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الجامعــــة
والتطبيقي

برعاية نائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املساندة د.احمد املنيس تدشن جريدة آفاق اجلامعية 
اليوم )االثنني( منتدى آفاق الثقافي واالجتماعي 
للطالب العرب وغير العرب الدارسني في جامعة 
الكويت بالتعاون م���ع وحدة اللغة العربية لغير 
الناطقني بها في مركز اللغات في متام الساعة الثانية 

عشرة والنصف مببنى اجلريدة في الشويخ.

وقال رئيس حترير جريدة آفاق احمد الشريف 
ان املنتدى يس���تقبل 41 طالب���ا وطالبة لعدد من 
البلدان الصديقة للكويت، مبينا ان املنتدى يهدف 
الى اعداد الن���شء الطالبي اجلامعي اعدادا ميكنه 
م���ن التخاطب والتحاور م���ع اآلخرين من جانب 
وحتقيق اجلوانب األساسية من سياسة الوسطية 

التي تنتهجها الكويت من اجلانب اآلخر.

»آفاق« تدشن المنتدى الثقافي واالجتماعي للطالب

إداريو »التطبيقي« أضربوا عن العمل: إقرار كادرنا أو شّل حركة العمل بالهيئة
أكدوا أن اإلضراب سيستمر حتى الخميس المقبل

مكاتب اإلداريني وقد بدت خاوية بعد إضرابهم أمس

د.يعقوب الرفاعي

إعالن عن  بدء اعتصام  اليوم

اإلداريون حذروا من شل حركة العمل بهيئة التطبيقي

عبدالرحمن السميط مع بعض اإلداريني املضربني عن العمل

الرفاعي: »الهيئة« تسعى بكل جهد إلقرار بدالت اإلداريين بأسرع وقت
محمد هالل الخالدي

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي أن جميع العاملني 
في الهيئة من مسؤولني وموظفني مؤمنني إميانا 
تاما بأحقيتهم في احلصول على حقوقهم كاملة 
أسوة بزمالئهم في جامعة الكويت موضحا أن 
الهيئة ممثلة باإلدارة العليا تقف بجانب من 
ميثل العاملني فيها باملطالبة بحقوقهم وهي نقابة 
العاملني وتتطابق اآلراء والتوجهات اخلاصة 
باإلدارة العليا مع آرائهم وتوجهاتهم مبينا أن 
إدارة الهيئة قامت مبساع عديدة خالل الفترة 
املاضية مبخاطبة ومقابلة العديد من املسؤولني 
والقياديني في الدولة وخاصة الوزراء وأعضاء 

مجلس ديوان اخلدمة املدنية، ووصل العمل 
اليوم في مشروعه إقرار بدالت اإلداريني إلى 
املرحلة األخيرة وهي اإلسراع في إقراره من 
قبل مجلس ديوان اخلدمة املدنية، مؤكدا أن 
العاملني في جميع قطاعات الهيئة يعملون بكل 
جهد وعطاء في اجناز األعمال اليومية املطلوبة 
لرفع مستوى الهيئة بني األوساط األكادميية 
األخرى وتقدمي أفضل خدمة ملراجعيها وطلبتها، 
واملطالبات التي يطالب بها إداريو الهيئة تعتبر 
حقا م��ن حقوقهم وما يقوم به العاملون من 
حرية التعبير عن الرأي بشتى الصور مكفولة 
في بلدنا الكويت مادامت تخالف القانون العام 
واألنظم��ة املتبع��ة، واإلدارة العليا واثقة كل 

الثقة باالخوة اإلداريني ونقابة العاملني بالهيئة 
على اجلهود التي يبذلونها في احلصول على 
حقوقهم وامتيازاتهم اإلدارية كاملة سواء مادية 
أو معنوية، فلهم كل الش��كر والتقدير على 
عطائهم واهتمامهم باجناز األعمال اخلاصة 
بالهيئة وعلى أسلوبهم املنظم في طرح الرأي 

والتعبير عنه.
وطالب د.يعقوب الرفاعي مجلس ديوان 
اخلدمة املدنية بضرورة اإلس��راع باملوافقة 
على إقرار تلك البدالت وإعطاء جميع العاملني 
ف��ي قطاعات الهيئة حقوقهم حتى يس��تمر 
العط��اء والعمل دون انقطاع مبا يخدم بلدنا 

الكويت.

محمد المجر
نظم املوظفون في الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي اضرابا امس 
دعت اليه نقابة العاملني بالهيئة 
وب����دأ في الس����اعة االولى للدوام 

وانتهى في الساعة الثانية.
وقال رئيس االحتاد العام لعمال 
وموظف����ي الكويت ورئيس نقابة 
العامة للتعليم  العاملني بالهيئة 
التطبيقي والتدريب عبدالرحمن 
الذي  الس����ميط ان هذا االضراب 
ننظم����ه ه����و رس����الة نوجهه����ا 
للمسؤولني واملعنيني في احلكومة 
التطبيقي واقع عليهم  اداريي  ان 
ظلم ويشعرون بالتمييز والتفرقة 
نتيج����ة منح نظرائهم في جامعة 
الكويت كادرا منذ ثالث س����نوات 
في حني ل����م يصرف لهم الى اآلن 
خصوص����ا وان اداريي التطبيقي 
يقومون بأعمال وظيفية تفوق ما 
يقوم به اداريو جامعة الكويت نظرا 
الرتفاع اعداد الطلبة في التطبيقي 
الذين يصلون الى اربعني ألف طالب 
في حني يق����درون طلبة اجلامعة 

بخمسة عشر ألف طالب فقط. 
واضاف السميط اننا طالبنا منذ 
الكادر وقابلنا  أربع سنوات بهذا 
أكثر من مرة املسؤولني في ديوان 
اخلدمة املدنية ولكن لم نحصل على 
نتيجة امنا وعود أرست االحباط 
في نفوس العاملني في التطبيقي 
مما أدى الى ظهور ظاهرة التسرب 
الوظيفي ف����ي التطبيقي وانتقال 
الكفاءات االداري����ة الى العمل في 
جامعة الكويت وجهات أخرى نظرا 

والنقاب����ة مكملة لدورهم في ذلك 
االمر.

وبدورها اكدت اللجنة النقابية 
للتربية والتعليم العالي واملتمثلة 
في »نقابة العاملني بوزارة التربية 
� نقابة العامل����ني بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي � نقابة العاملني 
العاملني  � نقابة  العالي  بالتعليم 
العلمية  الكويت لالبحاث  مبعهد 
� نقابة العاملني بجامعة الكويت« 
ان اللجنة النقابية يتعقد اجتماعا 
طارئا في اقرب وقت لبحث تطورات 
اعتصام نقاب����ة العاملني بالهيئة 

معها في هذا االمر بدال من تنظيم 
االضراب الذي يتسبب في تعطيل 

مصالح الناس. 
 ومن جهته قال أمني سر نقابة 
العامل����ني بالتطبيق����ي م.فنيس 
العجمي انه ف����ي حالة عدم اقرار 
التصعيد  التطبيقي  اداريي  كادر 

سيستمر.
واضاف العجمي اننا ال نأمل ان 
يصل التصعيد الى درجة الشلل 
في قطاعات وكليات ومعاهد الهيئة 
خصوص����ا وان طريقة االضراب 
املتبعة طريق����ة حضارية تتمثل 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ملا فيه من مصلحة لالداريني في 
الهيئة، ودعم ه����ذا االعتصام في 
الوق����ت احلالي ومس����تقبال بكل 
الطاقات حلماية حقوق ومكتسبات 

الطبقة العاملة.
ودع����ت اللجن����ة االداريني في 
االلتف����اف حول  الى  التطبيق����ي 
منظمتهم النقابية باعتصامهم الذي 
سيكون فرصة لهم في اقرار كادرهم 
وحقوقهم املنتزعة والوقوف ضد 
الذي  املدنية  عبث ديوان اخلدمة 
عطل اغلب كوادر مؤسسات الدولة، 

لهذا يجب ان تكون رسالة موجهة 
وواضحة بضرورة املس����اواة مع 
االداريني بجامعة الكويت وتطبيق 

الكادر.
اللجن����ة ان هذا  واوضح����ت 
االعتصام ما كان ل����وال التجاهل 
الذي تعرضت له مطالب االداريني 
بالهيئ����ة، وانه ال ينكر احد الدور 
الذي  الطاقم االداري  الذي يلعبه 
يخدم الطالب واملعلم بدوره املهم، 
املناس����ب لكليهما  اذ يوفر اجلو 
ويس����اهم بش����كل فعال في سير 

العملية التربوية.

في إض����راب ملدة س����اعة صباح 
أمس وستتم زيادة مدة االضراب 
ساعة واحدة الى ان نصل الى يوم 
اخلميس وسيكون االضراب طوال 
ساعات العمل الرسمي اضافة الى 
انه سيتم تنظيم مهرجان خطابي 
الفتا الى انه كان باستطاعتنا ان 
ننظم االضراب في موعد تسجيل 
الطلبة املستجدين او في موعد عقد 
الطلبة ولكن لم  انتخابات احتاد 
نرغب في ان يأخذ اضرابنا منحى 
غير حض����اري مؤكدا ان العاملني 
بالتطبيق����ي ملتزمون باالضراب 

يتعل����ق مبس����اواتهم بنظرائهم 
بجامعة الكويت السيما وان اداريي 
التطبيقي ي����ؤدون ضعف العمل 
الذي يؤديه اداريو جامعة الكويت، 
مشيرا الى ان مدير الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي قد خاطب ديوان اخلدمة 
املدنية في وقت س����ابق للمطالبة 

بضرورة اقرار الكادر.
وعن االضراب الذي نظمته نقابة 
العاملني في الهيئة، قال املشعان ال 
داعي لالضراب فهو يضر مبصلحة 
العمل وح����ري بالنقابة مخاطبة 
املدنية والتنسيق  ديوان اخلدمة 

لتوافر كوادر محفزة ومش����جعة 
هناك، موضحا ان هذا التس����يب 
الوظيف����ي احلاصل في التطبيقي 
نتيجة عدم اق����رار كادر االداريني 
يسبب خلال في العمل ونقصا في 
أعداد االداريني ما يؤدي الى عدم 
اجناز العمل ف����ي التطبيقي على 

النحو املطلوب.
بينما قال نائ����ب مدير الهيئة 
التطبيق����ي والبحوث  للتعلي����م 
د.مشعل املشعان ان ادارة الهيئة 
تدعم مطلب اداريي الهيئة وتؤيدهم 
في هذا االمر خصوصا وان االمر 

على هامش مؤتمر االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة

العمير: الكويت مليئة بالطاقات المبدعة وعلينا استثمارها بشكل جيد
الرشيد: تفعيل قانون المطبوعات على كل من يخالفه حفاظًا على النسيج الوطني

 � سكينغس )شمال اجنلترا( 
كونا: قال النائ����ب د.علي العمير 
ان الكويت مليئة بالطاقات املبدعة 
في صفوف الشباب، مؤكدا اهمية 
استثمار هذه الطاقات وتوظيفها 
بش����كل جيد، وق����ال العمير على 
هامش مشاركته مبؤمتر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة في ندوة اقيمت امس االول 
بعنوان »اسباب تأخر التنمية وابرز 
احللول« ان التنمية السليمة تكون 
من خالل االستثمار باالنسان وتقدمي 
كل السبل الالزمة لتطويره مؤكدا 
استعداد مجلس االمة وتعاونه مع 

احلكومة في هذا الصدد.
من جانبه ق����ال وزير االعالم 
الس����ابق محمد السنعوس����ي ان 
الركيزة االساسية  االنس����ان هو 
للتنمية، مشيرا الى انه من دون 
التخطيط املسبق ووضع برنامج 
مدروس فلن تتحقق اي تنمية في 
املس����تقبل، واضاف السنعوسي 
ان الوض����ع العام في البالد ليس 
بهذا الس����وء الذي يتم تصويره 
سواء من قبل رجال السياسة او 
وسائل االعالم، مبينا ان سبب تأخر 
التنمية يعود الى الثقافة السائدة 

في املجتمع.
من ناحيته قال النائب السابق 
احمد املليفي ان التنمية السليمة 
حتتاج الى ادارة ناجحة ليس فقط 
من احلكومة بل من مجلس االمة، 
مشيرا الى »اننا جميعا شركاء في 
التنمية سواء مؤسسات املجتمع 
املدن����ي او احلكومة او املجلس«. 
واكد املليفي اهمية تطوير مناهج 

للجميع هو خدمة الوطن واعالء 
شأن الكويت في احملافل الدولية. 
واوضح ان »اللحمة التي كانت 
موجودة بيننا كالعبني في تلك 
الفترة مكنتنا من حتقيق االجناز 
تلو االخر ألننا كنا جنتمع كأسرة 
واحدة ومجموعة واحدة بعيدا 
عن كل الفوارق املصطنعة«. واكد 
يعقوب في هذا السياق ان كلمات 
وتوجيهات صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ودعوته الى 
احلفاظ عل���ى الوحدة الوطنية 
دع���وة صادقة م���ن اب اجلميع 

ويتعني االلتزام بها.

العلمي  التعليم وتعزيز اجلانب 
فيه����ا لتتناس����ب املخرجات في 
املس����تقبل مع احتياجات س����وق 
العمل، الى ذلك أكد وزير االعالم 
السابق د.انس الرشيد ان قانون 
املطبوع����ات االخي����ر الصادر في 
عام 2006 حقق العدالة واملساواة 
بني الكويتيني في امكانية اصدار 
صحف جديدة اذ اصبح كل كويتي 
ميلك هذا احلق. وقال الرشيد على 
هامش مشاركته مبؤمتر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة في ندوة اقيمت امس االول 
بعنوان »الوح����دة الوطنية« انه 

رغم االيجابيات الكثيرة للقانون 
وصدور ع����دد كبير من الصحف 
متث����ل كل االراء والتوجهات فان 
ذلك صاحب����ه ظهور بعض االراء 
واالصوات الشاذة التي عكرت صفو 

الوحدة الوطنية.
وردا على سؤال حول مساهمة 
وس����ائل االعالم ف����ي خلق فجوة 
ومتزي����ق النس����يج االجتماع����ي 
للمجتمع قال د.الرش����يد ان »هذا 
االدع����اء باطل«، مش����يرا الى ان 
احلرية حق اصيل لالنسان فمن 
حقه انتقاد من يشاء وفقا ملا يحدده 
القان����ون الذي نظم هذه العملية. 

وأكد اهمية احلفاظ على الوحدة 
الوطني����ة والنس����يج االجتماعي 
الواحد الن الغزو الصدامي الغاشم 
لم يفرق حينذاك بني فئات املجتمع 
الواحد على اساس الفرز الطائفي 
او القبلي بل كان الكويتيون صفا 
واحدا في مواجهة املعتدي خلف 
الرشيد  الرشيدة. وشدد  قيادتهم 
على أهمية تفعيل قانون املطبوعات 
على كل م����ن يخالفه حفاظا على 
النسيج الوطني وكرامات الناس 
مش����يرا الى ان »احلكومة تتحمل 
املسؤولية في تطبيق هذا القانون«، 
ودعا الى تفعيل دور مؤسس����ات 

املجتمع املدني ومهمتها في التعبير 
عن رفضها لكل تصريح شاذ ميس 
الوحدة الوطنية أو يتعرض لها.

من جهته أكد النائب الس����ابق 
وليد اجلري اهمية سيادة القانون 
وتطبيقه على اجلميع معتبرا أن 
احلفاظ عل����ى الوطنية لن يتأتى 
اال باملساواة والعدالة االجتماعية 
الواحد وقال  افراد املجتم����ع  بني 
اجلري ان الشعب الكويتي اثبت 
على م����ر االزمات التي مرت عليه 
تالحم افراده بجميع فئاته وطوائفه 
والتصاقهم بقيادتهم السياس����ية 
مشيرا الى حتذير صاحب السمو 

االمير الش����يخ صباح االحمد في 
خطابه االخير من الفتنة بني فئات 
املجتمع. واضاف ان س����موه دعا 
وسائل االعالم الى البعد عن كل ما 
يثير النعرات القبلية او الطائفية 
والى احلفاظ على الوحدة الوطنية 
ومكون����ات النس����يج االجتماعي 

الواحد.
وقال اجلري ان الوحدة الوطنية 
هي احد االعمدة الرئيسية للعيش 
في ارض تسمو بالعدل واملساواة 
وتكافؤ الفرص بني ابنائها فالوحدة 
ال يصونه����ا قانون فق����ط ولكن 
يصونها خ����وف كل مواطن على 

ارضها الطاهرة.
املدير  من ناحيته قال نائب 
الع���ام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة الالعب الدولي السابق 
جاسم يعقوب ان سمو االخالق 
والتواصل والوالء للكويت قبل 
كل شيء كان شعار اجليل املاضي 
سواء كبار السن او فئة الشباب 
انذاك. ودعا الشباب الى االقتداء 
باجليل السابق وبأخالق الكبار، 
مشيرا الى انه خالل فترة جتربته 
الطويلة في املجال الرياضي لم 
يكن احد يتطرق الى الفرز القبلي 
او الطائفي ب���ل كان الهم االكبر 

التمار: رفع دراسة التأمين الصحي 
للدارسين في بريطانيا إلى الوزارة

س���كينغس � ش���مال اجنلترا � كونا: اعلن مدير املكتب الصحي في 
بريطاني���ا د.يعقوب التمار انه مت رفع دراس���ة التامني الصحي للطلبة 
الكويتيني الدارس���ني في بريطانيا ال���ى وزارة الصحة. واوضح التمار 
في تصريح ل� »كونا« على هامش مش���اركته في مؤمتر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة ان هذه الدراس���ة مت اعدادها من قبل 
املكتب الصحي بناء على طلب الوزارة. وذكر التمار ان الدراسة شملت 
جميع االيجابيات والسلبيات من تطبيق نظام التأمني الصحي الشامل 
على الطلبة مبينا انه مت اس���تقدام ثالثة عروض للشركات املتخصصة 
في التأم���ني الصحي. واوضح ان النظام الصحي للطلبة يحدده النظام 
الصحي في الدولة املبتعث اليها الطالب، مشيرا الى ان العالج في اجنلترا 

يتبع القطاع احلكومي بعكس النظام املعمول به في ايرلندا.

د.انس الرشيد خالل مشاركته في أعمال مؤمتر االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة


