص «ج».

«التطور الدستوري في الكويت» 
محاضرة للديين اليوم

فهد اجلالل

طالبات خالل الزيارة

مجموعة من طلبة «الطب» زاروا مستشفى طيبة
قام فريق من طالب 
كليـــة طـــب جامعة 
الكويت خالل االسبوع 
املاضي بزيارة ميدانية 
الى مستشفى طيبة 
ايام،  اســـتمرت عدة 
حيـــث قامـــوا بعمل 
عـــدة جـــوالت على 
اقســـام املستشـــفى 
واالطالع  املختلفـــة 
على اخلدمات الطبية 
املقدمة وعلى احدث 
املوجودة  االجهـــزة 
في مستشفى طيبة، 

حيث قامت مديرة العالقات العامة ليال قطيش مبرافقة 
الطالب خالل جولتهم في املستشفى وتعريفهم على جميع 
اعضاء الفريق الطبي لالطالع على كيفية تطبيق معايير 
اجلودة في مجال الرعاية الصحية وحرص املستشـــفى 
املستمر على اســـتيفاء جميع شروط الصحة والسالمة 
حيث تعتبر سالمة املريض من اهم اهدافها من الناحية 
الطبية واملعنوية وان التعرض للعدوى بســـبب اجواء 
املستشفى باالضافة الى احلرص التام على تعريف مرضاها 
مبشاكلهم الصحية ومعرفة حقوقهم منذ حلظة دخولهم 
للعالج، وذلك تطبيقا جلميع مبادئ شهادة JCIA والتي 

حصلت عليها املستشفى في ديسمبر ٢٠١٠.
وفي ختام زيارتهم للمستشفى اعرب جميع الطالب عن 
عميق شكرهم وتقديرهم جلميع العاملني في مستشفى 
طيبة على إجناح زيارتهم كما اثنوا على الرعاية الصحية 
املتميزة التي يتمتع بها كل زائر إلى املستشفى مع متنياتهم 

بالصحة والسالمة للجميع.

ليال قطيش


