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الشركة رعت حفل طلبة العلوم السياسية بحضور محمد الصباح

البالول: »الوطنية لالتصاالت«
تساعد الشباب وتدعمهم بجميع الطرق

منذ بداية الش���هر اجلاري تسعى »الوطنية 
لالتص���االت« لتكون جنبا الى جنب مع الطلبة 
الثانوي���ة واجلامعية  املراحل  ف���ي  اخلريجني 
لتشاركهم فرحتهم في هذا اليوم حيث حرصت 
على رعاية عدد من حفالت تخرج بعض املدارس 
في العديد من مناطق الكويت وعدد من الكليات 

التابعة جلامعة الكويت.
وشملت »الوطنية« في الفترة األخيرة برعايتها 
حلفل تخريج طلبة كلية العلوم السياسية في 
جامعة الكويت والذي اقيم 10 اجلاري في قاعة 
الراية حتت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
باإلضاف���ة الى عميد كلية العل���وم االجتماعية 
د.عبدالرضا أسيري ود.عبداهلل الشايجي رئيس 
قس���م العلوم السياس���ية وممثال عن الوطنية 
لالتصاالت مساعد مدير إدارة العالقات العامة حمد 
املطر. واتخذت »الوطنية« العديد من املبادرات 
لدعم قطاع التعليم وبرامج الشباب عبر اقامة 
املعارض واالش���تراك في العديد من الفعاليات 

واألنشطة املختلفة.
وعلق عبدالعزيز البالول مدير العالقات العامة 

في الوطنية لالتصاالت على مبادرة الش���ركة 
لتعزيز التعليم قائال »ان االستثمار في املواهب 
الش���ابة ودعمها في كل مستوى من مستويات 
التعليم، هو أساس وجوهر استراتيجيتنا في 
الشركة ورعايتنا خلريجي قسم العلوم السياسية 
في جامع���ة الكويت لعام 2011 يدخل ضمن هذا 
االطار وذلك ألنهم س���يصبحون قادة املستقبل 

ونتطلع لرؤيتهم أصحاب مشاريع ناجحة«.
وشدد البالول على إصرار الوطنية لالتصاالت 
ملس���اعدة الش���باب مع دعمه���م بجميع الطرق 
ومس���اعدتهم للتغلب عل���ى التحديات ومتهيد 

الطريق لهم من اجل غد أكثر ازدهارا.
وأكدت »الوطنية لالتصاالت« من خالل رعايتها 
ملثل هذه األنشطة عزمها على حتقيق وعودها 
لهذا القطاع املهم واحليوي، فقد دأبت الش���ركة 
والتزال على التواصل ايجابيا مع قطاع التعليم 
واملؤسسات التعليمية عن طريق دعم الشباب 
والطالب في جميع مراحل رحلتهم الدراس���ية 
الوطنية جميع  الوظيفي، وهن���أت  وتطورهم 
الطلبة الذين تخرجوا هذا العام ومتنت لهم كل 

اخلير في مستقبلهم األكادميي.

الشيخ د.محمد الصباح مكرما ممثل الشركة في احلفل

اجلامعة: جتديد تعيني عمداء الدراسات 
العليا والقبول والتسجيل وشؤون الطلبة

الكوي���ت د.عبداللطيف  أصدر مدي���ر جامعة 
الب���در عددا من الق���رارات اجلامعية والتي تنص 

على اآلتي:
أوال: جتدي���د تعيني د.نبيل عيس���ى اللوغاني 
� االستاذ بقس���م التمويل واملنشآت املالية بكلية 
العلوم اإلدارية � عميدا لكلية الدراس���ات العليا، 

وذلك ملدة عامني اعتبارا من 2011/3/9.
ثانيا: جتديد تعيني د.مثن���ى طالب الرفاعي � 
االستاذ املساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية 
الهندس���ة والبترول � عميدا للقبول والتسجيل، 

وذلك ملدة عامني اعتبارا من 2011/3/9.
ثالثا: جتديد تعيني د.عبدالرحيم عبدالرحمن 
ذياب � االستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس 
بكلية التربية � عميدا لشؤون الطلبة، وذلك ملدة 

عامني، اعتبارا من 2011/3/9.
رابعا: جتديد تعيني د.محمد جواد محمد قاسم 
بهبهاني � االستاذ املساعد بقسم العلوم الترميمية 
والتعويضية، عميدا لكلية طب األسنان بالوكالة، 

ملدة عامني اعتبارا من 2010/9/1.
خامس���ا: تعيني د.عماد عبدالعزيز خورشيد � 
االستاذ املساعد بقسم الهندسة امليكانيكية بكلية 
الهندسة والبترول � مساعدا لنائب مدير اجلامعة 
للتخطيط، لتخطيط املوارد البشرية واملالية، وذلك 

ملدة عامني.
سادسا: جتديد تعيني د.فاطمة عباس نذر، االستاذ 
املساعد بقسم أصول التربية، مساعدا لعميد كلية 
التربية لألبحاث واالستشارات والتدريب وذلك ملدة 

عام اعتبارا من 2011/9/11.

سابعا: جتديد تعيني د.علي محمد عبداهلل حبيب 
الكندري، االستاذ املس���اعد بقسم املناهج وطرق 
التدريس، مس���اعدا لعميد كلية التربية للشؤون 
األكادميية والدراسات العليا، وذلك ملدة عام اعتبارا 

من 2011/9/11.
ثامنا: جتديد تعيني د.محمد عبدالصمد وحيدي، 
املدرس بقسم مزاولة مهنة الصيدلة مساعدا لعميد 
كلية الصيدلة للش���ؤون الطالبية، وذلك ملدة عام 

اعتبارا من 2011/9/19.
تاسعا: جتديد تعيني د.صامويل بينامني كومبيان، 
االستاذ املساعد بقسم علم األدوية التطبيقي بكلية 
الصيدلة، مساعدا لعميد كلية الصيدلة للشؤون 

األكادميية، وذلك ملدة عام اعتبارا من 2011/9/16.
عاش���را: جتديد تعيني د.سعد رغيان الشريع، 
االستاذ املساعد بقسم أصول التربية، رئيسا للقسم 
بالوكالة بكلية التربية، وذلك ملدة عام اعتبارا من 

.2011/9/11
من جانب آخر، أصدر مدير جامعة الكويت قرارا 
يقضي بتجديد تعيني د.أحمد عبدالرحمن امللحم، 
االستاذ بقسم القانون اخلاص بكلية احلقوق، رئيسا 

لتحرير مجلة احلقوق، وذلك ملدة سنتني.
كما أصدر ق���رارا يقضي بتجديد تعيني بعض 
رؤساء األقسام العلمية بكلية العلوم، وذلك وفقا 
ملا يلي: د.محمد حس���ن علي حسن � رئيسا لقسم 

الكيمياء بالوكالة
د.فهيمة عبداحلميد العوضي � رئيس���ا لقسم 

االحصاء وبحوث العمليات بالوكالة
وذلك ملدة عام اعتبارا من 2011/9/11.

خالل ندوة »حقوق إخصائيي األغذية والتغذية إلى أين؟«

البراك: ندعم اخصائيي األغذية والتغذية للحصول على كادرهم
نظمت رابط����ة اعضاء هيئة 
التدري����س بالتطبيق����ي ندوة 
بعن����وان »حق����وق أخصائيي 
أين«  إلى  األغذية والتغذي����ة... 
بحضور النائب مس����لم البراك 
لبح����ث املعوقات التي تعترض 
تلك الشريحة وحتول بينها وبني 
حصولها على حقوقها، واهمها 
التجاوز على صالحيات أخصائيي 
األغذية والتغذية، وجتاهل تعديل 
املسميات اخلاصة بهم وحرمانهم 
من احلصول على الكادر، وعدم 
الدبل����وم من  الس����ماح حلملة 
العامل����ني ف����ي مج����ال التغذية 
واألغذية باس����تكمال دراستهم 

داخل الكويت.
البراك  النائب مس����لم  وأكد 
دعمه لتلك الشريحة ووقوفه الى 
جانبهم للحصول على مطالبهم 
املش����روعة، مش����يرا انه التقى 
أخصائيي التغذية واألغذية خارج 
أسوار املجلس واستمع لهمومهم 
ومشاكلهم، مبديا اعتذاره لهم على 
التأخر في املطالبة بحقوقهم نظرا 
لألحداث التي ش����هدتها الساحة 
مؤخرا م����ا جعلهم ال يتفاعلون 
مع تلك القضية بالشكل املطلوب، 
اال انه تعهد بأن األسبوع املقبل 
سيشهد حتركات جادة من قبله 
وبعض زمالئه في املجلس من 
الداعمني ملطالب تلك الشريحة 
وتق����دمي مقترح يتعل����ق بكافة 

مطالبهم.
العاملني  البراك أن  وأوضح 
في مجال التغذية واألغذية من 
رجال ونس����اء يعانون من عدة 
مشاكل متعلقة باجلانب الوظيفي، 
منها بدل العدوى رغم أن دورهم 
ال يقل أهمية عن دور الصيدلي 
أو دور فني املختبر، فهي أدوار 
كلها مكملة لدور الطبيب، فهذا 
التخص����ص عالج����ي ووقائي 
والعاملون في ه����ذا املجال في 
موقع اخلطر ومعرضون النتقال 
العدوى لهم بس����هولة وهذا أمر 
مزعج أال يكون لهم كادر، مشيرا 
القضية ليست مرتبطة  أن  إلى 
ببدالت أو ما ش����ابه ولكن يجب 
إنصاف تلك الشريحة لتتمكن من 
أداء عملها على الوجه املنشود 

سواء للمواطن أو املقيم.
من جهته أعرب املستش����ار 
باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت عبدالرزاق الكندري عن 
دعم االحت����اد لتلك الش����ريحة 
وملطالبهم املش����روعة، مشيرا 
إلى أن هناك نحو 600 أخصائيي 

الهندس���ة  افتتحت كلية 
والبت���رول بجامعة الكويت 
الدورة التدريبية الصيفية 34 
والتي تقيمها الكلية بالتعاون 
مع معه���د الكويت لألبحاث 
العلمي���ة، بحض���ور العميد 
الطالبية  املساعد للش���ؤون 
د.منصور جراغ، ود.حبيب 
شعبان عضو هيئة التدريس 
بالكلي���ة، ويبلغ عدد الطلبة 
بال���دورة ثالثة  املش���اركني 

وأربعني طالبا وطالبة.
وق���ال د.ج���راغ ان كلية 
الهندس���ة والبترول تعد من 
أكبر الكليات بجامعة الكويت، 
الطلبة  الى ان عدد  مش���يرا 
بكلي���ة الهندس���ة والبترول 
يبل���غ حوال���ي 4300 طالب 
وطالبة. وفترة الدراسة فيها 
من 4 إلى 5 س���نوات، مؤكدا 
ان مج���االت الهندس���ة ف���ي 
تطور مس���تمر، حيث بدأت 
الكلية بأربعة أقسام علمية 
وأصبحت تضم سبعة أقسام 

القرارات ستسمح لدخول غير 
التغذية  املتخصصني في مجال 
من املتاجرين بالتغذية، وبالتالي 
س����نجد زيادة ف����ي الكثير من 

األمراض والسمنة.
الهيفي ان هناك  وأوضح د. 
جتاوزا على الصالحيات ونقصا 
ف����ي ال����كادر واملس����ميات غير 
املطابقة لإلرشادات العاملية، وقد 
أدى كل ذل����ك لهجرة الكثير من 
التغذية  املتخصصني في مجال 
واألغذية خصوصا اخلريجني من 
الدول األجنبية )مثل أميركا( من 
اإلدارة أو غيرهم حديثي التخرج، 
فضال عن أن تلك التجاوزات على 
صالحيات التغذية أدت إلى مشكلة 
صحية كبيرة والدراسات تؤكد 
ذلك كارتفاع نسبة السمنة بشكل 
قياسي مقارنة بالدول األخرى.

من جانبه قال اختصاصي 
التغذية العالجية بوزارة الصحة 
أحمد الصالح ان مستوى نسبة 
السمنة في الكويت وصل إلى 
80%، وارجع السبب في ذلك إلى 
نوعية الغذاء وقلة احلركة وهنا 
يكون الدور احليوي ألخصائيي 
التغذية الذي يقلل من ازدياد عدد 
املصابني بتلك األمراض، ولكن 
هذا التخصص املهم واحليوي لم 
يحصل على حقه إداريا وماليا، 
ف���ال توجد حواف���ز أو كوادر، 
موضحا أن عمل تلك الشريحة 
في مستشفيات وزارة الصحة 
هام وحيوي فال يستطيع أي 
طبيب االستغناء عن مساعدة 
التغذي���ة، وبالرغم  أخصائي 
الطبي���ب واألخصائي  من أن 
يتعاملون مع املريض جند أن 
الطبيب يحصل على بدل عدوى 
وال يحص���ل عليها األخصائي 
رغم تواجده مع الطبيب بنفس 
الغرف���ة املتواجد بها املريض، 
وقال ان هذا التخصص ال يوجد 
ب���ه هيكل وظيفي أو مس���مى 

وظيفي.
ب����دوره أعرب رئيس قس����م 
التغذية واألغذية بكلية العلوم 
الصحي����ة د. محم����د الفايز عن 
التدريس على  ش����كره لرابطة 
تنظيم تلك الندوة، وأعلن دعمه 
الكامل ملطالب أخصائيي التغذية 
واألغذية، مش����يرا إلى أن قسم 
التغذي����ة واألغذية موجود منذ 
الق����رن املاضي ومت  ثمانينيات 
استحداث برنامج البكالوريوس 
بهذا التخصص منذ عام 2007.

محمد المجر  ٭

القريب، مضيفا  املس���تقبل 
ان نس���بة التسرب اصبحت 
قليلة عندما طبق نظام القبول 

املركزي بالكلية.
من جانبه، أوضح د.حبيب 
الفرق بني هندسة  ش���عبان 
الكيمياء،  البترول وهندسة 
مشيرا الى ان هندسة البترول 
تتعلق بكل م���ا يوجد حتت 
س���طح األرض كالبت���رول، 
الغازات، املع���ادن، عدد آبار 
النفط، اما الهندسة الكيميائية 
فتتعلق بعملية تكرير النفط، 
وصناع���ة البتروكيماويات، 

واألصباغ.
وأشار الى ان مجاالت عمل 
خريج تتخصص الهندس���ة 
الكيميائية كثيرة ومن ابرزها 
الش���ركات  الدولة،  »وزارات 
النفطي���ة وتوابعها، مجاالت 
صناعة البتروكيماويات ومياه 
الشرب، وزارة الصحة، وغيرها 

من جهات العمل«.
سعود المطيري  ٭

العديد  الهيفي أن هناك  د.أحمد 
من الصعوبات واملعوقات التي 
تواجه تلك الش����ريحة وحتاول 
حرمانهم من حقوقهم، مشيرا إلى 
أن قرارات التراخيص الصحية 
املتعلقة بالتغذي����ة هي قرارات 
ظاملة واملس����ميات التخصصية 
فيه غير صحيحة وتعد جتاوزا 
على صالحيات أخصائيي التغذية 
وليس لها أس����اس علمي، وهذه 

البترول، الهندسة الكيميائية، 
الهندسة الصناعية«، وقسم 
العمارة ستنشأ له كلية في 

تغذية وأغذية يعملون بوزارة 
الصح����ة وهم الس����اعد األمين 
للطبي����ب ومع ذلك ال يتمتعون 
بأي كادر يليق بتخصصهم النادر 
والدقيق، مشيرا إلى أن االحتاد 
سيقف إلى جانب هذه الشريحة 
حلني حصوله����م على مطالبهم 

املشروعة.
التغذية  بدوره قال أس����تاذ 
واألغذية بكلية العلوم الصحية 

»الهندسة الكهربائية، هندسة 
الكمبيوتر، الهندسة املدنية، 
الهندسة امليكانيكية، هندسة 

)قاسم باشا( مسلم البراك مع املشاركني في الندوة 

جانب من احلضور في الدورة التدريبية الصيفية

الكلية افتتحت الدورة التدريبية الصيفية 34

دعا الشؤون املالية لتحقيق كافة بنود الالئحة

جراغ: انخفاض التسرب في الهندسة بعد تطبيق القبول املركزي

املطيري: من حق أعضاء هيئة التدريس العمل بالفصل الصيفي

»املستقبل الطالبي«: متواجدون 
خلدمة املستجدين

مطالب اإلخصائيني

تقدمت قائمة املستقبل الطالبي في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بخالص التهاني والتبريكات للطالب 
والطالبات الناجحني من املرحلة الثانوية بقسميها العلمي 

واألدبي ومتنت لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأوضح املنسق العام للقائمة ثامر املطيري ان القائمة أعدت 
عدتها الستقبال زمالئها املستجدين الراغبني بااللتحاق في 

كليات ومعاهد الهيئة، وانها ستكون متواجدة ملساعدتهم في 
عملية التسجيل وارشادهم ألي معلومات يحتاجون اليها، 
وطالبهم ببذل قصارى جهودهم لتحقيق الهدف الذي أتوا 

للهيئة من أجله وهو حتصيل العلم واملعرفة، ومتنى لهم النجاح 
والتفوق في مسيرتهم الدراسية داخل أسوار الهيئة.

آالء خليفة  ٭

وزع االخصائيون بتخصص التغذية واألغذية 
بيانا على الصحافيني تضمن مطالبهم التي 

تلخصت في التالي: إقرار كادر خاص، صرف 
بدل طبيعة عمل واملساواة مع التخصصات 
األخرى كالصيدلة والعالج الطبيعي حيث لم 

يشملهم القرار رقم 7 الصادر عام 2003، 
زيادة قيمة البدالت )بدل خفارة، مكافأة 

تشجيعية، مكافأة مستوى وظيفي(، صرف 
بدل خطر وبدل عدوى بسبب احتكاكهم مع 

املرضى، صرف بدل التدريب واإلشراف حلملة 
شهادة دبلوم التغذية واألغذية، تعديل املسمى 

الوظيفي حلملة شهادة الدبلوم بعد مرور 10 
سنوات بالعمل، السماح لفنيي التغذية واألغذية 
واختصاصيي التغذية بالعمل في القطاع األهلي 
بعد الدوام الرسمي، إقرار مكافأة نهاية اخلدمة 
بواقع 18 شهرا ملن تزيد خدمتهم في احلكومة 
عن 30 سنة للرجال و20 سنة للسيدات حسب 

طلب وزارة الصحة بالكتاب رقم 31029 بتاريخ 
2010/9/5، زيادة مدة اإلجازة السنوية لتكون 

45 يوما ملن تقل خدمتهم عن 15 سنة، و60 
يوما ملن تزيد خدمتهم عن 15 سنة للرجال 

والسيدات حسب كتاب وزارة الصحة املذكور، 
مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على 
فتح املجال ملواصلة الدراسة لدبلوم فني التغذية 

واألغذية للحصول على شهادة البكالوريوس 
داخل الكويت بتخصص التغذية واألغذية، 

إقرار مكافأة األعمال املمتازة جلميع الفنيني 
واالختصاصيني احلاصلني على درجة االمتياز 

بالتساوي حسب املسمى واخلبرة دون استثناء، 
وصرف بدل للدورات احمللية واخلارجية لفنيي 

قسم التغذية واألغذية باملستشفيات التابعة 
إلدارة التغذية واإلطعام واحتسابها خبرة لكل 

موظف استحق شهادة الدورة.

اس����تغرب أمني س����ر رابطة 
أعض����اء هيئ����ة التدري����س في 
الهيئة العامة د. أحمد املطيري 
من التصريح الذي أدلى به مدير 
إدارة الش����ؤون املالية بالهيئة، 
حيث ذكر أن من ضوابط ومعايير 
التدري����س بالفصل الصيفي أن 
يك����ون عضو هيئ����ة التدريس 
قام بالتدري����س خالل الفصلني 
الدراس����يني الس����ابقني للفصل 
الصيفي وأن يكون قام بتدريس 
املقرر املطروح وأال يكون مكلفا 
بعمل آخر خالل الفصل الصيفي، 
ولكن يبدو أن مدير اإلدارة املالية 
لم يستكمل قراءة نص الالئحة 
التي أتاحت لعضو هيئة التدريس 
املشاركة بالفصل الصيفي حتى 
وإن لم تنطبق عليه الشروط، 
حيث كان القرار رقم 2207 لسنة 
2005 الصادر من املدير العام قد 
حدد الضوابط واملعايير املنظمة 

للعمل ف����ي الفص����ل الصيفي، 
وجاء من ضمن هذه الضوابط 
أن يكون عضو هيئة التدريس 
قام بالتدري����س خالل الفصلني 
الدراس����يني الس����ابقني للفصل 
الفقرة  أكد في  الصيفي، ولكنه 
ثالثا بن����د )5( يفضل أن يكون 
عضو هيئة تدريس من الكلية 
وليس منتدبا من اخلارج، وهذا 
النص واضح ومطلق وال يجيز 
انتداب أي شخص من غير أعضاء 
هيئة التدريس في حالة وجود 
عضو هيئة تدريس حتى لو لم 
تنطبق عليه ش����روط التكليف 
املذكورة أعاله في البند الثاني، 
مشيرا إلى أن منع عضو التدريس 
من العمل بالصيفي حتى وإن لم 
تنطبق عليه الشروط وانتداب 
أس����اتذة من خ����ارج الهيئة هو 

بعينه املخالف لالئحة.
محمد المجر  ٭

د.احمد املطيري


