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التميمي: احلكومة جادة في إلغاء نظام الكفيل

اخلطيب: الكويت تتعرض لضغوط بسبب 
البدون وسجناء الرأي وقضايا املرأة

بومجداد: إقرار قانون اجلامعات احلكومية 
هو احلل لقبول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية

الفهاد لـ »األنباء«: اجلامعة املفتوحة ستطرح 
للمرة األولى برامج املاجستير

وعليهم مراجعتها الفتا الى انه قد 
يكون فيها بعض املبالغات ولكن 
في غالبها تعكس واقعا موجودا 
لدينا وعلينا معاجلته. وبخصوص 
نظام الكفيل رجح التميمي تأخر 
احلكومة في إلغائه خصوصا بعد 
إعالن وزير الشؤون عن إلغائه في 
فبراير املاضي ولكن حتى اآلن لم 
يتحقق ذلك حي����ث رأى أن األمر 
متعلق بالوضع السياس����ي وأكد 
التميمي جدية احلكومة في إلغاء 
نظام الكفيل خصوصا مع توجه 
دول مجلس التعاون اخلليجي الى 
إلغائه وكذلك في الكويت التي وقعت 
على اتفاقيات مع منظمات دولية 
معنية بحقوق اإلنسان مشيرا الى 
الكويت في تشكيل هيئة  شروع 
العمالة تنظر في  متخصصة في 
أوضاع العمالة في الكويت وتقرر 

االحتياجات الفعلية للعمالة.
بيان عاكوم  ٭

احلكومة وكذلك مؤسسات املجتمع 
املدني لتحقيق التوعية وتثقيف 
املجتمع بأهمية العمل بغض النظر 
عن املركز. وم����ن جهته قال أمني 
الكويتية حلقوق  س����ر اجلمعية 
اإلنسان عامر التميمي ان التقارير 
التي تصدر م����ن جهات خارجية 
معنية مبسألة حقوق اإلنسان فيها 
الكثير من املوضوعية واحلقيقة عن 
أوضاع حقوق اإلنسان في الكويت 
وتساعد الس����لطات املختصة في 
الكويت من خ����الل التعرف على 
القضايا الت����ي تثار حول أوضاع 
حقوق اإلنسان في الكويت وحتاول 
معاجلتها من خالل إصدار قوانني 
إذا لم يكن هناك قوانني كافية كعدم 
وجود قانون يحمي العمالة املنزلية 
الى جان����ب إلغاء نظ����ام الكفيل 
الذي يعتبر من أس����باب املشاكل 
التي ت����ؤدي الى وجود عدد كبير 
للعمالة الهامشية في البالد دون 
احلاجة. وأض����اف التميمي: فهذه 
التقارير سواء صدرت عن وزارة 
أو منظمة  اخلارجية االميركي����ة 
العف����و الدولية أو إي مؤسس����ة 
تابعة ل����المم املتحدة كلها تقارير 
مفيدة بالنسبة للحكومة والبرملان 

أهم من مستقبل التعليم اجلامعي 
في الكويت«. وبنينّ د.بومجداد أن 
أي حل آخر س���يكون له تبعات 
سلبية على اجلامعة ومستوى 
الطلبة، فالوضع احلالي ال يتحمل 
أعدادا كبيرة من الطلبة ال من حيث 
توافر عدد كاف من أعضاء هيئة 
التدريس، وال م���ن حيث توافر 
قاعات دراسية ومختبرات بحثية 
وتوفير مثل هذه اإلمكانيات ال يتم 
في ليلة وضحاها، بل يحتاج الى 
شهور من التخطيط والبحث عن 
أعضاء هيئة تدريس مناس���بني 
للقسم العلمي من حيث اخلبرات 

والتخصصات.
آالء خليفة  ٭

مع اجلانب البريطاني في اجلامعة 
االم، موضحا ان طرح املاجستير كان 
في خطة اجلامعة منذ زمن حرصا 
منها على مواكبة متطلبات سوق 
العمل واتاحة الفرصة للموظفني 
وغير القادرين على االلتزام بالدوام 
التقليدي ف����ي اجلامعات االخرى 
وان يحصل على درجة املاجستير 
بشهادتني معتمدين من اجلامعة 
العربي����ة املفتوح����ة واجلامعة 
البريطانية املفتوحة. وذكر د.الفهاد 
انه ال تشترط اجلامعة ان يكون 
املتقدم لبرنامج املاجس����تير من 

خريجيها.
آالء خليفة  ٭

أكدت األستاذة في كلية اآلداب 
د.ابتهال اخلطي����ب على ضرورة 
مواجهة مش����كلة شركات العمالة 
اململوكة من قبل مسؤولني لهم نفوذ 
في الدولة مشيرة الى أن الكويت 
تتعرض لضغوط بسبب قضايا 
حقوق اإلنسان املوجودة فيها مثل 
قضية البدون والعمالة الهامشية 
الى جانب قضية املرأة ومحتجزي 
الرأي والسجناء السياسيني، الفتة 
الى أن العمالة في الكويت يعانون 
من مشاكل كثيرة كتدني مستوى 
األجور والتأخر في دفعها للعمال 
من قبل أرباب العمل هذا الى جانب 
عدد س����اعات العمل التي تستمر 
حتى منتصف الليل والعمل في ظل 
ظروف قاسية الى جانب التعرض 

للعنف من قبل أرباب العمل.
ولفتت اخلطيب خالل محاضرة 
نظمها قس����م االنثروبولوجيا في 
كلية العلوم واآلداب حول أوضاع 
العمالة في الكويت وحقوق اإلنسان 
الى عدم وجود قانون ينظم عمل 
العمال وكذلك ال توجد نقابة لهم 
مشيرة الى جمعية حقوق اإلنسان 
عملت على القانون احمللي للعمال 
والذي اقترحه النائب صالح عاشور. 
وقالت اخلطيب: العمالة املنزلية 
أبرز مثال على ذلك، مشيرة الى أنه 
بالرغم من بعض السلبيات التي 
قد جتلبه����ا العمالة املنزلية معها 
مثل اختالف العادات االجتماعية 
وغيرها إال أن ما تتعرض له هذه 
العمالة أسوأ بكثير، مبينة ان نحو 
املليون أجنبي  2 مليون ونصف 
يخدم����ون مليون كويت����ي وهذا 
عدد كبير جدا من العمالة مقارنة 
بعدد الكويتيني. وأشارت الى أن 
الس����بب في ذلك خمول الكويتي 
وعدم استعداده لعمل وظائف قد 
يعتبرها ال تليق به مبينة أن تغيير 
نظرة الكويتي للعمل من مسؤولية 

أك���د رئيس جمعي���ة أعضاء 
هيئة التدري���س بالنيابة د.علي 
بومج���داد بخصوص م���ا ورد 
في بع���ض الصحف عن مصادر 
مسؤولة في جامعة الكويت بشأن 
حل مش���كلة قبول أعداد كبيرة 
من خريجي الثانوية العامة في 
جامعة الكويت: »نحن في جمعية 
التدريس نعتقد  أعضاء هيئ���ة 
أن احلل يج���ب أن يكون جذريا 
وليس ترقيعيا، وذلك ال يتم إال 
بإقرار قانون اجلامعات احلكومية 
أدراج مجلس األمة  املوجود في 
الذي لم ير طريقه لإلقرار حتى 
اآلن بسبب االنشغال في قضايا 
أخرى قد تكون مهمة ولكنها ليست 

ل�  كش����فت مص����ادر مطلعة 
»األنب����اء« ان اجلامع����ة العربية 
املفتوحة ستنتهي قريبا من اعداد 
برامج املاجستير التي ستطرحها 
اجلامعة للمرة األولى في برامج 
ادارة االعمال وتقنية املعلومات 
واالدب االجنليزي وقيادة تربوية 

وتكنولوجيا التعليم.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
اوضح مدير برنامج ماجس����تير 
ادارة االعمال بالتكليف باجلامعة 
العربية املفتوحة د.جاسم الفهاد، 
ان اجلامعة ستطرح الول برامج 
املاجستير وهي جهود ومحاوالت 
عديدة قامت اجلامعة بها بالتعاون 

عامر التميمي د.ابتهال اخلطيب

د.علي بومجداد

د.جاسم الفهاد

»التطبيقي« كرمت طلبة املنح الدراسية:
نفخر باخلريجني وندعمهم حتى عودتهم لدولهم

»اإلدارية« كّرمت مديرها اإلداري السابق:
جهوده ساهمت في تطوير العمل داخل الكلية

حت����ت رعاية وحضور مدير ع����ام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
نظمت عمادة النش����اط والرعاي����ة الطالبية بالهيئة 
حفل تكرمي طلبة املنح الدراسية وذلك بحضور عدد 
من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك 

الديبلوماسي وقيادي الهيئة وأولياء األمور.
تخلل احلفل كلمة لعميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.طه اجلاسر رحب فيها باحلضور وأعرب عن فخره 
واعتزازه بهذه الكوكبة من اخلريجني الذين تغلبوا 
على قسوة البعد عن األهل والوطن وقدم لهم تهنئة 
من القلب على هذا النجاح، مضيفا أن الهيئة قد أدت 
الرس����الة التي كلفت بها جتاه أبن����اء عدد من الدول 
الشقيقة والصديقة منذ قبولهم للدراسة بالهيئة وحتى 
هذا اليوم، مؤكدا أن د.النفيسي حريص كل احلرص 
على تذليل أي صعوبات ميكن ان تواجه طالب املنح 
الدراس����ية وعلى التواصل املستمر مع الطلبة حتى 
بعد التخرج ورجوعهم الى بلدانهم، وفي ختام كلمته 

نظمت كلية العلوم االدارية حفال لالحتفاء وتكرمي 
مديرها االداري السابق بدر الذياب الذي يتولى حاليا 
منصب االمني العام املس����اعد لشؤون ادارة املرافق، 
وأقيم احلفل حتت رعاية عميد كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت د.راش����د العجمي وبحضور وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي سابقا د.موضي احلمود، 
وأمني عام اجلامعة د.أنور اليتامى، واألمناء املساعدين، 
ومديري االدارات اجلامعية، وعدد من أعضاء الهيئة 
التدريسية وموظفي كلية العلوم االدارية مساء أمس 

األول في فندق كراون بالزا.
من جهته، أشاد عميد كلية العلوم االدارية د.راشد 
العجمي باجلهود التي قام بها مديرها االداري السابق 
بدر ذياب ف����ي دفع عجلة التقدم بالكلية، فضال عن 
دوره البارز ف����ي تطوير العمل داخل أروقة الكلية، 
وتنمية مهارات املوظفني، وحثهم على تطوير قدراتهم 

الذاتية.
وأعرب د.العجمي عن فخره واعتزازه بالتعاون 
مع الذياب أثناء عمله في الكلية، مبينا انه قدم للكلية 
الكثي����ر وكان مثاال يحتذى ومعروف بدماثة اخللق 
وتعامل����ه الطيب مع اجلميع، مؤكدا أن كلية العلوم 
االدارية دائما »غير« الحتوائها طلبة وهيئة تدريسية 

وموظفني راقيني.
مشيدا بدور الذياب املميز وعمله الدؤوب، فقد كان 

مثاال لالنضباط والعطاء والتعاون في العمل.
ب����دوره، تقدم احملتفى به ب����در الذياب: بخالص 

شكر راعي احلفل د.عبدالرزاق النفيسي على تشريفه 
ورعايته. ثم القت الطالبة سعاد عبداهلل من سلطنة 
عمان كلمة الطلبة اخلريجني بدأتها بتقدمي بالغ الشكر 
والتقدير للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ممثلة بعمادة النشاط والرعاية الطالبية الهتمامها 
الدائم وحرصها الدؤوب على الرعاية الشاملة والعناية 
املتكاملة واليوم هو ش����هادة جناح وتتويج جلهود 
مخلصة الدارات ورجاالت بالهيئة تعاضدت سواعدها 
فكانت خير ع����ون جلميع خريجي وخريجات املنح 
الدراس����ية، وأعربت عن شكرها كذلك جلهود أولياء 
أمور اخلريجني التي عن طريقها وصل اخلريجون لهذا 
اليوم، متمنية من زمالئها اخلريجني واخلريجات أن 
يكونوا سفراء فخريني للكويت في حلهم وترحالهم 

وأن يذكروها بكل خير في كل محفل وزمان.
كما ألقى عدد من خريجي املنح الدراس����ية كلمة 

بسيطة بأربع لغات مختلفة.
محمد المجر  ٭

الشكر والتقدير لكلية التجارة واالقتصاد والعلوم 
السياسية الس����ابقة التي حتولت الى كلية العلوم 
االدارية حاليا، والى جميع عمداء الكلية الس����ابقني 
وعلى رأسهم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
سابقا وعميدة الكلية سابقا د.موضي احلمود على 
اختيارها ل����ي للعمل كمدي����ر اداري بكلية التجارة 
واالقتص����اد والعلوم السياس����ية، كما تقدم بجزيل 
الش����كر ألعضاء هيئة التدريس والهيئة االكادميية 

املساندة واملوظفني والطلبة والطالبات.
وأضاف ذياب: ال أخف����ي عليكم أنني قد قضيت 
داخل أروقة الكلية واحلرم اجلامعي أوقاتا أطول من 
األوقات التي قضيتها مع أسرتي في البيت، وتعلمت 
الكثير من العمداء الذين كانوا مبنزلة مدرس����ة لي، 
وق����د حظيت بأن أكون ضمن ط����الب بعض أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية م����ن قاموا بالتدريس ليس 
خالل فترة دراستي باجلامعة، وتعلمت منهم الكثير 
وكانوا خير سند لي في قيامي مبهامي كمدير اداري 
بالكلية، متمنيا أن أكون ق����د أديت دوري وواجبي 
على أكمل وجه جتاه كلية العلوم االدارية بكل تقدير 
واحترام، باعتبارها أفضل كلية داخل جامعة الكويت، 
خاصة بعد حصولها على االعتماد االكادميي الدولي 
جلميع برامجها العلمية على مستوى البكالوريوس 
والدراسات العليا مع اجلمعية الدولية لتطوير كليات 

.AACSB ادارة األعمال
آالء خليفة  ٭

د.عبدالرزاق النفيسي ود.طه اجلاسر خالل تكرمي إحدى اخلريجات

)قاسم باشا( د.راشد العجمي ود.موضي احلمود ود.أنور اليتامى خالل تكرمي بدر الذياب  

مناظرة بيئية لطلبة الهندسة 
في »املهندسني« اليوم

الصحاف كّرم املوظفني 
املثاليني: »الهندسة« تقّدم 

مستوى تعليميًا متميزًا

القعود: »العنف ضد املرأة« 
في »االجتماعية« 30 اجلاري

تقيم جلنة املهندسني الشباب في جمعية املهندسني 
في السابعة من مساء اليوم مناظرة للجمعيات املهنية في 
كلية الهندسة والبترول حتت عنوان »مساهمة املهندسني 
في البيئة«. وقال رئيس جلنة املهندسني الشباب م.محمد 
الغنيمي إن املناظرة ستكون بني طلبة كلية الهندسة من 
كل التخصصات الهندسية، 
امليكانيكي����ة، املدني����ة، 
الكهربائية، احلاس����وب، 
الكيمي����اء،  والبت����رول 
والهندس����ة الصناعي����ة، 
ممثلني بجمعياتهم املهنية، 
موضحا أن املناظرة تهدف 
املهندسني  إلى تش����جيع 
الش����باب عل����ى لتفعيل 
دوره����م ف����ي احملافظة 
عل����ى البيئة م����ن خالل 
تخصصاتهم ومجال عملهم 
في مختلف املواقع بدءا من 

مرحلة الدراسة بكلية الهندسية والبترول.

حتت رعاية عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف أقامت الكلية احلفل السنوي 
لتكرمي املوظف املثالي للعام اجلامعي 2011/2010 وبحضور 

رؤساء األقسام وأساتذة الكلية واملوظفني.
وأكد د.الصحاف اهمية الدور الذي يقوم به املوظفون 
في عملية تنظيم أنشطة 
وبرامج الكلية على مدار 
العام الدراسي، مؤكدا ان 
موظفي وموظفات الكلية 
ساعدوا بشكل كبير في 
تنظيم العمل األكادميي من 
خالل اجلهد املبذول منهم 
جتاه عملهم وإخالصهم 
الذي ليس بغريب عليهم 
وذلك من خالل تعاونهم 
الس����نوات  ف����ي  مع����ه 

املاضية.
وأضاف د.الصحاف ان 
الكلية بخير وتس����ير في االجتاه الصحيح نحو تقدمي 
مستوى تعليمي متميز يجعل كلية الهندسة والبترول 
في مص����اف الكليات املتقدمة من خالل برامج االعتماد 
األكادميي التي حصلت عليها، مضيفا ان املوظفني ساعدونا 
في جتاوز جميع العقبات التي اعترضت طريقنا للعمل. 
من جانبه، قال د.محمود بن ناصر رئيس قسم هندسة 
الكمبيوتر: ان الكلية س����عت دائما الى تنمية العملية 
التعليمية ولم تنس تنمي����ة وتطوير العمل االداري، 
واملرتبة التي حتتلها »الهندسة والبترول« بني كليات 
اجلامعة حتققت بفضل من اهلل ثم اجلهود املبذولة من 

قبل طاقم عمل جميع األقسام في الكلية.
سعود المطيري  ٭

اعلنت املنسق العام لوحدة دراسات املرأة في كلية 
العلوم االجتماعية ابتس����ام القعود عن انعقاد احللقة 
النقاشية حتت عنوان »العنف ضد املرأة« برعاية عميد 
كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا اسيري خالل الفترة 

من 30 � 31 الشهر اجلاري بقاعة البنك الدولي.
واضافت القعود خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد 
صباح امس في الكلية ان 
النش����اط هو عبارة  هذا 
عن حلقات نقاشية حيث 
سيشارك فيها اشخاص من 
اخلارج، موضحة انه خالل 
اجللس����ة االولى ستكون 
هناك مشاركة من االردن 
بحضور اميان العقروابي 
ومن لبنان زوايا روحانا، 
دواجللسة الثانية ستكون 
حلق����ة ع����ن جتربة دول 
اخلليج ملواجهة العنف ضد املرأة مبشاركة آمنة املطوع 
من دبي ومرمي الرويعي من البحرين، مش����يرة الى ان 
اجللس����ة الثالثة س����تتحدث عن العنف ضد املرأة في 
الكويت مبشاركة احملامية نيفني معرفي واحملامية هند 
الشيخ وعبير احلداد. وبينت القعود ان اليوم الثاني 
سيكون مبش����اركة اجلمعيات الرسمية والنفع العام، 
والتركيز على دور االعالم في هذه القضية مبش����اركة 

د.ابتهال اخلطيب.
آالء خليفة  ٭

محمد الغنيمي

د.طاهر الصحاف

ابتسام القعود


