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أعلن رئيس اللجنة االجتماعية بجمعية أعضاء هيئة 
التدريس د.عواد الغريبة عن عزم اجلمعية إقامة محاضرة 
بعنوان »حتليل استراتيجي لألوضاع في جمهورية مصر 
العريبة ما بعد ث����ورة 25 يناير« يلقيها د.عواد الظفيري 
رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الس����اعة الس����ابعة 

والنصف مساء اليوم بنادي اجلامعة.
وأضاف د.الغريبة أن احملاضرة تأتي ضمن األنش����طة 
الثقافية جلمعية أعضاء هيئة التدريس ودور اجلمعية في 
مواكبة األحداث التي يشهدها العالم العربي من تطورات 
وتغيير في األنظمة طلبا للدميوقراطية ودعما للحريات، 
ونظ����را إلى دور جمهورية مصر العريبة االس����تراتيجي، 
ودورها القيادي بالنسبة لألمة العريبة، فسوف يتم تسليط 
الضوء على ثورة شباب مصر ودورهم الكبير في تغيير 
األمور السياس����ية في مصر وثورة ما يس����مى بال� »فيس 
بوك« في هذه النقلة والفرص واملخاطر التي تواجه البلد 

الشقيق.
ودعا د. الغريبة جميع املهتمني حلضور هذه احملاضرة 
والدعوة عامة للمشاركة في انشطتها لالستئناس بآرائهم 

البناءة جتاه هذه األوضاع املهمة.
آالء خليفة  ٭

د.عواد الغريبة د.عواد الظفيري

»أوضاع مصر بعد الثورة« في جمعية 
أعضاء هيئة التدريس اليوم

العتيبي للسماح للطالب باجلمع 
بني الدراسة والوظيفة

البهبهاني إلضافة إجنازات النساء 
العلماء إلى املناهج الدراسية

الزعبي: شرط الـ 14 وحدة 
للتحويل في »التطبيقي« مجحف

رابطة تدريس »التطبيقي«
تكرم املشاركني بأنشطتها غدًا

طالب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي 
بالسماح للطالب اجلامعي باجلمع بني الدراسة والوظيفة 
انطالقا من النص الدس���توري الذي كفل لكل كويتي احلق 
في العمل وفي اختيار نوعه »والعمل واجب على كل مواطن 
تقتضيه الكرامة ويس���توجبه اخلير العام وتقوم الدولة 
على توفيره للمواطنني وعلى 
عدالة شروطه«، ونحن كطلبة 
حريص���ون كل احل���رص على 
خدمة الوط���ن من خالل العمل 
في قطاعاته املختلفة اخلاصة 
منها واحلكومية وذلك اميانا منا 
بدور الشباب في عملية النهضة 

والتنمية.
واوضح العتيبي انه وفي هذا 
الصدد مت تشكيل جلنة مشتركة 
فيما بني االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت )فرع اجلامعة � والهيئة 
التنفيذية(، وذلك نحو السعي 
اجلاد والعمل العادة احلقوق واملكتسبات الطالبية والدفاع 
عن حقوق زمالئه الطلبة وذلك من خالل كل الوسائل والطرق 
التي من ش���أنها احملافظة على تلك املكتس���بات والوقوف 
معه���م في جميع القضايا التي تنال من تلك املكتس���بات، 
ومن تل���ك القضايا التي نالت من مكتس���باتهم وحقوقهم 
كمواطنني قرار وقف دعم العمالة الوطنية عن الطلبة ممن 
تقل اعمارهم عن 25 عاما والذي صدر عن مجلس الوزراء 
بتاريخ 12 اغس���طس 2009 واملعمول به بأثر رجعي منذ 2 

اغسطس من العام نفسه.
واضاف العتيبي ان هذا الق���رار قد صدر مجحفا بحق 
اجلموع الطالبية ملا احتواه من شروط تعجيزية فرضت على 
آلية صرف دعم العمالة للطلبة، حيث يشترط ان يتجاوز 
عمر الطالب 25 عاما مع وجود خدمة ثالث سنوات بصورة 
حتظر بشكل او بآخر على الطالب احلصول على دعم العمالة 
بحجة محاول���ة القضاء على التوظيف الوهمي واحملافظة 
على املال العام، مما سيجعل الطالب يتخرج خالي اخلبرة 
واملعرفة من حيث االنخراط في سوق العمل ألنه بذلك قتل 
طموح الطالب في ايجاد فرصة مناسبة للعمل بعد تخرجه 
وقلل من خبرته ألن ش���روط اي وظيفة تكمن في سنوات 

اخلبرة والتي حتسن من مستواه املعيشي.
واستكمل العتيبي قائال انه يجب وضع مصلحة الطالب 

فوق كل اعتبار ألنهم نواة ومستقبل هذا الوطن.
واوضح العتيب���ي انه متت مخاطب���ة اجلهات املعنية 
والرس���مية واعداد مذكرة تضمنت اعداد الطلبة الذين مت 
حرمانهم من دعم العمالة بسبب تلك الشروط التعجيزية 
وبيان اهمية تلك الوظائف بالنس���بة للطلبة بحسب انها 
تعد معينا لهم حتمل نفقات وتكاليف الدراس���ة من ناحية 
ومن ناحية اخرى فق���د اوضحت املذكرة اهمية هذه الفئة 
)الطلبة العاملني بالقطاع اخلاص( في تلبية احتياجات سوق 
العمل وعدم وأد احالم الطلبة في التدريب واالعداد بصورة 
حياتية ومهنية تتيح لهم االنخ���راط في املجال الوظيفي 
بصورة مبكرة، كذلك وأد طموحاتهم في استثمار طاقاتهم 
وحيويتهم والتي تعد اساس وعماد نهضة املجتمعات في 

مختلف القطاعات.
آالء خليفة  ٭

أش����ادت رئيس جلنة اس����تحداث برنامجي الطب البيطري 
والزراعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بهيجة 
البهبهاني بتكرمي عميدة كلية العلوم بجامعة الكويت د.نادية 
شعيب ألعضاء هيئة التدريس احلاصلني على اجلوائز التقديرية 
للتدريس املتميز، إضافة الى تكرمي بعض األساتذة الذين حققوا 

جناحا وامتيازا وتفوقا غير مسبوق 
على املستوى العاملي وهي جائزة 
»لوريال � اليونسكو« للنساء عن 
افريقيا والدول العربية من منظمة 
األمم املتحدة للتربي����ة والعلوم 
والثقافة في مج����ال العلوم لعام 
2011، ومن االحتاد الدولي للكيمياء 
البحتة والتطبيقي����ة واجلمعية 
الكيميائي����ة األميركية في مجال 
العلوم لعام 2011، واحلاصلني على 
جائزة مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلمي في مجال العلوم الطبيعية 
والرياضية للعامني 2009 و2010 

على التوالي. وأثنت د.البهبهاني على عقد معهد الكويت لألبحاث 
العلمية اجتماعا للمجلس التنفيذي ملنظمة النساء العلماء في 
الدول النامية. وأفادت د.البهبهاني بأن النس����اء الكويتيات في 
التخصصات العلمية حققن اجنازات رائدة منها الفوز بجوائز 
محلية وعربية وعاملية مثل جائزة النساء العاملات عن منطقة 
افريقيا والدول العربي����ة، باإلضافة الى تبوئهن منصب نائب 
رئيس أكادميية العالم الثالث للعلوم والتكنولوجيا والعضوية 
في مجلس إدارة منظمة جائ����زة األمم املتحدة للمعلوماتية، . 
وطالب����ت د.البهبهاني بضرورة إضافة هذه االجنازات العلمية 
لنس����اء الكويت الى البرامج واملناهج الدراسية، باإلضافة الى 
اهتمام الدولة بالتوعية اإلعالمية لتعريف دور النساء العلماء 
باملجتمع والعمل نحو تغيير الصورة املعتادة عن النساء وإظهار 

وضعهن في املجال العلمي البحثي.
آالء خليفة  ٭

طالب رئيس اللجنة الطالبية ورئيس جلنة املستجدين في 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ن����واف الزعبي ادارة الهيئة بالغاء ش����رط حصول 
الطالب على 14 وحدة دراس����ية كش����رط اساسي للتحويل بني 
الكليات. واستنكر الزعبي تطبيق هذا الشرط ألن في الغالب جند 

الطالب املستجد يحصل على عدد 
دراسية اقل بكثير من هذا الشرط 
بسبب قلة املواد املطروحة وعدم 
توافر الشعب الدراسية التي تساعد 
الطالب على حتقيق هذا الش����رط 
التعجيزي، مضيفا ان هذا الشرط 
يقلل من مستوى التقدم التربوي 
واالكادميي بش����كل واضح، حيث 
ان الطالب الذي يطمح الستكمال 
دراسته والتحويل من الكليات نظام 
الدبلوم الى نظام البكالوريوس امال 
في استكمال دراسته واحلصول 
 � على درجات علمية )ماجستير 

دكتوراه( يصطدم بهذا القرار، وهذا فيه اجحاف بحق العديد من 
الطلبة ممن لديهم الرغبة في استكمال مسيرتهم االكادميية. وطالب 
الزعبي ادارة الهيئة بوضع تلك القضية موضع االهتمام حرصا 
على مس����تقبل ابنائهم الطلبة ممن يحدوهم االمل في استكمال 
دراستهم اجلامعية واحلصول على درجات علمية رفيعة، وان 

يتم تخفيض هذا الشرط ليكون 12 وحدة بدال من 14.

محمد العتيبي

د.بهيجة البهبهاني

نواف الزعبي

أعلن رئيس اللجنة الثقافية ونائب رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.احمد احلنيان ان الرابطة ستنظم الساعة 7.30 من مساء غد 

6 اجلاري محاضرة حتت عنوان 
»دعم االبحاث العلمية واستخدام 
نظام االبحاث اآللي«، تلقيها مديرة 
بالهيئة فاطمة  البح���وث  إدارة 
النجار، داعيا زمالءه اعضاء الهيئة 
التدريسية حلضور تلك احملاضرة 
التي  واالستفادة من املعلومات 

ستتضمنها.
واش���ار د.احلني���ان الى انه 
س���يعقب تل���ك احملاضرة حفل 
لتكرمي االعالميني وجهات اخرى 
متعددة سواء من داخل الهيئة أو 
خارجها ممن ساهموا بشكل بارز 

في جناح انشطة الرابطة وكذلك في نقل احتفاالت الرابطة 
بيوبيلها الفضي خالل الفترة املاضية فتقديرا لتلك اجلهود 
فقد حرصت الرابطة على تنظيم حفل التكرمي الذي س���يبدأ 
الساعة 8 مساء، مشيرا الى ان احلفل سيشهد توزيع جوائز 

على الفائزين مبسابقة الرابطة الثقافية.
محمد المجر  ٭

د.أحمد احلنيان

اللجنة الدورية املشتركة بني االحتاد واملكتب الثقافي عقدت اجتماعها الثالث

امليمني: الكلية ساهمت في إجناح املشروع

املطرقة إلقرار املكافأة اإلكلينيكية
لطلبة التخصصات الطبية في بريطانيا وإيرلندا

إقبال من طلبة »الشريعة« على »ادفع دينارين واكسب الدارين«

واشار املطرقة الى ان االحتاد 
تطرق الى احقية انصاف طلبة 
اململكة املتحدة وتطبيق نظام 
البعثات املميزة مل���ا تتميز به 
اململكة املتحدة من جامعات ذات 
مستوى أكادميي مرموق من خالل 
توفير الئح���ة تضم افضل 20 
جامعة حسب معايير التصنيف 
التي تعتمده���ا وزارة التعليم 
العالي واملكتب الثقافي وفق آلية 

منظمة ورؤية واضحة.
محمد المجر  ٭

ومس���ؤول اللجنة الطالبية في 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
مبارك احلقان ال���ى أن اجلهود 
الطالبية تكاثفت للعمل في كلية 
اآلداب ملدة أسبوعني متتاليني، 
شاكرا د.ميمونة الصباح عميدة 
كلي���ة اآلداب على دعمها ألفكار 
ومشاريع احتاد الطلبة والسماح 
لنا بتنظيمها ف���ي كلية اآلداب، 
موضحا أن الطلب���ة في اآلداب 
تفاعلوا مع املشروع بشكل كبير 
ألنها املرة األولى التي نشارك فيها 
باآلداب منذ انطالقة املش���روع، 
وأضاف أن املبلغ دينارين بسيط 
جدا وغير مكل���ف على الطالب 
اجلامعي الذي يحصل على مكافأة 
شهرية 100 دينار واألجر بإذن 
اهلل مضاعف وكبير في ميزان 
املرء، ونحن في احتاد الطلبة مع 
حملة )نستاهل 200( نحاول رفع 
هذه املكافأة، فالبد من الشعور 
باآلخرين من الفقراء واملساكني 
في الدول األخرى الذين يعانون 
من اجلهل واألمية بسبب نقص 

اإلمكانات املادية لديهم.
آالء خليفة  ٭

املبتعثني في هذه التخصصات 
مما يستوجب ضرورة التوسع 
في التعاقد مع اكثر من جامعة 
ومطالب���ة اجلامع���ات التي مت 
التعاقد معها بزيادة عدد املقاعد 
في هذه التخصصات، كما طالب 
االحتاد بالتكفل بدرجة املاجستير 
للمرافق احلاص���ل على درجة 
البكالوريوس وال يريد الدخول 
في برنامج اللغة خصوصا ان 
املادي���ة واحدة واملدة  التكلفة 

الزمنية واحدة.

دينارين واكسب الدارين(، ووجدنا 
االهتمام الكبير من الطالب، حيث 
للمساهمة في هذا املشروع الذي 
يهدف لعمل إنس���اني وخيري 
وعاملي في اجلانب التعليمي، ملا 
فيه األج���ر الكبير عند اهلل عّز 
وجل وبركة في األموال في الدنيا 
اتباعا لقول خير البشرية ژ »ما 

نقص مال من صدقة«.
 وأش���ار مس���ؤول مشروع 
)ادفع دينارين واكسب الدارين( 

عق���دت اللجن���ة الدوري���ة 
املش���تركة بني االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت ف���رع اململكة 
املتحدة وايرلندا NUKS.COM مع 
املكتب الثقافي في لندن اجتماعها 
الثالث خالل العام النقابي احلالي 

مؤخرا.
وقال امني السر حمود املطرقة 
ان االحتاد حريص على ايصال 
الطلبة للمس���ؤولني  ص���وت 
وح���ل قضاياه���م والعقب���ات 
التي تواجههم خالل مسيرتهم 
التعليمية، مبينا انه متت متابعة 
العديد من القضايا العالقة خالل 
اللجنة املشتركة ومن  اجتماع 
ابرزها اع���ادة النظر في زيادة 
املخصصات املالية ملبتعثي وزارة 
التعليم العالي في اململكة املتحدة 
وخصوصا بعد زيادة نس���بة 
ال���ى 20% وضرورة  الضرائب 
الفصل بني طلبة الدراسات العليا 
وطلبة الدراسات اجلامعية في 
قرار ال� 50 طالبا في كل كلية، 
واقرار املكافأة االكلينيكية لطلبة 
التخصصات الطبية واالستعجال 
في إقرار منح الطالب املبعوث 
احلق في التسجيل في اختبار 
Ielts ألربع مرات على حس���اب 

التعليم العالي.
وأضاف املطرقة ان االحتاد 
طالب بضرورة س���عي املكتب 
الثقافي لزيادة عدد مقاعد الطب 
البشري وطب االسنان والصيدلة 
باجلامعات وذلك نظرا لزيادة عدد 

اس���تمرت ج���والت االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
اجلامع���ة بفعاليات مش���روعه 
العاملي )ادفع  الطالبي اخليري 
ديناري���ن واكس���ب الداري���ن( 
وأكدت مديرة املشروع الطالبي 
اخليري العاملي س���مية امليمني 
أن املشروع أخذ اهتماما خاصا 
في كلية الشريعة بالتعاون مع 
جمعية الشريعة، التي ساهمت 
بشكل كبير وفعال في إجناح هذا 
املشروع بني اجلموع الطالبية.

وم���ن جانب آخر قال رئيس 
جمعية الشريعة سعد العصفور 
انه إميانا من اجلمعية في دعم 
املشاريع اجلادة والهامة تعاوننا 
مع هذا املشروع املميز والرائد، 
ألهمية مساهمة الطالب الكويتي 
في هذا املشروع العاملي، وسعيا 
من طلبة كلية الشريعة بتطبيق 
مفه���وم العمل اخلي���ري لكثير 
من اآلي���ات القرآنية واألحاديث 
النبوية التي توصي بالصدقات 
والتبرعات، وأضاف العصفور: 
نظمنا أسبوعني في كلية الشريعة 
الستقطاعات في مشروع )ادفع 

أعضاء اللجنة املشتركة خالل اللقاء

جانب من املشاركني في املشروع

تفاعل من طلبة »الشريعة« مع املشروع

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت9

خدمة 24 �ساعة

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

ضرورة الفصل
بني طلبة الدراسات 

العليا والدراسات 
اجلامعية في قرار

الـ 50 طالباً


