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أسوة مبا مت تطبيقه في اجلامعة

ناعيًا وفاة مدير إدارة الشؤون القانونية السابقة

احتاد التطبيقي نظّم ندو »التطور الدستوري في الكويت«

رابطة تدريس »التطبيقي«: النفيسي وعد 
بزيادة مخصصات التكليف بالعبء التدريسي 

النفيسي: السميط ساهمت في صنع القرار 
بكثير من قضايا »التطبيقي«

نعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ببالغ احلزن واألس���ى وفاة احد ابرز الشخصيات 
القيادية التي عاصرت الهيئة منذ انشائها وعايشت 
ما شهدته من حتوالت وما حققته من اجنازات بحكم 
منصبها وهي املغفور لها مدير ادارة الشؤون القانونية 
السابقة خولة احمد السميط والتي وافتها املنية يوم 
اجلمعة املاضي حيث ساهمت في صنع القرار بكثير 

من القضايا ودعم رسالة الهيئة واهدافها.
واعرب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب د.عبدالرزاق النفيس���ي عن بالغ حزنه 
لوفاة املرحومة بإذن اهلل تعالى »انه بقلوب مؤمنة 
راضية بقضاء اهلل وقدره ننعى وفاة الفقيدة خولة 
السميط التي كان لها دور بارز في تطور واستمرار 
الهيئة بخطى ثابتة في النهوض بالتعليم حتى تؤدي 

رسالتها جتاه سوق العمل ومتطلباته حيث كان لها 
العديد من االجنازات والعطاءات القانونية التي ادت 
الى وصول الهيئة ملكانته احلالية كصرح اكادميي 
منذ تعيينها ع���ام 1984 وتدرجها في كل الوظائف 

القانونية وصوال الى مستشار للهيئة«.
وأضاف د.النفيس���ي انها كان���ت طيلة حياتها 
الوظيفية مثاال يحتذى في االخالق الكرمية والتواضع 
اجلم والعم���ل الدؤوب العط���اء كل ذي حق حقه، 
وبرحيلها تركت في نفوس كل العاملني بالهيئة عامة 
وادارة الشؤون القانونية خاصة جرحا غائرا نسأل 
اهلل تعال���ى ان يعيننا عليه، وان يتغمد اهلل العلي 
القدير الفقيدة بواسع رحمته ويلهم اهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
محمد هالل الخالدي  ٭

اداء رسالته السامية على اكمل 
وجه في مناخ تس���وده العدالة 
االجتماعية، مشيرا الى ان الرابطة 
تلقت وعدا من مدير عام الهيئة 
د.عبدالرزاق النفيسي بدعم هذا 
املطلب وادراجه على جدول اعمال 

مجلس االدارة املقبل.
محمد المجر  ٭

هناك تفرقة بني املؤسستني حيث 
اصدر مجلس ادارة اجلامعة قرارا 
بتاريخ 2010/7/5 يقضي بزيادة 
املكافأة التي تصرف لعضو هيئة 
التدريس نظير تدريسه ملقررات 
اضافية ول���م يتم تطبيق نفس 
املس���ار على الهيئة التدريسية 
بالتطبيقي رغم مطالبة الرابطة 
بذلك. واكد د.املطيري ان الرابطة 
مستمرة في مطالباتها بتحقيق هذا 
املطلب لتسود العدالة بني اعضاء 
هيئة التدريس في املؤسس���تني 
حتى يشعر عضو هيئة التدريس 
باالستقرار الوظيفي ويتمكن من 

اكد امني رئيس رابطة اعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.احم���د املطي���ري ان الرابطة 
الهيئ���ة بزيادة  ادارة  طالب���ت 
التكلي���ف بالعبء  مخصصات 
التدريس���ي االضافي اسوة مبا 
مت تطبيقه ف���ي جامعة الكويت 
بحيث تصرف مكافأة لعضو هيئة 
التدري���س نظير تدريس املقرر 
االضاف���ي االول مقدارها 2000 
دينار، وعند تدريسه ملقرر ثان 
»3 وحدات دراسية« تصرف له 
مكافأة اضافية قدرها 1000 دينار 
عل���ى ان يتم الصرف بعد رصد 
الدرجات النهائية في نهاية الفصل 

االعتيادي.
واشار د.املطيري الى ان تطبيق 
تلك املميزات في جامعة الكويت 
ومنعها عن الهيئة التدريسية ب� 
»التطبيقي« فيها ظلم كبير، حيث 
ان ديوان اخلدمة املدنية كان قد 
وافق في اجتماع سابق مع مدير 
عام الهيئة على ان ما ينطبق على 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
الكويت ينطبق على نظرائهم ب� 
»التطبيقي« والعكس صحيح، 
وعل���ى الرغم من ه���ذا التوجه 
د.أحمد املطيريلدي���وان اخلدمة املدني���ة اال ان  د.عبدالرزاق النفيسي

الديني: لدينا عدة قوانني مخالفة للدستور 

قال الكات����ب الصحافي أحمد الدي����ني إن احلياة 
البرملانية اختلفت كثيرا عن السابق، مؤكدا ضرورة 
وجود دستور حقيقي يتجه نحو مزيد من احلريات. 
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على مسرحه مبنطقة الفيحاء بحضور عدد كبير من 

طالب الكليات واملعاهد.
وأوضح الديني ان الكويت شهدت مطالبات عدة 
في السابق بضرورة وجود دستور ينظم العالقة بني 
احلاكم واحملكوم ويحدد حقوق املواطنني وواجباتهم 
ولكن الكويت آنذاك كانت مرتبطة باتفاقيات مع اجنلترا 
وكانت غير مكتملة االس����تقالل، ولكن بعد استقالل 
الكويت كان البد من بناء دولة حديثة حتظى باعتراف 
واحترام دول العالم وأن يكون لها دستورها اخلاص، 
فتضافرت اجلهود ومت التجهيز إلعداد دستور للكويت 
فصدر ما سمي ب� »القانون األساسي لفترة االنتقال« 
ومبقتضاه مت انتخاب مجلس تأسيسي، ومن ثم مت 
تشكيل جلنة إعداد الدستور التي انتهت من عملها 
بعد ش����د وجذب بني أعضائه����ا على كون هل تكون 
الكويت بنظام رئاسي أم نظام برملاني، ومت التوصل 
لصيغة متجانسة تتوافق مع الوضع في الكويت وهو 

أن يأخذ النظام الدستوري في الكويت خطا وسطا 
بني النظامني الرئاسي والبرملاني مع االنعطاف بشكل 
أوسع إلى النظام البرملاني، ثم عرض على املرحوم 
الشيخ عبداهلل الس����الم الذي اعتمده في 1962/11/11 
وطبق فعليا م����ع بداية أول مجلس أمة منتخب في 
العام 1963. وأشار الديني إلى ان البرملان الدميوقراطي 
يقوم مبنح الثقة أو حجبها عن احلكومة فور تعيينها 
وتقدمها ببرنامجها للمجلس بعكس ما هو معمول به 
في الكويت، الفتا إلى أن قوانني عدة جاءت مخالفة 
للدستور حّدت من احلريات، ومن ذلك تقييد حرية 
التجمعات، وحرية الصحافة، وحرية تكوين األندية 
وجمعيات النفع الع����ام، فالقانون منع تكوينها إال 
بترخيص مس����بق بينما في البلدان الدميوقراطية 

يكفي لتأسيسها اإلخطار فقط.
من جانبه، قال رئي����س اللجنة النقابية وجلنة 
التطوير في االحتاد فهد نايف اجلالل ان تلك الندوة 
جاءت من منطلق إميان االحتاد بدوره النقابي والتفاعل 
مع قضايا املجتمع، مش����يرا إلى أن دستور الكويت 
هو الدعامة األساس����ية التي تعمل جميع مؤسسات 
الدولة من خالله، وهو املنظم لعالقة جميع املؤسسات 

واألفراد في الكويت.

أحمد الديني وفهد اجلالل خالل الندوة

وحدة اإلحصاء  تدعم أبحاث األساتذة
وجهت مديرة ادارة البحوث في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة النجار كتابا 
الى مساعد العميد للشؤون األكادميية بالهيئة 
تؤكد فيه حرص ادارة البحوث على تفعيل دور 
وحدة اإلحصاء لدعم مش����اريع أبحاث أعضاء 
هيئة التدريس. جاء في الكتاب انه نظرا لبدء 
تفعيل العمل بوحدة اإلحصاء التابعة لقس����م 
االستشارات بإدارة البحوث، يسر االدارة تقدمي 

االستشارات االحصائية ألعضاء هيئة التدريس 
ممن لديهم مش����اريع أبحاث ال تزيد ميزانيتها 
عن 3000 دينار ومدعومة من الهيئة. هذا وقد 
مت تعميم الكتاب على جمي����ع كليات ومعاهد 
الهيئة بهدف تفعيل دور وحدة اإلحصاء لتقدمي 
خدمات دعم مشاريع األبحاث العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس.
محمد هالل الخالدي  ٭

خالل األسبوع االقتصادي الثاني في »العلوم اإلدارية«

نعيمة األحمد لـ »األنباء«: املرأة أثبتت كفاءتها في جميع 
املجاالت وعليها التعاون مع الرجل خلدمة الوطن

نظ���م الن���ادي االقتصادي 
بكلية العلوم االدارية بجامعة 
الكويت االس���بوع االقتصادي 
 Learn, Live, الثاني بعن���وان 
Love, Economic حت���ت رعاية 
نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد.
وافتتحت املعرض الشيخة 
نعيمة االحمد التي اخذت جولة 
تفقدية في ارجاء املعرض وابدت 
اعجابها الش���ديد باملعروضات 
التي قدمه���ا الطلبة والطالبات 
والت���ي تنوعت بني العطورات 
واالكسس���وارات واملشغوالت 

اليدوية.
وقال���ت، عق���ب افتتاحه���ا 
املعرض في تصريح خاص ل� 
»األنباء«: الول مرة احضر مثل 
هذا املعرض املتميز وهو معرض 
رائع بكل املقاييس مبا فيه من 
مواهب، وهذا االمر ليس بالغريب 
على بناتنا وابناؤنا، معربة عن 
البالغة بحضورها  س���عادتها 
ومش���اركتها في املعرض كما 
متنت ان يتم تنظيمه س���نويا 

وبشكل اكبر.
واعربت االحمد عن سعادتها 
لوجودها في احلرم اجلامعي بني 
ابنائها الطلبة والطالبات، الفتة 
الى روعة االجواء االجتماعية 
الكويت  والترفيهي���ة بجامعة 
التعليمي���ة  االم���ور  بجان���ب 
ان  موضح���ة  واالكادميي���ة، 
الطلبة والطالبات في  اجتماع 
املعرض يدل على احملبة والعطاء 

واالخاء.
وف���ي رده���ا على س���ؤال 
ح���ول دور املرأة ف���ي املجال 
االقتصادي، قال���ت االحمد ان 
اثبتت كفاءتها  الكويتية  املرأة 
ووجودها ليس فقط في املجال 
االقتصادي امنا في مجاالت عدة 
كاملجاالت السياسية والرياضية 

من ناحيته، اشاد عميد كلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت 
العجمي باالس���بوع  د.راش���د 
االقتصادي الذي نظمه النادي 
االقتصادي، معربا عن سعادته 
مبا ش���اهده خالل املعرض من 
مش���اركات قيم���ة ومختلفة و 
متنوعة من الطلبة والطالبات، 
واكد العجمي على ان الكلية مكان 
للدراس���ة والتعليم لكن ايضا 
مكان للتعرف على مواهب الطلبة 
والطالبات واستثمارها بشكل 
جيد يخ���دم الطلبة والطالبات 
في املق���ام االول ويخدم الكلية 

وجامعة الكويت.
واوضح د.العجمي ان الكلية 
تضم العديد من النوادي الطالبية 
التي تتنافس فيما بينها لتنظيم 
االنشطة االجتماعية والرياضية 
واالقتصادية مبا يجعل االدارية 
دائم���ا غير، ومتن���ى العجمي 
للطلبة والطالبات التوفيق في 

حياتهم العلمية والعملية.
من جهتها، اوضحت رئيسة 
النادي االقتصادي بكلية العلوم 
االدارية عبير الرفاعي ان النادي 
نظم االسبوع االقتصادي الثاني 
وهو من انشطة النادي وافتتحه 

الشيخة نعيمة االحمد.
واعلنت نائبة رئيس النادي 
االقتصادي ن���ورة الفارس ان 
االس���بوع يضم نشاطات عدة 
س���يتم اختتامه���ا اخلمي���س 
املقب���ل، حيث س���يتم تنظيم 
 4 Stocks دورة بالتع���اون مع
Living حتت عنوان »مدخل الى 
التداول في االسهم«  اس���لوب 
العثمان  يحاضر فيها محم���د 
مدرب معتمد درب موظفني من 
ش���ركة جلوبل وكامكو وبنك 
برقان وشركة كميفك وغيرها 
من الشركات الكبرى، وذلك يوما 
الثالثاء واالربعاء املقبلني بقاعة 
A1 بكلية العل���وم االدارية من 

الساعة 6.30 الى 8.30 مساء.
آالء خليفة  ٭

في السابق، موضحة ان املرأة 
تشكل نصف املجتمع والبد ان 
تتعاون مع اخيه���ا الرجل في 

بناء الوطن.

والتطوعي���ة، فاملرأة الكويتية 
اصبحت وزيرة ونائبة ووكيلة 
وزارة واقتحمت املرأة الكويتية 
مجاالت لم تك���ن متواجدة بها 

)سعود سالم( الشيخة نعيمة األحمد ود.راشد العجمي وأعضاء النادي االقتصادي في املعرض  

جولة داخل املعرض

حتت رعاية الش���يخ علي 
اخلليف���ة نظم���ت جمعي���ة 
القانون والرابطة الدستورية 
بكلية احلقوق أسبوع املواهب 
الطالبية الذي اقيم حتت شعار 

.»show your talent«
مت عرض العديد من مواهب 
طلبة وطالبات كلية احلقوق 
في املعرض ومنها الرسومات 
بالقلم الرصاص واالكسسوارات 
واملش���غوالت اليدوية وكذلك 
احلفر بالليزر وتقدمي الزهور 
مع الشوكوالتة باإلضافة الى 
لوحات فنية من الفن التشكيلي 
عرضها الطالب الفنان يوسف 
القالف، كما تواجد في املعرض 
مجموعة ش���بابية تطوعية 
تهت���م بفئة املعاق���ني وكبار 
السن وتنظم برامج اجتماعية 
وترفيهية لهم وهي مجموعة 
Care and share، باإلضافة الى 
 Discovery مشاركة مجموعة
التي تنظم برامج   land team
جلميع املناسبات واعياد امليالد 
بطريقة تربوية باإلضافة الى 
تنظيمهم ألنشطة تخص فئة 
املعاقني واالحتياجات اخلاصة 
كما مت عرض مواهب طالبية 

أقيم حفل خاص لتكرمي نخبة 
من العاملني في مبنى سفارتنا 
ف���ي لندن واملكات���ب الثقافية 
وكذلك الشركات اخلاصة التي 
كان لها دعم م���ادي ومعنوي 
في إجن���اح املهرجان الطالبي 
»نصنع املستقبل« من نشاط 
احتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اململكة املتحدة وإيرلندا.

ووجه سفيرنا في اململكة 
املتحدة د.خالد الدويسان حديثا 
للطلبة دعاهم فيه الى احلرص 
العل���م واملثابرة  على طل���ب 
املتواصل���ة لصنع مس���تقبل 
البالد بس���واعدهم واحملافظة 
عل���ى متثيل الب���الد باخلارج 

بأحسن صورة.
وأضاف الدويسان ان ابوابنا 
مفتوحة في كل وقت للتعرف 
على أي مشكلة تتعلق بالطالب 
واملس���ارعة على ح���ل كل ما 

يواجههم من عوائق.
وش���كر الدويسان االحتاد 
� فرع  الكويت  الوطني لطلبة 

الدع���م دائما لتلك املش���اريع 
ولكن ما مييز اسبوع املواهب 
الطالبية ان الشباب يدعمون 
انفسهم ويقومون بتقدمي اعمال 
ان  نفتخر بها جميعا متمنيا 
يكون لهؤالء الشباب نصيب 
من امليزانية املخصصة لدعم 
املشاريع الصغيرة في الدولة 
السيما الشباب الذي يعتمدون 
على انفسهم وال توجد شركات 
راعية ألعمالهم، ومتنى اخلليفة 
التوفيق للطلبة والطالبات في 
العلمي���ة والعملية،  حياتهم 
مؤكدا ان شباب جامعة الكويت 
متميزون، وشدد على حرصهم 
الدائم على التواجد في انشطة 
الطالبية املختلفة التي تتسم 

باألفكار املبتكرة واملنظمة.
 ونيابة عن جمعية القانون 
قال امني الصندوق باجلمعية 
يوسف الرشيدي في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء«: افتتحت 
جمعية القانون اسبوع املواهب 
الطالبية دعم���ا وإميانا منها 
باملواهب الطالبية والشبابية 
واملش���اريع الصغي���رة التي 

ميتلكها الشباب في الكويت.
آالء خليفة  ٭

ارشادات وتوجيه.
وثم���ن أم���ني س���ر الهيئة 
اإلدارية الحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اململكة املتحدة 
الديحاني  وايرلندا م.حم���ود 
حسن استقبال وضيافة السفير 
د.خالد الدويس���ان وحضوره 
الكرمي إلجناح املهرجان الطالبي 
»نصنع املس���تقبل« وهذه من 
س���ماته الكرمية التواصل مع 
الط���الب والطالبات  أبنائ���ه 
والتعرف على كل ما يحتاجونه 
وتقدمي النصائح والتوجيهات 
لالس���تمرار في مسيرة العلم 
ورفع���ة راي���ة بلدن���ا الغالي 

الكويت.
الهيئة  وأضاف أمني س���ر 
اإلداري���ة م.حم���ود الديحاني 
ش���كره الى املكات���ب الثقافية 
وكذلك الشركات اخلاصة التي 
كان لها دعم مادي ومعنوي في 
إجناح املهرجان الطالبي »نصنع 

املستقبل«.
محمد المجر  ٭

احلقوق والذي تنظمه جمعية 
القانون والرابطة الدستورية، 
مشيدا مبا ش���اهده من افكار 

متجددة واعمال متميزة.
وأضاف وال يخفى عليكم 
ان املش���اريع الصغيرة اليوم 
حتتاج الى دعم والدولة تقدم 

مع اخوانهم الطالب والطالبات 
والتعرف على كل ما يواجههم 
من عوائق وما يحتاجونه من 

خاصة بالتصوير والرس���وم 
باأللوان الزيتية.

وبع���د تفق���ده للمعرض 
واملواهب الطالبية قال الشيخ 
علي اخلليفة في تصريح خاص 
ل� »األنباء«: تشرفت بافتتاح 
اسبوع املواهب الطالبية بكلية 

اململكة املتحدة وايرلندا على 
جهودهم املبذولة في مهرجان 
»نصنع املستقبل« والتواصل 

الشيخ علي اخلليفة متفقدا املعرض  )سعود سالم(

السفير خالد الدويسان خالل لقائه م.حمود الديحاني

افتتح أسبوع املواهب الطالبية في »احلقوق«

احتاد بريطانيا كّرم املساهمني في إجناح مهرجان »نصنع املستقبل«

علي اخلليفة لـ »األنباء«: املشاريع الصغيرة بحاجة لدعم الدولة

الدويسان: على الطلبة احلرص على طلب العلم لصنع املستقبل


