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طالب األثري بتشكيل جلنة حتقيق

في مجال التعليم والتدريب

األثري بحث مع السفير األسترالي التعاون احتاد التطبيقي :مكتب تسجيل الدراسات
وأستراليا
«التطبيقي»
بني
املشترك
التجارية يطرد الطالبات ويرفض تسجيلهن

جانب من اللقاء

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د .أحمد األث���ري ،سفير دول��ة استراليا
بالكويت وارين هاوك ،لبحث سبل التعاون املشترك
بني اجلانبني ،وذلك صباح يوم أمس الثالثاء مبكتبه
بديوان عام الهيئة بالعديلية.
وحضر اللقاء نائب املدير العام للتعليم التطبيقي
والبحوث د .عيسى املشيعي ،وعميد كلية الدراسات
التجارية د.عدنان العلي ،باالضافة إلى مدير مكتب
العالقات العامة واإلع�لام أ .فاطمة العازمي ،ومن
السفارة االسترالية املستشار التجاري جاك حجار.
ومت خالل اللقاء احلديث حول عدة موضوعات
ذات االهتمام املشترك وبحث إمكانية فتح قنوات
جديدة للتعاون والتواصل بني اجلانبني في مجال
التعليم والتدريب ,باإلضافة إلى مناقشة أهم ما ميكن

تقدميه لتطوير العملية التعليمية ،وتناول احلديث
بعض التخصصات مثل الهندسة والتمريض،
وإمكانية استكمال مسارات التعليم والتدريب فيها.
جدير بالذكر أن التعاون بني الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ودولة استراليا قد شهد نشاطا
ملحوظا في فترات سابقة ،وشهد مركز اللغات بكلية
ال��دراس��ات التجارية إح��دى ه��ذه اجل��والت ،ويأمل
اجلانبان في إحياء هذا النشاط وتفعيله.
م��ن جانبه أع���رب س��ع��ادة السفير االس��ت��رال��ي
بالكويت واري��ن ه��اوك عن بالغ تقديره وسعادته
بحفاوة االستقبال وم��ا ملسه من جانب مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من اهتمام
وحرص على إحياء التعاون املشترك والتواصل بني
اجلانبني.

وفد من جامعة ميموريال زار جامعة الكويت لبحث أطر التعاون ما بني الطرفني

العوضي :التركيز حاليا على التبادل الطالبي والبحث العلمي
زار وفد من جامعة ميموريال
في كندا جامعة الكويت لبحث
أط���ر ال��ت��ع��اون م��ع ن��ائ��ب مدير
اجلامعة للشؤون العلمية أ.د.
عصام محمد العوضي ،صباح
أم���س ال��ث�لاث��اء ف���ي اخل��ال��دي��ة
وضم الوفد نائب مدير اجلامعة
للشؤون األكادميية في جامعة
م��ي��م��وري��ال ون��ائ��ب عميد كلية
ال��ه��ن��دس��ة وال���ب���ت���رول بنفس
اجلامعة في كندا ،وي��زور الوفد
برفقة السفارة الكندية بدولة
الكويت لبحث أفق التعاون مع
جامعة الكويت.
وم��ن جهته ق��ال ن��ائ��ب مدير
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون العلمية
ف��ي جامعة الكويت أ.د .عصام
ال��ع��وض��ي أن ال��ت��رك��ي��ز حاليا
خالل هذه الزيارة هو لبحث أطر
التعاون فيما يتعلق بالتبادل
الطالبي ،علما بأن كلية العلوم
اإلداري����ة لديها اتفاقية تفاهم
فيما يتعلق بالتبادل الطالبي
في كندا ،على أن تكون جامعة
ميموريال هي اجلامعة املستقبلة
لهم والتسجيل في مقررات علمية
هناك ،وفي املقابل هناك جامعات

جانب من الزيارة

كندية ترغب في إرس��ال طلبتها
جل��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت لتلقي نفس
األم��ر وال��دراس��ة لفصل دراس��ي
واح��د ،كما أن هناك تعاون على
اجلانب البحثي من قبل أعضاء
هيئة التدريس وج���اري العمل
حاليا على مذكرة التفاهل ما بني
الطرفني وسيتم التوقيع عليها
خالل األيام القليلة املقبلة.
وع��ن ال��ت��ع��اون م��ع جامعات
أخرى قال العوضي « أن تعاون

جامعة الكويت م��ع اجلامعات
الكندية قليل ج��دا ،األم��ر ال��ذي
دف��ع��ن��ا ل��ل��ت��وق��ي��ع م���ع جامعة
ت��وري��ن��ت��و ق��ب��ل ث�لاث��ة أس��اب��ي��ع
والعمل جاري حاليا للتوقيع مع
جامعة ميموريال التي تعتبر من
اجلامعات العريقة في كندا ،وأبرز
مذكرات التفاهم التي أبرمناها
خ�لال الفترة املاضية كانت مع
جامعات أمريكية واجلامعات
األوروبية».

استنكر رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أحمد ختالن الهطالني الرشيدي التعامل غير
الالئق من قبل رئيس وموظفات مكتب التسجيل
بكلية الدراسات التجارية بنات ورفضهن إنهاء
معامالت الطالبات الراغبات بتسجيل مقرراتهن،
مشيرا إلى أن نائبة الرئيس لشئون الطالبات
تلقت ات��ص��اال م��ن قبل إح��دى ع��ض��وات االحت��اد
بالكلية نقلت لها معاناة الطالبات وعدم متكنهن
من تسجيل مقرراتهن ،فتوجهت نائبة الرئيس
على الفور ملقر الكلية لالطالع على األمر فوجدت
موظفات املكتب قد أغلقن باب املكتب من الداخل
ويرفضن القيام بواجبات عملهن جتاه استقبال
الطالبات ومساعدتهن في تسجيل مقرراتهن
فقامت بطرق الباب وطلبت من املوظفات مساعدة
الطالبات وفتح ب��اب املكتب أمامهن إال أنهن
رفضن ذلك رفضا قطاعا فطلبت مقابلة رئيسة
املكتب فكان اجلواب عليها بأن تعليمات رئيسة
املكتب عدم فتح باب مكتب التسجيل ألي من كان
ورفضها استقبال أي شكاوى تخص الطالبات.
واستغرب الهطالني من صمت عميد الكلية
وعميدة القبول والتسجيل جتاه تلك التجاوزات

وعدم مباالتهم مبشاكل الطالبات وإهمال مكتب
التسجيل لهن ،مشيرا إلى أن جت��اوزات رئيسة
مكتب التسجيل وإص��راره��ا على إغ�لاق املكتب
بوجه الطالبات لالستمتاع ببراد املكيف ينم عن
أن لديها قناعة بأنها مسنودة من عميد الكلية
الذي يغض الطرف عن تعاملها غير الالئق مع
الطالبات وعدم القيام بواجباتها.
وطالب الهطالني مدير ع��ام الهيئة د .أحمد
األثري بتشكيل جلنة حتقيق عما تقوم به رئيس
مكتب تسجيل البنات ب��ال��دراس��ات التجارية
بنات ومقابلة ع��دد من طالبات الكلية بشكل
عشوائي للتعرف عن انطباعاتهن جتاه مكتب
التسجيل وم��دى معاناتهم من املعاملة السيئة
لهن من قبل رئيسة وموظفات املكتب ،موضحا أن
السلبية التي يتمتع بها عميد الكلية منذ بدء العام
الدراسي قد حاول االحتاد مرارا التعامل معها من
باب الصبر والسعي خللق قنوات تواصل بني
االحتاد والعميد مبا يساهم في تذليل الصعاب
واملشاكل التي تواجه الطلبة إال أن االحتاد باتت
لديه قناعة بأن العميد ليس لديه أي استعداد
للتعاون ،وسوف يخصص االحتاد تصريح قادم
لبيان ما يقوم به عميد الكلية.

جانب من ازدحام الطالبات أمام مكتب التسجيل

النادي العلمي نظم زيارة علمية استكشافية لالطالع على جتربة استزراع املرجان في دبي

السبيعي« :حارث البحر» يؤكد االهتمام الكبير الذي توليه
اإلمارات في احملافظة على البيئة البحرية اخلليجية
ف��ي اط��ار ح��رص ال��ن��ادي العلمي على
فتح قنوات التعاون والتواصل وتبادل
اخلبرات مع الهيئات واملؤسسات املهتمة
بالشأن البيئي على كافة املستويات احمللية
واخلليجية واإلقليمية وال��دول��ي��ة ،قام
وفد من النادي ممثال ب��إدارة علوم البيئة
البحرية وفريق الغوص الكويتي ،بزيارة
علمية استكشافية لإلطالع على مشروع
استزراع املرجان (حارث البحر) اخلاص
بشرطة دبي .ضم الوفد عضو مجلس إدارة
النادي العلمي اإلستشاري علي السبيعي،
ومدير إدارة علوم البيئة البحرية ورئيس
ف��ري��ق ال��غ��وص الكويتي الكابنت محمد
ال��راش��د ،ورئيس قسم املشاريع العلمية
بإدارة علوم البيئة البحرية وعضو فريق
الغوص الكويتي الكابنت حسني الصايغ.
وفي تصريح صحافي بخصوص هذا
ال��ش��أن ،ق��ال عضو مجلس إدارة النادي
العلمي اإلستشاري علي السبيعي ،ان
النادي العلمي يولي املجال البيئي اهتماما
كبيرا ،إذ يضم بني إدارات��ه املتعددة إدارة
خ��اص��ة بعلوم البيئة البحرية وفريق
ال��غ��وص الكويتي املشهود ل��ه بجهوده
وأعماله التطوعية من أجل حماية البيئة
البحرية والساحلية.
وأضاف ان الزيارة جاءت تلبية لدعوة
شرطة دب��ي للنادي العلمي ممثال ب��إدارة
ع��ل��وم البيئة البحرية وف��ري��ق الغوص
الكويتي ل�لإط�لاع على جت��رب��ة مشروع
(ح���ارث ال��ب��ح��ر) اخل���اص بشرطة دب��ي،
والتي جاءت بعد مشاركة لفريق الغوص
الكويتي في معرض دب��ي للقوارب الذي

علي السبيعي يهدي درع النادي العلمي للواء محمد سعيد بخيت

أقيم في إبريل املاضي ،مشيرا إلى ان هذا
املشروع يؤكد اإلهتمام الكبير الذي توليه
دول��ة اإلم���ارات في احملافظة على البيئة
البحرية اخلليجية.
وأوض���ح ان م��ش��روع (ح���ارث البحر)
يعمل على استزراع الشعاب املرجانية من
البيئة احمللية وتوزيعها في مواقع املرجان
التي تعرضت للضرر ،وتنميتها في شواطئ
دب��ي واحملافظة عليها ،مشيدا بالتجربة
اإلماراتية ودورها في احملافظة على التنوع
البيولوجي ،الفتا إلى ان الشعاب املرجانية
تلعب دورا رئيسيا في ال��ت��وازن البيئي
وتزود مختلف الكائنات البحرية بالغذاء
واحلماية واملأوى ،األمر الذي يبقي أجياال

من هذه الكائنات على قيد احلياة.
وأشار السبيعي إلى ان التعاون وتبادل
اخلبرات وال��زي��ارات العلمية بني النادي
العلمي وش��رط��ة دب��ي ص��اح��ب مشروع
اس��ت��زراع امل��رج��ان (ح���ارث البحر) خير
دليل على وحدتنا كأسرة خليجية واحدة،
وان أحد أهدفنا هو احملافظة على البيئة
البحرية ،الفتا إلى أن املرجان املستزرع
في اإلمارات من خالل املشروع ينمو بشكل
سريع ومعافى وال يختلف ع��ن املرجان
الطبيعي ألنه جزء من املرجان الطبيعي،
مؤكدا ضرورة االستفادة من هذه التجربة
الناجحة إلن��ق��اذ الشعاب املرجانية في
الكويت التي تعرضت إلى الكثير من الدمار.

ونوه إلى ان إدارة علوم البيئة البحرية
وفريق الغوص الكويتي بالنادي العلمي
له جتربة رائ��دة في هذا املجال حيث جنح
من قبل في حتقيق اجن��ازا يعد األول من
نوعه على مستوى الشرق األوس��ط متثل
في منو املرجان الطبيعي على املستعمرات
الصناعية في بحر الكويت والتي حتولت
ال���ى بيئة طبيعية تستقطب االس��م��اك
واألحياء البحرية ،واستطاع الفريق بهذا
االجناز الفريد من نوعه إعادة تأهيل البيئة
البحرية الكويتية واستزراع بقعة صغيرة
حسب االمكانات.
وت��ق��دم السبيعي بالشكر والتقدير
لرئيس اللجنة العليا حلماية البيئة
والطاقة والسالمة العامة بشرطة دبي
ومدير اإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات
ال��ل��واء محمد سعيد بخيت ،ومدير إدارة
البيئة والصحة والسالمة العامة بشرطة
دبي ورئيس فريق العمل في املشروع املقدم
الدكتور متيم محمد محسن احلاج ،ومدير
إدارة البحث واإلنقاذ بشرطة دبي املقدم
خبير جمعة أحمد بن دروي��ش الفالسي،
وكافة القائمني على املشروع من شرطة دبي
على دعوتهم إلدارة علوم البيئة البحرية
وفريق الغوص الكويتي بالنادي العلمي،
والتي تدل على مدى حرصهم على التعاون
املشترك م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات واملؤسسات
اخلليجية املهتمة بالشأن البيئي مبا يصب
ف��ي مصلحة بيئتنا البحرية اخلليجية
واحمل��اف��ظ��ة عليها ال��ت��ي ه��ي مسؤوليتنا
املشتركة ،متمنيا للقائمني على هذا املشروع
املتميز كل التوفيق والتقدم.

 1100طالب وطالبة جنحوا في اختبارات العام وانتقلوا للسنة التالية

«النجاة» احتفت بتكرمي طالب العلم
السوريني املتعثرين

لقطة جماعية للطلبة

وسط حشد كبير من األسر السورية
في الكويت زاد عن الفي مشارك تخلله
مشاعر الفرح ،نظمت م��دارس النجاة
وجلنة طالب العلم بجمعية النجاة
اخليرية حفال لتكرمي ابناء اجلالية
ال��س��وري��ة م��ن حفظة ال��ق��رآن الكرمي
وامل��ت��ف��وق�ين م��ن « ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
م��ش��روع علمني ح��رف��ا» وال���ذي شمل
عدد  1100طالب وطالبة من الطلبة
السوريني املتعثرين ،وهم من لم تتح
لهم فرصة االلتحاق بركب التعليم
النظامي ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن ق��ب��ل ،وقد
اقيم احلفل بحضور الدكتور سامي
اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للجنة
ط��ال��ب العلم ون��ائ��ب امل��دري��ر العام
بجمعية النجاة لشئون القرآن الكرمي
الدكتور بدر الرخيص ،ونائب املدير
العام بجمعية النجاة ان��س اخلليفة
واالستاذ ابراهيم البدر مدير مشروع
تعليم السوريني باجلمعية واالستاذ
محمد طنطاوي مدير مدرسة النجاة
بنني بحولي وعدد كبير من مسئولي
وم���دراء امل���دارس وال��ل��ج��ان بجمعبة
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ،واق��ي��م احل��ف��ل في
مدرسة النجاة بنني بحولي.
وف��ي مستهل احل��ف��ل ال��ق��ى رئيس
جلنة طالب العلم د .سامي االبراهيم
كلمة اشاد فيها بجهود جمعية النجاة

وم��دارس��ه��ا والقائمني على املشروع
وقال ان جمعية النجاة اخليرية شريان
عطاء ونهر فياض استقت حبها للخير
من شعب جبل على العطاء ولم يبخل
يوما على قريب أو بعيد ،وألن اجلمعية
دائما حترز قصب السبق مببادراتها
املستقاة م��ن رسالتها السامية فقد
ارت���أت أن ت��خ��وض مضمار التعليم
فالتقت في ذلك مع توجه الدولة نحو
هذا املجال مستشعرة معاناة الشعب
السوري الشقيق ممن انتقلوا إلى بلدهم
الثاني الكويت ،ذل��ك االش��ق��اء الذين
تقطعت بهم السبل وعانى أبناؤهم
من حرمانهم من حق التعليم ،فمنهم
من انقطع عاما عن التعليم وآخ��رون
ألعوام.
ومن جانبه قال مدير مشروع تعليم
الطلبة ال��س��وري�ين اب��راه��ي��م ال��ب��در -
أن اجلمعية من خالل اإلدارة العامة
مل��دارس النجاة اتخذت ع��دة خطوات
خيرة نحو أب��ن��اء اجلالية السورية
ب��ال��ك��وي��ت ،مشيرا إل��ى أن ال��دراس��ة
باملشروع هدفها تعويض الطالب ما
فاتهم من أعوام لم يتلقوا فيها التعليم
ليلحقوا بركب التعليم داخل الكويت،
حيث درس باملشروع عدد  1100طالب
وطالبة من الطلبة السوريني جنحوا
في اختبارات السنة.

تتمات
قلق أممي
وي��ق��در أن مئة أل��ف م��دن��ي م��وج��ودون
بالفلوجة وكانت هي املدينة األول��ى التي
تقع في أيدي التنظيم في يناير كانون الثاني
 .2014وبعد ستة أشهر من ذلك التاريخ
أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية قيام “دولة
خالفة».
وقال اجليش العراقي إنه طرد املتشددين
من مدينة الكرمة إل��ى الشرق من الفلوجة
ال��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة .ول���م ي��ب��ل��غ اجل��ي��ش أو
املستشفى الرئيسي باملدينة عن سقوط قتلى
أو جرحى .وقال املستشفى أمس االثنني إن
ثمانية مدنيني وثالثة متشددين قتلوا بينما
أصيب  25شخصا بينهم  20مدنيا.
ق��ال الكولونيل ستيف وارن املتحدث
باسم التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة
لرويترز في اتصال هاتفي إن التحالف “يقدم
غطاء جويا لدعم القوات احلكومية العراقية
في الفلوجة».
وأصدرت األمم املتحدة واللجنة الدولية
للصليب األحمر بيانات مساء يوم االثنني
ناشدتا فيها األط���راف املتحاربة حماية
املدنيني الذين يواجهون صعوبة شديدة
للحصول ع��ل��ى ال��غ��ذاء وامل����اء وال��رع��اي��ة
الصحية.
وق��ال رئيس ال��وزراء حيدر العبادي إن
ال��ق��وات املسلحة تلقت توجيهات بحماية
أرواح امل��واط��ن�ين ف��ي ال��ف��ل��وج��ة وحماية
املمتلكات العامة واخلاصة.
وأض���اف العبادي ف��ي تصريحات بثها
التلفزيون العراقي احلكومي أثناء زيارة
قام بها ملركز القيادة امليداني قرب الفلوجة
“هؤالء (املدنيني) الذين ال يستطيعون أن
يسلكوا هذه الطرق للخروج ميكنهم البقاء
في منازلهم ويلزموا منازلهم».
وأم��ر العبادي بالهجوم رغ��م مخاوف
من أن يوجه املوارد بعيدا عن حملة مرتقبة
في وقت الحق هذا العام الستعادة املوصل
العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق وبينما تعيش البالد حالة فوضى
سياسية منذ شهور بعد أن أعلن خطته
لتشكيل حكومة من ال��وزراء املستقلني في
محاولة حملاربة الفساد واحملسوبية لكن

البرملان حال دون ذلك.
وك��ث��ف س��اس��ة م��ن ال��ش��ي��ع��ة دع��وات��ه��م
للعبادي ملهاجمة الفلوجة بعد سلسلة
تفجيرات مدمرة وقعت في بغداد ومناطق
أخ���رى وأع��ل��ن تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
مسؤوليته عنها .وتدعم عشائر سنية محلية
وحتالف أغلبه من فصائل شيعية اجليش
العراقي في معركته ضد التنظيم املتشدد
الذي يقدر اجليش األمريكي أن أعداد مقاتليه
باملدينة تتراوح بني  500و.700

وزارة التجارة
وامل���واد الضرورية باألسعار املناسبة
وسد احتياجات البالد منها .وذكر أن الوزارة
تعتزم عقد مؤمتر صحافي خالل األيام املقبلة
تبني خالله االج��راءات املتبعة في موضوع
الرقابة التجارية على السلع واملنتجات
داخل السوق احمللي اضافة الى آلية العمل
في حتديد االسعار.
وأش��ار إل��ى أن للمستهلك دور كبير في
رصد األسعار احمللية من خالل توصيل كافة
املعلومات للجان الرقابية واجلهات املختصة
داعيا الى تعاون اجلميع خالل الفترة املقبلة
في جتنب أي زيادة مصطنعة في االسعار.

حتالف كردي-عربي
واض��اف��ت فيالت ان الهدف من العملية
“صد العمليات االره��اب��ي��ة ع��ن ال��ش��دادي
(جنوب احلسكة) وتل ابيض (شمال الرقة)
وكوباني (ش��م��ال حلب)” ،وه��ي جميعها
مناطق جنح املقاتلون االكراد من طرد تنظيم
الدولة االسالمية منها.
وب���دأت ق���وات س��وري��ة الدميوقراطية
هجومها من مدينة تل ابيض في شمال الرقة
واحملاذية للحدود مع تركيا ،ومن مدينة عني
عيسى على بعد اكثر من خمسني كيلومترا عن
مدينة الرقة ،بحسب مدير املرصد السوري
حلقوق االنسان رامي عبد الرحمن.
وك��ان املقاتلون االك���راد ط���ردوا تنظيم
الدولة االسالمية من تل ابيض في في يونيو
 2015ومن عني عيسى في يوليو من العام
ذاته.

