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ق جديد... عدم تعيني  »تدريس الجامعة«: معوِّ
عضو هيئة التدريس عند بلوغه 42 عامًا

رابطة »جامعة الخليج« تناشد 
اإلدارة سرعة تظليل  املواقف

دعا رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
مواقف  تظليل  س��رع��ة  ال��ى  الجامعة  إدارة  ال��ع��دس��ان��ي،  فجحان 
مركبات الطلبة في املوقع الذي حددته من قبل، وفي الفترة التي 

تم اقتراحها.
وق����ال ف��ج��ح��ان ال��ع��دس��ان��ي، ان »ح��م��ل��ة ل��ل��ط��ال��ب ك��ل��م��ة، ال��ت��ي 
أطلقتها رابطة طلبة جامعة الخليج أواخر أبريل املنصرم، كانت 
بيل االعتصام وافقت 

ُ
تقضي بتظليل مواقف مركبات الطلبة، وق

اإلدارة على مطالبات الرابطة بتوفير املظالت وتحقيق مكاسب 
أكاديمية أخرى«.

واضاف إن »موضوع املظالت استغرق وقتًا، فبعد مشاورات 
وعدت  للتنفيذ  قابلة  واقعية  لحلول  وتوصلها  واإلدارة  الرابطة 
االدارة بتظليل مواقف للمركبات من جهة امللعب املوجود داخل 
أسوار الحرم الجامعي، وقد بعثت االدارة بريدًا إلكترونيا لكافة 

الطلبة تبلغهم بإغالق تلك الجهة من املواقف لتظليلها«.
اآلون��ة  في  وتكثيفها  االجتماعات  توالي  »بعد  ان��ه  ال��ى  ولفت 
أب��رزه��ا كان  االخ��ي��رة تم تسليط الضوء على قضايا ع��دة لعل 
امل���واق���ف، إن تظليل م��واق��ف امل��رك��ب��ات ي��ع��د أول���وي���ة، وق���د كثفت 
الرابطة جهودها نحو هذه األولوية، فاستجابت االدارة الجامعية 
بعد حني، وأبلغت كافة الطلبة بإغالق جانب امللعب من املواقف 
امل��ش��روع  تنفيذ  س��رع��ة  االدارة  ون��ط��ال��ب  لتظليلها،  ش��ه��ر  مل���دة 
ف��ي تحقيق  امل��ح��ددة، ونشكرها على تعاونها  ب��امل��دة  واالل��ت��زام 

أولويات الطلبة«،

»أسيكو« رعت حفل فائقي »الهندسة«
ق�������ام�������ت ش�������رك�������ة أس����ي����ك����و 
ل��ل��ص��ن��اع��ات ب���رع���اي���ة ال��ح��ف��ل 
ال����خ����اص ب���امل���ت���ف���وق���ن ل��ك��ل��ي��ة 
فندق  في  والبترول  الهندسة 
ال����ج����م����ي����رة، وذل��������ك ب���ح���ض���ور 
ح�����س�����ام أب��������و ل����غ����د ال����رئ����ي����س 
التنفيذي للشؤون املالية في 
ش���رك���ة أس���ي���ك���و ل��ل��ص��ن��اع��ات، 
الرئيس  نائب  املاجد  وأحمد 
املساكن  شركة  ف��ي  التنفيذي 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري، 
وع��������دد م�����ن أع�����ض�����اء ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري���س���ي���ة واإلداري�������������ة ف��ي 

الكلية.
وف������ي ك���ل���م���ت���ه، ن���ق���ل أح���م���د 
امل�������اج�������د، ت����ح����ي����ات ال����رئ����ي����س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة أس��ي��ك��و 
ل��ل��ص��ن��اع��ات غ���س���ان ال��خ��ال��د، 
م������ش������ددا ع����ل����ى أه����م����ي����ة دع����م 
الكبير  للدور  املهندس، وذلك 
لخدمة مجتمعه  يلعبه  ال��ذي 

ووطنه. 

القائمة شددت على رفضها التمييز بني مبتعثي »التعليم العالي« 

»مستقبل« أميركا: الدارسون بالساحل الغربي 
لم يصرف لهم األثر الرجعي للزيادة

تحالف املستقبل واالتحاد في »التطبيقي«:
مشاكل »البانر« تتطلب التدخل السريع

|  كتب وليد العبداهلل  |

استغرب أمن سر تحالف قائمة املستقبل الطالبي 
واالت���ح���اد ال��ط��الب��ي م��ح��م��د ع��ام��ر ال��دي��ح��ان��ي، أخ��ط��اء 
للطلبة  والتسجيل  بالقبول  ال��خ��اص  »ال��ب��ان��ر«  ن��ظ��ام 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ف��ي  واملستمرين  املستجدين 
التطبيقي والتدريب، حيث لوحظ أن النظام كثيرا ما 
يتعطل على الطلبة ما يتسبب لهم بحرمان التسجيل 

والدخول. 

وطالب الديحاني، إدارة الهيئة بإيجاد حل سريع 
للمشاكل التي تسبب بها نظام التسجيل االلكتروني 
اآللي  النظام  أن تطبيق  إلى  »البانر«، مشيرا  الجديد 
ال��ج��دي��د ج��اء ف��ي توقيت خ��اط��ئ، وك���ان يتوجب على 
إدارة ال��ه��ي��ئ��ة ت���دري���ب م��وظ��ف��ي ال��ت��س��ج��ي��ل ع��ل��ي��ه، قبل 

تطبيقه بفترة كافية.
وقال الديحاني، ان »النظام الجديد يشوبه العديد 
م���ن ال��س��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي ن��ت��ج��ت ع��ن��ه��ا م��ش��اك��ل دراس���ي���ة 
للطلبة«، مردفا أن »الطالب ال يجيد التعامل مع هذا 

يبررون  أنفسهم  التسجيل  موظفي  إن  حتى  النظام، 
عدم تعاونهم مع الطلبة بسبب جهلهم بهذا النظام«.

وانتقد الديحاني، اتحاد طلبة »التطبيقي« عندما 
وع���د ال��ج��م��وع ال��ط��الب��ي��ة ب��أن��ه س��ي��ت��م ت��غ��ي��ي��ر ال��ش��رك��ة 
املشرفة على النظام خالل احد االعتصامات، متسائال 
»أي�����ن ه����ذا ال���وع���د ال�����ذي أص���ب���ح ه��ش��ا ب���ال ت��ط��ب��ي��ق؟«، 
م��ؤك��دا ع��ل��ى أن »ه����ذا يعتبر ض��ع��ف��ا م��ن االت���ح���اد من 
خالل تحقيق انجازات الطلبة ويضاف الى انجازاتهم 

الوهمية«.

اتحاد »كندا« يستقبل الطلبة املستجدين
|  كتب علي الفضلي  |

أش����ار رئ��ي��س ش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة ل��الت��ح��اد 
الوطني لطلبة الكويت في كندا علي أكبر، 
ال���ى اس��ت��ع��داد االت���ح���اد الس��ت��ق��ب��ال الطلبة 
ال��راغ��ب��ن ف��ي ال��دراس��ة ف��ي ك��ن��دا، واالج��اب��ة 
عن استفساراتهم وأسئلتهم حول الدراسة 

هناك.
يوميا  االت��ح��اد  تواجد  أكبر عن  وأعلن 
التعليم  وزارة  ف��ي  الصباحية  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
ال���ع���ال���ي، وف����ي ال��ف��ت��رة امل��س��ائ��ي��ة ف���ي م��ق��ره 
الكويتية،  املهندسن  جمعية  ف��ي  ال��ك��ائ��ن 
كل ي��وم أح��د وثالثاء وخميس بعد صالة 
العشاء، متقدما بالتهنئة بمناسبة حلول 
ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك، راج��ي��ا م��ن ال��ل��ه أن 

يتقبل من الجميع صالح األعمال. 

أبدت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت رفضها اشتراط أال يزيد عمر عضو هيئة 
التدريس عن 42 عامًا عند التعين، مبينة أن »هذا 
األمر معوق جديد يحول دون تعين أعضاء هيئة 
أع��داد أعضاء  تدريس في ظل النقص الواضح في 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س، وف����ي ظ���ل ت��ن��ام��ي أع������داد ال��ط��ل��ب��ة 
الكويت على نحو قياسي، على  املقبولن بجامعة 
ال���رغ���م م���ن إق������رار رف����ع س���ن ال��ت��ق��اع��د ل��ع��ض��و هيئة 

التدريس إلى 75 عامًا.
التدريس في  وق��ال رئيس جمعية أعضاء هيئة 
جامعة الكويت الدكتور محمد الخضر، ان »التخبط 
اإلداري الذي تعيشه جامعة الكويت وعجز اإلدارة 
الجامعية الحالية عن إدارة هذا الصرح األكاديمي 
الكبير والعريق فاق كل التوقعات وخرج عن حدود 
امل����أل����وف، وي��م��ث��ل ظ���اه���رة ت���ك���رار م��س��ل��س��ل ال��ت��ع��دي 

على اللوائح الجامعية واختراق القوانن والسعي 
إل����ى ت��ق��ل��ي��ص ح���ق���وق وم��ك��ت��س��ب��ات أع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة 
بالعملية  ي��دف��ع  م��ا  وه��و  الجامعة،  ف��ي  التدريسية 
م���ن سمعة  وي���ن���ال  ال�����وراء  إل���ى  ب��رم��ت��ه��ا  التعليمية 

جامعة الكويت التي أصبحت على املحك«.
وبن الخضر ان »إقرار مجلس الجامعة لالئحة 
املعدلة لشؤون أعضاء هيئة التدريس في اجتماعه 
األخير تعد واضح على اللوائح واألعراف الجامعية، 
إق��راره��ا من  ل��م تتم مناقشة ه��ذه الالئحة أو  حيث 
قبل مجالس األقسام العلمية أو مجالس الكليات«، 
موضحا أن »الجمعية تؤكد رفضها القاطع لبعض 
ما تضمنته هذه الالئحة من بنود، نذكر منها على 
سبيل املثال تشكيل اللجنة املركزية للتعيينات في 
مخالفة صريحة ملواد القانون أرقام 19 و25 والتي 

سبق للجمعية رفضها جملة وتفصيال«.

في  ال��ط��الب��ي  املستقبل  لقائمة  ال��ع��ام  املنسق  ش��دد 
التمييز في  ف��واز فرحان املطيري، على رف��ض  أميركا 
صرف األثر الرجعي الخاص بالزيادة التي طرأت على 
العالي،  التعليم  وزارة  ملبتعثي  امل��ال��ي��ة  املخصصات 
ب��ن امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي ف��ي واش��ن��ط��ن دي س��ي ال��خ��اص 
ب��ال��دارس��ن ف��ي ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي، وامل��ل��ح��ق ف��ي ل��وس 
أن��ج��ل��ي��س امل��خ��ت��ص ب��ال��ط��ل��ب��ة ال���دارس���ن ف���ي ال��س��اح��ل 

الغربي من الواليات املتحدة. 
وق����ال امل��ط��ي��ري، »ل��ي��س م��ن امل��ع��ق��ول ان ي��ت��م ص��رف 
األث�����ر ال���رج���ع���ي ال���خ���اص ب���ال���زي���ادة ال���ت���ي ط�����رأت على 
العالي  التعليم  وزارة  ملبتعثي  امل��ال��ي��ة  امل��خ��ص��ص��ات 
اخ���ي���رًا ل��ط��ل��ب��ة ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي، وع����دم ص��رف��ه��ا إل��ى 

يومنا هذا لطلبة الساحل الغربي«.
وبن املطيري ان »القائمة خاطبت امللحق الثقافي 
في لوس أنجليس، وكانت اإلجابة بأن األثر الرجعي 
س���ي���ص���رف ل��ط��ل��ب��ة ال���س���اح���ل ال���غ���رب���ي م����ع امل��خ��ص��ص 
الشهري لشهر أغسطس، أي بعد ما يقارب الشهر من 

يوم صرفه لطلبة الساحل الشرقي«. 
قاصرًا  ليس  »التمييز  ان  امل��ط��ي��ري،  ف���واز  وأض���اف 

ال��ل��غ��ة وال��ج��ام��ع��ات  ف��ق��ط، فمعاهد  ع��ل��ى ه���ذه القضية 
ف��ي ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي ف��ي م��واج��ه��ة م��وج��ة م��ن إي��ق��اف 
االبتعاث لهم ألسباب زيادة عدد الطالب والطالبات، 
النادر  من  املقابل  وف��ي  وألس��ب��اب عشوائية مجهولة، 
اع��ت��راف ملعهد لغة  إي��ق��اف االبتعاث او سحب  أن يتم 
او جامعة من قبل املكتب الثقافي في لوس أنجليس، 
التخصص  بتحويل  املتعلقة  ال��ل��وائ��ح  ال��ى  ب��االض��اف��ة 

وصرف مخصصات السفر لطلبة اللغة«.
ال��ت��م��ي��ي��ز بتطبيق  واوض�����ح امل��ط��ي��ري، ان »ق��ض��اي��ا 
ال���ل���وائ���ح ك��ث��ي��رة وم����ن غ��ي��ر أي م���ب���رر وه����و م��رف��وض 
تمامًا من قبل قائمة املستقبل الطالبي التي تحرص 
حقوقهم  على  والطالبات  ال��ط��الب  كافة  حصول  على 
بشكل عادل ومتساو خاصة أن املكتبن يتبعان نفس 

اللوائح الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي«.
وبارك املطيري لكافة الطالب والطالبات على زيادة 
كافة املخصصات املالية الشاملة للمخصص الشهري 
التي ساهمت  الجهات  لكافة  وال��ب��دالت، مقدما شكره 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا االس���ت���ح���ق���اق ال���ط���الب���ي وع���ل���ى رأس��ه��م 

الطالب والطالبات الدارسون في أميركا.

استعداد الستقبال املستجدين

تكريم

من جهته، عبر حسام أبو لغد 
التي  املناسبة  عن سعادته بهذه 
ت���ؤك���د ع��ل��ى ع��م��ق ال���ع���الق���ات بن 
التعليمية  وامل��ؤس��س��ات  ال��ش��رك��ة 

داخل الكويت.
ال���ش���رك���ة  أن  ل����غ����د  أب�������و  وب�������ن 

ح��ري��ص��ة ك���ل ال���ح���رص ع��ل��ى دع��م 
ال��ط��ال��ب ب��ش��ك��ٍل ع����ام، وامل��ه��ن��دس 
ع���ل���ى وج������ه ال����خ����ص����وص، وذل�����ك 
إي��م��ان��ًا م��ن��ه��ا ب�����دوره ال��ك��ب��ي��ر في 
ال����ن����ه����وض ب���ق���ط���اع���ات امل��ج��ت��م��ع 

املختلفة.

عزيزي المواطن 
والمقيم:

يعتبر الحدث معرضًا 
لالنحراف إذا لم يكن له 

محل إقامة مستقر 
أو مكان يبيت عادة

في أماكن غير معدة 

لإلقامة أو املبيت فيها.  

         مع تحيات إدارة 
        رعاية األحداث


