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P A A E T  F A C U L T Y  A S S O C I A T I O N

رئيس التحرير

الكـنــــــدري محــــمد  د. 
االشراف العام

عـــــرفــــــــــة أحـــــمـــد  د. 
هيئة التحرير

مكـــــــــادي أحـمـــــــــد  م. 
المـزيـــــــــدي حنـــــــــان  د. 
محــمـــــد سـويــــــلــــم  د. 
حـــمـــــــودة عـــــــــــــادل  أ. 
أ. عبدالنـــــــــاصر محمــــود
بوشـهـــري وســــــــام  د. 

التقـــت الرابطـــة مـــع نظريتهـــا جمعيـــة أعضـــاء 

هيئـــة التدريـــس بجامعـــة الكويـــت وتـــم مناقشـــة 

قضيـــة الـــكادر الخـــاص بأعضـــاء هيئـــة التدريـــس، 

وأكـــدت الرابطـــة أنهـــا ونظريتهـــا بجامعـــة الكويـــت 

ـــتحقة  ـــة املس ـــك القضي ـــاه تل ـــد تج ـــون بج يتحرك

لألســـاتذة وأنـــه تـــم التنســـيق مـــع عـــدد كبـــري مـــن 

أعضـــاء مجلـــس األمـــة املوقـــر لدعـــم الـــكادر، 

كـــا تـــم االتفـــاق عـــى تشـــكيل لجنـــة مشـــركة بني 

ـــس بالجامعـــة ورابطـــة  ـــة التدري ـــني “جمعي الجانب

ـــد الجهود والعمل ضمن  تدريس التطبيقي” لتوحي

ـــد الـــذي  ـــكادر الجدي فريـــق واحـــد إلقـــرار هـــذا ال

طـــال انتظـــاره، خاصـــة وأن آخـــر كادر تـــم إقـــراره 

ـــي  ـــة والتطبيق ـــس بالجامع ـــة التدري ـــاء هيئ ألعض

مـــى عليـــه 11 عـــام  ومل تطـــرأ أي زيـــادات عـــى 

رواتـــب األســـاتذة رغم حالـــة الغالء التـــي اجتاحت 

الكويـــت واملنطقـــة.

ـــل  ـــخ 2017/10/15 تفاصي نـــرت صحيفـــة القبـــس بتاري

لقائهـــا الصحايف مع معـــايل وزير الرتبيـــة ووزير التعليم 

العـــايل د. محمـــد الفـــارس، جـــاء فيه:

أزمة القبول

ال املـــك عصـــا ســـحرية، فقـــد ورثـــت وضعـــاً قامئـــاً، فطاقـــة 

جامعـــة الكويـــت االســـتيعابية عـــى ســـبيل املثـــال واضحـــة، 

وعـــدد اعضـــاء هيئـــة التدريـــس الذيـــن نســـتطيع ان نعينهـــم 

ـــه حـــاالت اســـتقالة وتقاعـــد، لكـــن اقـــل االرضار  ســـنويا تقابل

املحافظـــة عـــى العـــدد الـــذي نســـتقبله يف الجامعـــة ســـنويا، 

واســـتطعنا املحافظـــة عليـــه، لكـــن متـــى مـــا اســـتقرت االعـــداد 

يف الثانويـــة العامـــة، وبدأنـــا التشـــديد يف اجـــراءات مراقبـــة 

الطلبـــة يف اختبـــارات الثانويـــة وخفـــض حاالت الغـــش، االمر 

الـــذي يســـاهم يف اســـتقرار عـــدد الطلبـــة مـــن مخرجـــات 

الثانويـــة، فبالتـــايل متكـــن املوازنـــة بالعـــدد الذي ســـيقبل يف 

الجامعـــة او »التطبيقـــي« او البعثـــات الداخليـــة والخارجيـــة، 

فالجامعـــة ســـنويا تســـتطيع اســـتقبال 7 آالف طالـــب تقريبـــا، 

و»التطبيقـــي« تصـــل اىل 14 الفـــاً، والبعثـــات الخارجيـــة تصل 

ـــا  ـــو جمعناه ـــة، فل ـــات الداخيل ـــا يف البعث اىل 4 آالف ومثله

فســـنصل اىل الرقـــم الســـحري الـــذي يقـــع بـــني 30 ألفـــاً و33 

ألـــف طالـــب ســـنويا، وهـــو عـــدد مخرجـــات الثانويـــة ســـنويا، 

فهـــذه االرقـــام بـــدأت تســـتقر اآلن بالتـــايل نســـتطيع القـــول 

اننـــا وصلنـــا اىل مرحلـــة النضـــوج، لكـــّن هنـــاك توســـعا عمرانيا 

وتوســـعا يف الســـكان، والحل يكمن يف فتح جامعات جديدة.

قانون جامعة جابر

ـــة  ـــن جامع ـــة م ـــكلت لجن ـــر وش ـــة جاب ـــون جامع ـــا قان لدين

ـــة  ـــاري لدراس ـــى األنص ـــة د. عي ـــي برئاس ـــت والتطبيق الكوي

القانـــون حاليـــا، ويجـــب أن ينفـــذ لكـــن نظـــرا لوجـــود بعـــض 

ـــه  مـــواد القانـــون بحاجـــة لتنقيـــح وإعـــادة النظـــر، خاصـــة أن

ـــم  ـــر مـــن 4 ســـنوات وبعـــد الدراســـة ســـيتم تقدي ـــم أق قدي

مقـــرح لتعديـــل القانـــون وبعـــد اقـــراره مـــن مجلـــس الـــوزراء 

سريســـل إىل مجلـــس األمـــة إلصـــداره.

نستعرض أمامكم – بعد إنتهاء دورتنا النقابية عن الفترة 2015 \ 2017 جهدنا خالل هذه الدورة . 

لقـــد عشـــنا معكـــم خاللهـــا كل همـــوم وقضايـــا أعضـــاء هيئـــة التدريـــس التـــي تحـــرص دائمـــا وأبـــدا أن تكـــون حاضـــرة 

ومتحركـــة نحـــو المزيـــد مـــن المكاســـب واإلنجـــازات لعضـــو هيئـــة التدريـــس . 

ـــد مـــن  ـــر فـــي المجـــاالت النقابيـــة والثقافيـــة واإلجتماعيـــة إلـــى جانـــب تقديـــم العدي ـــه الكثي ـــا بفضـــل الل لقـــد حققن

الـــدورات التدريبيـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس مـــن خـــالل مركـــز التدريـــب بالرابطـــة.. وكذلـــك اســـتطعنا أن نقـــدم الكثيـــر 

لخدمـــة المجتمـــع .

ـــر التربيـــة  ـــا معالـــي وزي ـــاح . كمـــا إلتقين ـــر الصب ولقـــد تشـــرفنا بلقـــاء ســـمو ولـــي العهـــد الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجاب

ووزيـــر التعليـــم العالـــي . إلـــى جانـــب العديـــد مـــن اللقـــاءات مـــع مديـــر عـــام الهيئـــة وغيـــره مـــن القيـــادات بالهيئـــة وكذلـــك مـــع لجـــان مجلـــس 

ـــة .  األمـــة ومؤسســـات أخـــرى بالدول

ــة  ــون جامعـ ــة علـــى دعـــم مرســـوم قانـ ــت الرابطـ ــر 2015 حرصـ ــة فـــي نوفمبـ ــئولية إدارة الرابطـ ــة مسـ ــة الحاليـ ــة اإلداريـ ــذ تولـــي الهيئـ ومنـ

جابـــر وعلـــى أن يكـــون ملـــف التطبيقـــى ملفـــا مهمـــا مـــن ملفـــات التنميـــة فـــي الكويـــت , كمـــا أثمـــرت جهـــود الرابطـــة علـــى موافقـــة مجلـــس 

األمـــة علـــى اإلعتمـــاد التكميلـــي بقيمـــة 10 مليـــون دينـــار لميزانيـــة الهيئـــة , كمـــا قامـــت الرابطـــة بالضغـــط علـــى إدارة الهيئـــة حتـــى تـــم صـــرف 

مســـتحقات اإلضافـــي المتأخـــرة . 

كما بذلت اللجنة الفنية بالرابطة جهودا مضنية لتنقيح الكثير من اللوائح بما يخدم مصالح األساتذة . 

وتعاونـــت الرابطـــة مـــع الروابـــط والجمعيـــات الزميلـــة فـــي متابعـــة وحـــل الكثيـــر مـــن القضايـــا وكذلـــك فـــي التحـــرك إلنجـــاز الكثيـــر مـــن المطالبـــات 

فقـــد دعمـــت الرابطـــة شـــقيقتها جمعيـــة أعضـــاء هيئـــة تدريـــس جامعـــة الكويـــت فـــي العديـــد مـــن األمـــور وعلـــى األخـــص المطالبـــة بـــكادر جديـــد 

ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس كمـــا أقامـــت الرابطـــة مهرجانـــا خطابيـــا – بمشـــاركة رابطـــة تدريـــب الكليـــات – مســـاء الســـبت 26 \ 3 \ 2016  للتنديـــد بقـــرار 

اللجنـــة التنفيذيـــة بالهيئـــة بتقليـــص ميزانيـــة الصيفـــي مـــن 1.5 إلـــى 2.0 مـــن الراتـــب وبحمـــد اللـــه تـــم ســـحب القـــرار .

كما إحتفلت الرابطة وبطريقة غير مسبوقة باألعياد الوطنية يوم 14 \ 2 \ 2016 تحت عنوان “سلمت للمجد” .

ــا فـــي تقديـــم خدماتهـــا ألعضـــاء الرابطـــة وغيرهـــم فقدمـــت اللجنـــة الثقافيـــة العديـــد مـــن النـــدوات  بذلـــت لجـــان الرابطـــة أقصـــى جهودهـ

ونظمـــت اللجنـــة االجتماعيـــة الكثيـــر مـــن الرحـــالت والحفـــالت وأعـــدت لجنـــة المـــرأة عـــددا مـــن األنشـــطة كان أبرزهـــا نـــدوة “ تمكيـــن المـــرأة ”.

ــو  ــة هـ ــة اإلداريـ ــة الهيئـ ــالء لعضويـ ــن الزمـ ــا مـ ــن يأتـــى بعدنـ ــده , ودور مـ ــه وحـ ــال للـ ــم ألن الكمـ ــا كل طموحاتكـ ــا حققنـ ــي أننـ ــرا ال ندعـ وأخيـ

ـــا لـــكل هيئـــة إداريـــة الحقـــا .  ـــا وآمالن إســـتكمال المســـيرة ووضـــع لبنـــة أخـــرى ليســـتمر صـــرح رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس, مـــع خالـــص تمنياتن

من أحدث تصريحات د. محمد الفارس

ال أملك عصا سحرية 
لحل أزمة القبول..

وقريبا مقترح 
     لتعديل قانون 
         جامعة جابر

لجنة مشتركة مع جمعية تدريس جامعة الكويت 
لتوحيد الجهود وإقرار الكادر الجديد

الرابطة تثمن موقف رئيس مجلس األمة 
ثمنـــت الرابطـــة الموقـــف القومي الشـــجاع لرئيس 
مجلس األمة مرزوق الغانم حينما قام بطرد وفد 
إســـرائيل مـــن الجلســـة الختامية لالتحـــاد البرلماني 
الدولي يوم 18 أكتوبر 2017 في سان بطرسبورج 

بجمهورية روسيا االتحادية.

ــن  ــك ذرة مـ ــة إذا كان لديـ ــن القاعـ ــرج مـ : اخـ
ً
ــال قائـ

ــال. ــا قاتـــل األطفـ ــة يـ الكرامـ

ـــه  ـــا أعلنـــت في ـــا صحافي أصـــدرت الرابطـــة بيان

تحديـــد موعد انتخابـــات الرابطـــة الختيار هيئة 

ـــح  ـــاب الرش ـــح ب ـــيتم فت ـــدة، وس ـــة جدي إداري

لالنتخابـــات اعتبـــارا مـــن يـــوم االحـــد املوافـــق 

5/11/2017 إىل يوم الخميس املوافق 9/11/2017 

ويتم التســـجيل للرشح شـــخصيا مبقر الرابطة 

بالعديليـــة خـــالل الفـــرة املســـائية من الســـاعة 

ـــر  ـــون آخ ـــى أن يك ـــاعة 8.30 ، ع 5.30 إىل الس

موعـــد لالنســـحاب مـــن الرشـــح يـــوم الخميس 

املوافق 23/11/2017 الســـاعة 8.30 مساء.

ــيتم  ــه سـ ــا أنـ ــة يف بيانهـ وأوضحـــت الرابطـ

انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة للرابطـــة 

الســـاعة 6.30 مـــن مســـاء يـــوم األحـــد املوافق 

26/11/2017 وأنـــه يف حـــال عـــدم اكتـــال 

النصـــاب ســـيتم تأجيلهـــا ملـــدة نصـــف ســـاعة 

كـــا نصت الالئحـــة، وتجرى عمليـــة االنتخابات 

يوم االثنني املوافق 27/11/2017 من الســـاعة 

9 صباحـــا إىل الســـاعة 3 عـــرا بـــكل كليـــة 

عـــى حـــدة.

ـــارك  ـــه أوضـــح رئيـــس الرابطـــة أ.د مب مـــن جهت

الذروة أن دفع االشراكات وتعبئة االستارات 

تكـــون من قبـــل عضو هيئـــة التدريس شـــخصيا 

ويتـــم تســـديد االشـــراكات ويعترب آخـــر موعد 

لتســـديد االشـــراكات يـــوم الخميـــس املوافـــق 

. 23/11/2017

وتوجـــه د. الـــذروة بشـــكره وتقديـــره لكافـــة 

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس لثقتهـــم الغاليـــة التـــي 

أولوهـــا للهيئة اإلدارية الحالية، متمنيا الســـداد 

والتوفيـــق لكافـــة زمالئـــه الراغبـــني باالنضـــام 

إىل عضويـــة الهيئـــة اإلداريـــة الجديـــدة.

فتح باب الترشح النتخابات الرابطة 5 نوفمبر 2017
حددت 26 نوفمبر موعدًا النعقاد عموميتها

 د. إبراهيم الحمود و م. فواز الرشيدي



أكدت الرابطـــة يف بيان صحايف لها بتاريـــخ 18 يوليو 2017 

عـــى أهميـــة فصـــل قطاعـــي التعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب 

ومـــا لهـــذا املرشوع مـــن إيجابيات لـــكال القطاعـــني لالنطالق 

نحـــو التميـــز لخريجـــي كل منهـــا ســـواء خريجـــي التعليـــم 

ـــب بعـــد اســـتقالل كل  التطبيقـــي أو خريجـــي قطـــاع التدري

منهـــا عـــن اآلخـــر.

وقالـــت الرابطة يف بيانهـــا أن مدريب الكليـــات لديهم قناعة 

بأهميـــة الفصـــل وهناك توافـــق كبري بـــني الهيئة التدريســـية 

وأعضـــاء هيئـــة التدريـــب بـــرورة فصـــل القطاعـــني، حيث 

عقـــد الزمـــالء مدربـــو الكليـــات جمعيـــة عموميـــة غـــري عادية 

خـــالل شـــهر ابريـــل مـــن العـــام 2012 وتـــم التصويـــت 

خاللهـــا باإلجـــاع لصالـــح عملية الفصـــل، وقامـــت الصحف 

ـــة  ـــة العمومي ـــع الجمعي ـــة وقائ ـــكورة بتغطي ـــة مش الكويتي

ونرشهـــا بتاريـــخ 24/4/2012، إال أن بعـــض قياداتهـــم 

ـــت  ـــا وبات ـــريت قناعاته ـــني غ ـــالء املدرب ـــن الزم ـــة م النقابي

تخـــرج علينا مبقـــاالت أو تصاريـــح مناقضة متامـــا ملواقفهم 

الســـابقة خـــالل الجمعيـــة العموميـــة مطالبني بعـــدم فصل 

ـــخ 13/7/2017  ـــال بتاري ـــا مق ـــي كان آخره ـــني، والت القطاع

تحـــت عنـــوان "فصـــل التعليـــم التطبيقـــي كارثـــة تعليميـــة" 

ضاربـــني املصلحـــة العليـــا بعـــرض الحائـــط، مســـتغربة مـــن 

هـــذا التناقـــض العجيـــب يف املواقـــف عـــى الرغـــم مـــن أن 

الزمـــالء املدربـــني صوتـــوا بإجـــاع الحضـــور لصالـــح عملية 

الفصل رشيطة عدم املساس بحقوقهم املادية ووافقتهم 

ـــا  ـــة م ـــتغربت الرابط ـــا اس ـــك، ك ـــس يف ذل ـــة التدري رابط

ـــة  ـــار للعملي ـــل انهي ـــة الفص ـــن أن عملي ـــم م ـــردده بعضه ي

ـــا نـــود التوضيـــح بأنـــه ال يوجـــد أي ارتبـــاط  التعليميـــة، وهن

ـــاء  ـــك اإلدع ـــكال القطاعـــني، وكذل ـــة ب ـــة التعليمي يف العملي

ـــذا  ـــامي، فه ـــق الس ـــع النط ـــاىف م ـــل تتن ـــة الفص ـــأن عملي ب

ادعـــاء باطـــل حيـــث ال يوجـــد أي نطـــق ســـامي يتعـــارض مـــع 

تطويـــر العمليـــة التعليميـــة مبـــا يف ذلـــك فصـــل القطاعني، 

ـــامية  ـــة الس ـــة األمريي ـــزج بالصف ـــدم ال ـــة ع ـــت الرابط ومتن

بتلـــك املوضوعـــات التعليميـــة.

ــة  ــني رابطـ ــات بـ ــدة اجتاعـ ــة أن عـ ــت الرابطـ وأوضحـ

التدريـــس ورابطـــة مـــدريب الكليـــات كانـــت قـــد ســـبقت 

ـــة  ـــى عملي ـــق ع ـــم التواف ـــة وت ـــة العمومي ـــاد الجمعي انعق

الفصـــل مـــن كال الطرفـــني اســـتنادا عـــى التـــايل:-

1 -املنطلـــق األســـايس لهـــذا املرشوع هـــو تلبيـــة احتياجات 

التنميـــة يف الكويـــت مـــن خـــالل الركيـــز عـــى العنـــر 

ـــة .  البـــرشي املتمثـــل بالكفـــاءات الوطنيـــة املؤهل

2 - املـــرشوع خطـــوة رضوريـــة يف ظـــل تزايد أعـــداد الطلبة 

ـــة اســـتيعاب أعـــداد اكـــرب مـــن مخرجـــات  املقبولـــني وأهمي

الثانويـــة العامـــة مـــع تقديـــم مســـتوى متقـــدم مـــن التأهيل 

واإلعـــداد العلمـــي لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل .

ـــل  ـــث أن الفص ـــة حي ـــوارد البرشي ـــة امل ـــز يف تنمي 3 -الركي

رضورة كمنعطـــف جديـــد للركيـــز عـــى االهتام باســـتثار 

العنـــر البـــرشي الـــذي تقـــوم عليـــه كل دولـــة وبـــه تتقـــدم 

وتزدهـــر .

4 -الفصـــل رضورة لتحقيـــق أفضل األهـــداف النوعية حيث 

إن ضخامـــة الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب 

تؤثر ســـلبا عى تحقيـــق أهدافهـــا النوعية ألن الكـــرة نقيض 

ـــذي مـــى  ـــا الحـــايل وال ـــة بهيكله ـــإن الهيئ ـــذا ف ـــة ل النوعي

عليـــه أكـــر مـــن ثـــالث عقـــود ال ميكـــن أن تحقـــق األهـــداف 

املنشـــودة لنوعيـــة املخرجـــات املطلوبـــة لســـوق العمـــل .

5 -مواكبـــة تحديـــات القـــرن الحـــادي والعرشيـــن مـــن خـــالل 

ـــراتيجيات  ـــالف االس ـــاس اخت ـــى أس ـــني، ع ـــل القطاع فص

والسياســـات واألهـــداف املرجـــوة لـــكل منهـــا ليكـــون 

األســـاس لتنميـــة القـــوى العاملـــة وفـــق املعايـــري الحديثـــة .

ـــن  ـــت, فم ـــة الكوي ـــف يف دول ـــن والوظائ ـــف امله 6 -توصي

الطبيعـــي أن كل قطـــاع يف إطـــار الرؤيـــة الحديثـــة ســـيعمل 

وفـــق متطلبـــات واضحة وســـيعني بوضع مواصفـــات للمهن 

التـــي تراعـــي املهـــارات واملعـــارف الالزمـــة لـــكل مهنـــة 

وتخصـــص كل عـــى حـــده مـــن منطلـــق املعرفـــة الحقيقيـــة 

باحتياجـــات ســـوق العمـــل للقطاعـــني الحكومـــي والخـــاص .

ـــات  ـــع مؤسس ـــة م ـــة حقيقي ـــراط يف رشاك ـــان االنخ 7 -ض

ــات  ــادل املعلومـ ــن تبـ ــة مـ ــدول املتقدمـ ــة يف الـ  ماثلـ

ـــكل  ـــارة ل ـــة و امله ـــب املعرف ـــث جوان ـــربات و تحدي والخ

تخصـــص و تطبيق احدث الوســـائل التكنولوجيـــة املتطورة 

يف مجـــاالت ســـواء التعليـــم التطبيقـــي أو األعـــداد املهنـــي 

والتدريـــب .

8 -مواجهـــة ضخامة أعـــداد الطلبة و املقيديـــن يف القطاعني 

الغـــري متجانســـني و املتوقـــع زيادتـــه ســـنويا و بتشـــكيلة 

ـــة كمدخـــالت  ـــث مســـتويات الطلب ـــن حي ـــن م ـــة يف التباي غاي

أو مـــن حيـــث مســـتويات الربامـــج التدريســـية أو التدريبيـــة .

ـــب  ـــالة التدري ـــن رس ـــي ع ـــم التطبيق ـــالة التعلي ـــن رس 9 -تباي

 وصعوبـــة التعامـــل مـــع قطاعـــني مختلفـــني يف اللوائـــح 

والنظـــم وأســـاليب العمـــل وضوابـــط التعيينـــات والرقيـــات 

وطبيعـــة األداء، وبالفصـــل يصبـــح كل قطـــاع قـــادر عـــى 

تحقيـــق أهـــداف رســـالته مـــع الحفـــاظ عـــى دميومـــة كيانـــه.

10 -حـــل مشـــكلة تبعيـــة إعـــداد مســـتويات مختلفـــة مـــن 

املخرجـــات إىل جهـــة واحـــدة , ففي قطـــاع التدريب مســـتوى 

فنـــي متخصـــص للطلبـــة مـــن مســـتوى دون املتوســـطة جنبـــا 

إىل جنب مع مســـتوى األعـــداد الجامعي بدرجـــة بكالوريوس 

يف قطـــاع التعليـــم التطبيقـــي .

ـــراع  ـــدي ك ـــا التقلي ـــري دوره ـــى تغي ـــة ع ـــاعدة الدول 11 -مس

كبـــري للتوظيـــف يف البـــالد ألن الكيانـــني املنفصلـــني التعليم 

التطبيقـــي و التدريـــب ســـيعمالن و فـــق ضوابط تكفـــل إعداد 

العالـــة ليـــس فقـــط للقطـــاع الحكومـــي بـــل القطـــاع الخـــاص 

ـــات  ـــات و اإلمكان ـــدر يف الطاق ـــض اله ـــؤدي إىل خف ـــا ي م

ورفـــع اســـتغالل قـــدرات العنـــارص البرشيـــة والقضـــاء عـــى 

ظاهـــرة البطالـــة املقنعـــة .

12 -تحقيـــق التكامـــل بـــني دول مجلـــس التعـــاون مـــن خـــالل 

إصـــدار ترشيعـــات و مراســـيم تضمـــن حريـــة حركـــة العالـــة 

بـــني دول املجلـــس .

إعـــداد  عـــى  القطاعـــني  فصـــل  مـــرشوع  -يركـــز   13

املتدربـــني وفـــق مواصفـــات مهنيـــة ووظيفيـــة مـــن 

ــب (، ــي و التدريـ ــم الفنـ ــة للتعليـ ــة العامـ ــالل ) الهيئـ  خـ

وتزويـــد ســـوق العمـــل بكـــوادر عالية املســـتوى لديهـــا القدرة 

القـــادرة عـــى العمـــل واملبـــادرة من خـــالل ) جامعـــة جابر (.

وختمـــت الرابطـــة بيانها بالتأكيـــد عى أن ما يـــردده الرافضون 

ـــأن املـــادة الثانيـــة مـــن القانـــون رقـــم 63  لعمليـــة الفصـــل ب

لســـنة 1982 نصـــت عـــى تخريـــج العالـــة الفنيـــة املتوســـطة 

ـــون  ـــن القان ـــة م ـــادة الثاني ـــح أن امل ـــوط، والصحي كالم مغل

نصـــت عـــى )غـــرض الهيئـــة هـــو توفـــري وتنميـــة القـــوى 

ـــة مبـــا يكفـــل مواجهـــة القصـــور يف القـــوى  ـــة الوطني العامل

العاملـــة الفنيـــة الوطنية وتلبيـــة احتياجات التنميـــة يف البالد( 

ـــة  ومل يـــأيت أي نـــص يف القانـــون بإشـــارة إىل وجـــود العال

ـــة الوطنيـــة بجميـــع مســـتوياتها. املتوســـطة بـــل ذكـــر العال

استغربت تناقض قناعات البعض وتكيفها حسب المصالح الشخصية

الرابطة: هناك توافق بين هيئة التدريس ومدربي الكليات 
على فصل القطاعين

ت يـحــــــا تـصــــر

ال يوجـــد ارتبـــاط للعمليـــة التعليميـــة بيـــن قطاعـــي التعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب

قانـــون هيئـــة التطبيقـــي 
يشـــمل العمالـــة الوطنيـــة 
الكويتيـــة بجميـــع مســـتوياتها

ال يوجد أي نطق ســـامي 
يتعــــــــارض مـــع تطــويـــــر 
ـــة ـــة التعليـميــ العمــليـــ
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الرابطة: وزير التربية وعدنا بحل مشكلة 
المستحقات نهائيا أول ابريل المقبل

الرابطة تطالب 
إدارة الهيئة 

باالستعداد الجيد 
الستقبال الطلبة

رد وتوضيح من الرابطة على 
الهجوم غير المبرر على أعضائها

توجـــه رئيـــس الرابطـــة د. مبـــارك الـــذروة بشـــكره وتقديـــره 

ملعـــايل وزيـــر الربيـــة ووزيـــر التعليـــم العـــايل د. محمـــد 

الفـــارس لتعاونـــه املثمـــر مـــع الرابطـــة وحرصـــه عـــى 

تذليـــل الصعوبـــات التـــي تواجـــه أعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

ـــن  ـــم كل م ـــة يض ـــن الرابط ـــدا م ـــذروة أن وف ـــال د. ال وق

نائـــب الرئيـــس م. فـــواز عزيـــز الرشـــيدي،  أمـــني الصندوق 

د. محمـــد الفايـــز، ورئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة د. محمـــد 

أشـــاد رئيـــس الرابطـــة أ.د مبـــارك عبداللـــه الـــذروة باملؤمتر 

العلمي الســـنوي األول الذي نظمته كلية الربية االساسية، 

ـــدم  ـــت للتق ـــة الكوي ـــن مؤسس ـــة م ـــة كرمي ـــم برعاي وأقي

ـــم  ـــة للتعلي ـــة العام ـــام الهيئ ـــر ع ـــي وبحضـــور مدي العلم

التطبيقـــي والتدريـــب باإلنابـــة م. حجرف فـــالح الحجرف، 

ـــة  ـــة الربي ـــد كلي ـــر العـــام، وعمي ـــواب املدي وعـــدد مـــن ن

االساســـية أ.د فهـــد الرويشـــد، ومســـاعدي العميـــد، وجمع 

غفـــري مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس مـــن مختلـــف األقســـام 

ـــاء  ـــن أعض ـــزة م ـــة متمي ـــر نخب ـــارض باملؤمت ـــة، وح العلمي

هيئـــة التدريـــس مـــن مختلـــف األقســـام العلميـــة بالكليـــة.

وقـــال د. الـــذروة أن املؤمتـــر جـــاء متميـــزا مبـــا تـــم طرحـــه 

ـــدة،  ـــة مفي ـــروض بحثي ـــات وع ـــة ونقاش ـــوث علمي ـــن بح م

حيـــث تضمـــن املؤمتـــر 4 جلســـات عـــى مـــدار يومـــي 

ـــا تســـليط الضـــوء عـــى  ـــم خالله 23 إىل 2017/10/24 وت

أحـــدث مســـتجدات الســـاحة العلميـــة والربويـــة، مشـــيدا 

ـــة  ـــود كاف ـــر، وبجه ـــاركني باملؤمت ـــاتذة املش ـــة األس بكاف

ـــرج  ـــر ليخ ـــذا املؤمت ـــداد له ـــز واإلع ـــوا بالتجهي ـــن قام م

ـــة. ـــورة املرشف ـــك الص بتل

الكنـــدري ســـوف يلتقـــي معـــايل وزيـــر الربيـــة ووزيـــر 

التعليـــم العـــايل لبحـــث عـــدة قضايـــا تهـــم أعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس، موضحـــا أن الرابطـــة تلقـــت وعـــدا ســـابقا مـــن 

الوزيـــر الفـــارس بالقضـــاء عـــى مشـــكلة تكـــرار تأخـــر 

مســـتحقات األســـاتذة نهائيـــا مـــع بدايـــة شـــهر ابريـــل 

2018، مشـــريا إىل أن اللقـــاء املرتقـــب مـــع معـــايل وزيـــر 

الربيـــة للتأكيـــد عـــى وعـــده الســـابق بإيجـــاد حـــل نهـــايئ 

ملشـــكلة تأخـــر املســـتحقات وأن تتـــم عمليـــة الـــرف يف 

مواعيدهـــا املحـــددة، إضافـــة لبحـــث عـــدة قضايـــا أخـــرى 

ـــية. ـــة التدريس ـــم الهيئ ته

وأكـــد د. الـــذروة عـــى أن الرابطـــة تســـتمد قوتهـــا مـــن 

زمالئهـــا أعضـــاء الجمعيـــة العمومية، وأهـــاب بكافة زمالئه 

االلتفـــاف حـــول رابطتهـــم والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد 

لتحقيـــق طموحاتهـــم والحفـــاظ عـــى مكتســـباتهم.

أصـــدرت الرابطـــة بيانـــا صحافيـــا أعربت فيه عـــن خالص 

تهانيهـــا ألعضـــاء هيئتـــي التدريـــس والتدريـــب وعمـــداء 

ـــة  ـــة وكاف ـــا للهيئ ـــات ومســـاعديهم، واإلدارة العلي الكلي

ـــام  ـــدء الع ـــبة ب ـــة مبناس ـــني وطلب ـــن إداري ـــبيها م منتس

ـــتعداد  ـــة باالس ـــة إدارة الهيئ ـــد، مطالب ـــدرايس الجدي ال

ـــى  ـــل ع ـــات والعم ـــالب والطالب ـــتقبال الط ـــد الس الجي

ــح  ــاعد يف فتـ ــي تسـ ــة التـ ــات الالزمـ ــري امليزانيـ توفـ

ـــا  ـــون عام ـــة أن يك ـــة، متمني ـــية املغلق ـــعب الدراس الش

ـــع. ـــا للجمي ـــيا موفق دراس

وطالبـــت الرابطـــة يف بيانهـــا إدارة الهيئـــة بالعمـــل عـــى 

ـــة  ـــات واملشـــاكل التـــي واجهـــت العملي تـــاليف الصعوب

التعليمية خالل املرحلة املاضية السيا تأخر مستحقات 

األســـاتذة، موضحـــة أنهـــا عـــى تواصـــل دائـــم ومســـتمر 

مع اإلدارة املالية بالهيئة ملتابعة مســـتحقات االساتذة، 

وقـــد تبني إمتـــام دراســـة مخصصـــات الفصـــل الدرايس 

األول الســـابق إال أن مخصصـــات الفصل الثـــاين الزالت 

معلقـــة ومل يتـــم اتخـــاذ أي خطـــوات بشـــأنها مـــن قبـــل 

ـــرف  ـــة لل ـــود ميزاني ـــدم وج ـــلمنا بع ـــإذا س ـــة، ف الهيئ

فلـــاذا ال يتـــم بحث وتدقيق كشـــوف تلك املســـتحقات 

ـــزة  ـــون جاه ـــة لتك ـــات الالزم ـــى املوافق ـــول ع والحص

للـــرف عنـــد توفـــر امليزانيـــات.

وختمـــت الرابطـــة بيانهـــا بالتأكيـــد عـــى رضورة أن تكون 

هنـــاك اســـتفادة حقيقيـــة مـــن األخطـــاء الســـابقة وعـــدم 

تكرارهـــا مـــرة أخـــرى لضـــان ســـري العمليـــة التعليميـــة 

عـــى الوجـــه األكمـــل.

صـــدر تريـــح صحـــايف مـــن الرابطـــة بتاريـــخ 2017/10/13 

وقـــد جـــاء بعـــد تكـــرار الهجـــوم غـــري املـــربر الـــذي تعرضت 

لـــه الرابطة عـــرب الصحـــف وعرب وســـائل التواصـــل االجتاعي 

فيـــا يخـــص قضيـــة الزميـــل د. بـــدر الخـــري، حيـــث كانـــت 

الرابطـــة قـــد حاولـــت قـــدر اإلمـــكان االبتعـــاد عـــن املهاتـــرات 

حتـــى ال تضيـــع جهودهـــا هبـــاء يف هذا الســـجال واالنشـــغال 

عن همـــوم ومشـــاكل الهيئـــة التدريســـية، إال أنه وبعـــد تكرار 

ـــاء  ـــخوص أعض ـــن يف ش ـــل والطع ـــكل متواص ـــوم بش الهج

ـــا  ـــح م ـــرد وتوضي ـــأت الرابطـــة رضورة ال ـــة ارت ـــة اإلداري الهيئ

نصـــت عليـــه الالئحـــة رصاحـــة.

وأكـــدت الرابطـــة يف تريحهـــا أن الزميل د. محمـــد الكندري 

ـــتقالته،  ـــدم باس ـــة ومل يتق ـــة اإلداري ـــوا يف الهيئ الزال عض

بـــل متـــت إعارتـــه إىل الهيئـــة العامـــة لالتصـــاالت وتقنيـــة 

املعلومـــات ملدة عـــام واحـــد فقـــط ومل يتقدم باســـتقالته، 

وأكـــدت الرابطـــة احرامها للزميـــل د. بدر الخـــري واحرام 

رغبتـــه يف االنضـــام للهيئـــة اإلدارية إال أن نصـــوص الالئحة 

ـــه الســـداد  ـــت ل ـــك، ومتن واضحـــة ورصيحـــة وال تســـمح بذل

والتوفيـــق يف االنتخابـــات املقبلـــة التـــي ســـتكون يف غضـــون 

أقـــل مـــن شـــهرين.

ــادة “20”  ــة نصـــت يف املـ ــة أن الالئحـ ــت الرابطـ وأوضحـ

عـــى التـــايل )إذا اســـتقال أحـــد أعضائهـــا أو تعـــذر عليـــه 

ـــن  ـــاط م ـــاء االحتي ـــه أول األعض ـــل محل ـــه يح ـــام بواجب القي

الكليـــة نفســـها، فـــإن مل يوجـــد أجريـــت انتخابـــات تكميليـــة 

ـــتة  ـــن س ـــة ع ـــة اإلداري ـــة للهيئ ـــرة املتبقي ـــل الف ـــى أال تق ع

أشـــهر( وهنـــا نـــص الالئحـــة واضـــح ورصيـــح حيث اشـــرطت 

اســـتقالة أحـــد األعضـــاء أو تعـــذر القيـــام بواجبـــه، والزميـــل 

ـــه،  ـــام بواجب ـــه القي ـــذر علي ـــتقيل ومل يتع ـــدري مل يس الكن

ـــهرين  ـــن ش ـــل م ـــة أق ـــرة املتبقي ـــك أن الف ـــن ذل ـــم م واأله

ـــهر. ـــتة أش ـــن س ـــدة ع ـــل امل ـــة أال تق ـــرطت الالئح ـــا اش بين

ـــر  ـــده أمـــني ال ـــذي عق ـــاع ال وأوضحـــت الرابطـــة أن االجت

باطـــل ملخالفتـــه رصيـــح الالئحـــة، حيـــث نـــص البنـــد األول 

مـــن املـــادة “22” أن اجتاعات الهيئـــة اإلدارية تكـــون بدعوة 

مـــن رئيســـها أو بطلـــب مـــن أكـــر مـــن نصـــف أعضائهـــا، 

ـــن  ـــث م ـــد الثال ـــرطت يف البن ـــا اش ـــدث، ك ـــذا مل يح وه

ـــة صحيحـــا إذا  ـــة اإلداري نفـــس املـــادة “يعتـــرب اجتـــاع الهيئ

ـــة”  ـــة اإلداري ـــاء الهيئ ـــن أعض ـــبية م ـــة النس ـــه األغلبي حرت

وهـــذا أيضـــا مل يحـــدث مـــا يعـــد بطالنـــا لالجتـــاع ومخالفة 

ـــة. ـــة لالئح رصيح

وأشـــارت الرابطـــة إىل أنـــه وبخـــالف نصـــوص الالئحـــة فهناك 

شـــاهدا تاريخيـــا يؤكـــد اســـتمرار عضويـــة د. الكنـــدري، ففـــي 

العـــام 1999 كان د. محمـــد البصـــريي رئيســـا للهيئـــة اإلدارية 

بالرابطـــة وأصبـــح عضوا مبجلـــس األمة ومل تســـقط عضويته 

ـــة يف  ـــة للرابط ـــة العادي ـــة العمومي ـــر الجمعي ـــه ح ـــل أن ب

ختـــام الـــدورة النقابيـــة، مـــع العلـــم كان هنـــاك بديـــال بكليـــة 

الدراســـات التكنولوجيـــة وهـــو د. نارص بورســـي ومل يطالب 

باالنضـــام للرابطـــة لعلمـــه بالالئحـــة.

ت يـحــــــا تـصــــر

الرابطة: المؤتمر العلمي لكلية التربية 
األساسية عمل مشرف
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قالـــت الرابطـــة يف بيـــان صحـــايف بتاريـــخ 8 أغســـطس 2017 أنهـــا تثمـــن للنائـــب عـــودة 

الرويعـــي وغـــريه مـــن نـــواب مجلـــس األمـــة األفاضـــل حرصهـــم عـــى مســـتقبل أبنـــاء الكويـــت 

ونشـــاركهم هـــذا الحـــرص فجميـــع أبنـــاء الكويـــت مـــن خريجـــي الثانويـــة يســـتحقون الحصـــول 

ـــض  ـــك ترف ـــات، لذل ـــي أو بالبعث ـــت أو التطبيق ـــة الكوي ـــواء بجامع ـــية س ـــد دراس ـــى مقاع ع

الرابطـــة تحميـــل أعضـــاء هيئـــة التدريـــس تبعـــات قبـــول تلـــك األعـــداد الكبـــرية التـــي تفـــوق 

الطاقـــة االســـتيعابية للقاعـــات الدراســـية.

وقالـــت الرابطـــة أن النائـــب عـــودة الرويعـــي أعلـــن أنـــه تـــم االتفـــاق مـــع معـــايل وزيـــر الربيـــة 

ـــول  ـــم رشوط القب ـــق عليه ـــن تنطب ـــة مم ـــع الطلب ـــول جمي ـــى قب ـــايل ع ـــم الع ـــر التعلي ووزي

ـــوا  ـــة مل ينتبه ـــر الربي ـــك معـــايل وزي ـــواب األفاضـــل وكذل ـــي، مشـــرية إىل أن الن يف التطبيق

ـــرى أن  ـــة، ف ـــري األكادميي ـــة املعاي ـــوق كاف ـــة تف ـــة الطالبي ـــة يف الكثاف ـــة حقيقي ـــود أزم لوج

ـــة  ـــب الطاق ـــات حس ـــالب والطالب ـــن الط ـــني م ـــدد مع ـــول ع ـــت بقب ـــت التزم ـــة الكوي جامع

االســـتيعابية لديهـــا وبنفـــس الوقـــت يحصـــل الزمـــالء اعضـــاء هيئـــة التدريـــس بجامعـــة 

الكويـــت عـــى مســـتحقاتهم تجـــاه الســـاعات االضافيـــة أوال بـــأول وهـــو حـــق مـــرشوع لهـــم، 

ـــل  ـــدث بالفع ـــا وح ـــوق طاقته ـــل ف ـــي تتحم ـــية يف التطبيق ـــة التدريس ـــد أن الهيئ ـــا نج بين

ـــدة  ـــن ش ـــية م ـــات الدراس ـــا يف القاع ـــوس عليه ـــرايس للجل ـــدوا ك ـــة مل يج ـــض الطلب أن بع

ـــوم  ـــل وتق ـــكورة تتحم ـــية مش ـــة التدريس ـــد الهيئ ـــوط نج ـــك الضغ ـــع كل تل ـــام، وم االزدح

ـــل هـــذا الجهـــد بحرمانهـــم مـــن مســـتحقات الســـاعات  بواجبهـــا عـــى الوجـــه األكمـــل، ويقاب

ـــن  ـــتحقاتهم ع ـــب مس ـــم حج ـــث ت ـــل، حي ـــل عم ـــر مقاب ـــاس أج ـــي باالس ـــي ه ـــة الت االضافي

ـــل  ـــو الفص ـــا ه ـــام 2017/2016 وه ـــن الع ـــاين ع ـــني األول والث ـــة للفصل ـــاعات االضافي الس

ـــكل مـــن  الصيفـــي قـــارب عـــى االنتهـــاء، وســـؤالنا للســـادة أعضـــاء مجلـــس األمـــة املوقـــر ول

ـــر املاليـــة "هـــل تنتظـــرون مـــن أســـاتذة التطبيقـــي قبـــول  ـــر الربيـــة ومعـــايل وزي معـــايل وزي

ـــاة ؟. ـــذه املعان ـــد كل ه ـــايف بع ـــام االض ـــل بنظ العم

الرابطة ترفض تحميل االساتذة أعباء الكثافة الطالبية 

الرابطة: نفخر بالكفاءات التدريسية 
وبمخرجات الهيئة وانجازاتهم خير دليل

أصـــدرت رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس للكليـــات 

التطبيقيـــة بيانـــا صحافيـــا اســـتنكرت فيـــه مـــا تـــم نـــرشه 

ـــة  ـــر الربي ـــايل وزي ـــان مع ـــى لس ـــف ع ـــدى الصح بإح

ـــارس، موضحـــة  ـــد الف ـــم العـــايل د. محم ـــر التعلي ووزي

أن الخـــرب اتهـــم مخرجـــات الهيئـــة وأســـاتذتها بالضعـــف 

وهـــو اتهـــام مـــردود ومـــا حققتـــه الكفـــاءات التدريســـية 

ـــل عـــى دحـــض  ـــة مـــن إنجـــازات خـــري دلي ـــة الهيئ وطلب

تلـــك االتهامـــات التي ال أســـاس لهـــا من الصحة، ويشـــهد 

ـــام  ـــاء اقس ـــدراء ورؤس ـــن م ـــوي م ـــدان الرب ـــل املي اه

ـــة االساســـية. ـــة الربي ـــاءة مخرجـــات كلي بكف

ـــة  ـــة اإلداري ـــس الهيئ ـــا أن رئي ـــة يف بيانه ـــت الرابط وقال

د. مبـــارك الـــذروة تلقـــى اتصـــاال مـــن معـــايل وزيـــر 

ـــى  ـــا ورد ع ـــه م ـــى خالل ـــارس نف ـــد الف ـــة د. محم الربي

لســـانه مـــن اتهامـــات وتجريـــح للهيئـــة ومخرجاتهـــا، كـــا 

ـــذا  ـــه ه ـــدر عن ـــه ومل يص ـــجال لدي ـــاء مس ـــد أن اللق أك

الـــكالم، وأن مـــا قالـــه حرفيـــا هـــو التـــايل “أنـــا قلـــت أنـــا 

مخرجـــات كليـــات إعـــداد املعلمـــني ســـواء كليـــة الربيـــة 

أو الربيـــة االساســـية نقبـــل جميـــع مخرجاتهـــا ســـواء 

ـــع نقـــاط، اي ال  ـــان أو ارب ـــب العـــام نقطت معـــدل الطال

ـــتويات  ـــث املس ـــن حي ـــني م ـــني الخريج ـــرق ب ـــد ف يوج

عنـــد التعيـــني” إال أن محـــرر الخـــرب قـــام بااللتفـــاف 

ـــايل  ـــدة أن مع ـــاين، مؤك ـــن لس ـــدر ع ـــا ص ـــف م وتحري

الوزيـــر قـــد اثنـــى خـــالل اتصالـــه بالرابطـــة عـــى أعضـــاء 

ـــة. ـــات الهيئ ـــس ومخرج ـــة التدري هيئ

الرابطة تدين االعتداء على 
المسجد االقصى وتدنيسه 
من قبل الجيش الصهيوني

.. وترسل رسالة شكر وتقدير 
للمعلم بمناسبة يومه العالمي

اصـــدرت الرابطـــة بيانـــا صحافيـــا اســـتنكرت فيـــه االعتـــداءات االرسائيليـــة التـــي طالـــت 

املســـجد االقـــى املبـــارك ومنـــع املســـلمني مـــن الصـــالة فيـــه بـــل وصـــل بهـــم األمـــر 

إىل القيـــام بانتهـــاك حرمـــة املســـجد. وطالبـــت الرابطـــة يف بيانهـــا املســـلمني حـــول 

ـــة  ـــداءات اآلمث ـــك االعت ـــع تل ـــن ملن ـــدين بالتضام ـــع امل ـــات املجتم ـــامل ومؤسس الع

ـــالل  ـــذا االحت ـــأة ه ـــت وط ـــن تح ـــرخ وي ـــذي ي ـــارك ال ـــى املب ـــجد االق ـــد املس ض

الغاشـــم، كـــا يتوجـــب عـــى كافـــة الحكومـــات االســـالمية التضامـــن لحايـــة املســـجد 

االقـــى وتحريـــره وحايـــة الشـــعب املقـــديس االعـــزل الـــذي يناضـــل ويواجـــه جيشـــا 

ـــاد. ـــه مـــن اســـلحة وعت ـــا مبـــا لدي همجي

ـــني  ـــا املعلم ـــا لزمالئه ـــكرها وتقديره ـــه بش ـــت في ـــا تقدم ـــا صحافي ـــة بيان ـــدرت الرابط أص

ـــون  ـــم املقاتل ـــني ه ـــة املعلم ـــرية إىل أن رشيح ـــم، مش ـــي للمعل ـــوم العامل ـــبة الي مبناس

ـــم  ـــق العل ـــريوا طري ـــموع لين ـــهم كالش ـــون أنفس ـــم يحرق ـــشء، فه ـــم الن ـــدان تعلي يف مي

ـــن. ـــالق لآلخري ـــة واألخ واملعرف

ـــاج  ـــم يحت ـــه املعل ـــذي يتحمل ـــوي ال ـــم والحي ـــدور امله ـــا أن ال ـــة يف بيانه ـــت الرابط وقال

ـــؤولية  ـــم املس ـــه وعظ ـــوم ب ـــذي يق ـــدور ال ـــة ال ـــدى ضخام ـــم م ـــيطة لنعل ـــة بس ـــا وقف من

ـــدس  ـــب واملهن ـــي والطبي ـــتاذ الجامع ـــه االس ـــن تالمذت ـــات م ـــه، وب ـــى كاهل ـــع ع ـــي تق الت

ـــن. ـــة الوط ـــوم راي ـــل الي ـــي تحم ـــة الت ـــوادر الوطني ـــة الك وكاف

ومتنـــت الرابطـــة لكافـــة املعلمـــني الســـداد والتوفيـــق يف أداء رســـالتهم الســـامية، مطالبـــة 

ـــر  ـــن تقدي ـــا تســـتحقه م ـــك الرشيحـــة م ـــع بإعطـــاء تل ـــات املجتم ـــة فئ ـــة وكاف ـــزة الدول أجه

ـــدة. ـــال الصاع ـــه لألجي ـــا يقدمون ـــان تجـــاه م وعرف

ت يـحــــــا تـصــــر

أعلـــن رئيـــس الرابطـــة د. مبـــارك عبداللـــه الـــذروة أنـــه تـــرأس 

وفـــدا مـــن الرابطـــة بتاريـــخ 22 يونيـــو 2017 مكـــون مـــن نائـــب 

رئيـــس الرابطـــة م. فـــواز الرشـــيدي، وأمـــني الصنـــدوق رئيـــس 

اللجنة االجتاعية د. محمـــد الفايز، ورئيس اللجنة الثقافية د. 

محمد الكنـــدري، وعضـــو الهيئـــة اإلدارية د. فـــارس العجمي، 

وذلـــك للقـــاء نائـــب املديـــر العـــام للشـــئون اإلداريـــة واملالية 

م. حجـــرف فـــالح الحجـــرف وبحضـــور مســـاعد نائـــب املديـــر 

العـــام د. حجـــاج بـــن صقـــر ملتابعـــة آخـــر مســـتجدات رصف 

مســـتحقات الهيئـــة التدريســـية، حيـــث تطـــرق اللقاء ملناقشـــة 

كيفيـــة معالجـــة مشـــكالت تأخر رصف املســـتحقات.

ـــة  ـــد الرابط ـــد لوف ـــرف أك ـــذروة إىل أن م. الحج ـــار د. ال وأش

حرصـــه وزمالئـــه عـــى انجـــاز امللفـــات العالقـــة رغـــم ضغوط 

العمـــل يف متابعـــة تقاريـــر ديـــوان املحاســـبة والحســـاب 

الختامـــي الـــذي أخـــذ منهم الوقـــت والجهـــد الكبـــري ملصلحة 

املؤسســـة للحصـــول عـــى دعـــم امليزانيـــة واملوافقـــة عليهـــا.

وطالـــب د. الـــذروة إدارة الهيئة برعة انجاز ملف مســـتحقات 

ـــة  ـــه االدارة املالي ـــذي تقـــوم ب األســـاتذة مقـــدرا املجهـــود ال

ـــكان  ـــدر اإلم ـــني ق ـــدد املوظف ـــع ع ـــا برف ـــا ومطالب وموظفيه

وإعطـــاء األولويـــة لهـــذا امللـــف رصف املســـتحقات عـــى 

غريهـــا مـــن القضايـــا ألن تلـــك املســـتحقات حـــق أصيـــل 

لألســـاتذة مقابـــل جهودهـــم، كـــا أشـــاد بقـــرار اإلدارة املالية 

ـــة كل  ـــل وإحال ـــن العم ـــني ع ـــن واملتغيب ـــبة املقري مبحاس

ـــة  ـــاء هيئ ـــتحقات اعض ـــري مس ـــل أو تأخ ـــبب بتعطي ـــن تس م

ـــق. ـــس للتحقي التدري

وأهـــاب د. الـــذروة بزمالئـــه يف الكليـــات الحـــرص عـــى دقـــة 

تعبئـــة املـــزاوالت وعـــدم مخالفتهـــا الشـــراطات الرقابـــة 

ـــه  ـــدت علي ـــة وأك ـــه الرابط ـــذي تابعت ـــر ال ـــو األم ـــة وه املالي

ـــرة. ـــن م ـــر م أك

ــة  ــة والتنفيذيـ ــلطة الترشيعيـ ــذروة السـ ــد د. الـ ــا ناشـ كـ

بـــرورة تعزيـــز امليزانيـــة لســـد العجـــز املراكـــم عـــى 

ـــذي سيتســـبب بعـــدم رصف مســـتحقات أعضـــاء  ـــة وال الهيئ

ـــل  ـــة للفص ـــاعات اإلضافي ـــب للس ـــس والتدري ـــي التدري هيئت

الـــدرايس الثـــاين 2017/2016 والســـنة الدراســـية القادمـــة 

ــاين. ــا األول والثـ 2018/2017 بفصليهـ

وختـــم د. الـــذروة تريحـــه بالتأكيـــد عـــى أن الرابطـــة تتابـــع 

ـــغ وأنهـــا عـــى تواصـــل دائـــم مـــع  هـــذا امللـــف باهتـــام بال

إدارة الهيئـــة إلنجـــازه بالرعـــة املمكنـــة.

خالل لقائها م. حجرف الحجرف
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قـــال رئيـــس رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس للكليـــات التطبيقيـــة يف الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب 

ـــوى  ـــا س ـــد به ـــة ال يوج ـــرة مالي ـــن وف ـــاىل م ـــه تع ـــا الل ـــا حباه ـــم م ـــت ورغ ـــذروة أن الكوي ـــه ال ـــارك عبدالل د. مب

ـــة  ـــات حكومي ـــدة جامع ـــود ع ـــتوجب وج ـــت تس ـــة للكوي ـــة الدولي ـــريا إىل أن املكان ـــدة، مش ـــة وحي ـــة حكومي جامع

ـــة. ـــي الثانوي ـــن خريج ـــنويا م ـــدة س ـــداد املتزاي ـــة األع ـــة ملواجه ـــى رسع وبأق

ـــا  ـــت ولكنه ـــن الكوي ـــة م ـــرة مالي ـــل وف ـــي أق ـــاورة وه ـــقيقة املج ـــدول الش ـــن ال ـــري م ـــذروة إىل أن الكث ـــار د. ال وأش

ـــة  ـــا 11 جامع ـــمية لديه ـــة الهاش ـــة األردني ـــال اململك ـــبيل املث ـــى س ـــا ع ـــات، ومنه ـــرشات الجامع ـــود ع ـــع بوج تتمت

ـــة  ـــدد 16 جامع ـــة وع ـــات حكومي ـــا 3 جامع ـــن لديه ـــة البحري ـــد مملك ـــة، ونج ـــة خاص ـــدد 20 جامع ـــة وع حكومي

ـــة ونحـــو 9 جامعـــات خاصـــة، واليمـــن لديهـــا 12 جامعـــة بـــني  خاصـــة، وســـلطنة عـــان لديهـــا 6 جامعـــات حكومي

ـــاص. ـــي والخ ـــني الحكوم ـــة ب ـــا 11 جامع ـــطني لديه ـــة فلس ـــاص، ودول ـــي والخ الحكوم

وطالـــب د. الـــذروة الســـلطتني الترشيعيـــة والتنفيذية القيـــام بدورهم واالهتـــام بالعمليـــة التعليميـــة لالرتقاء بها، 

والعمـــل عـــى رسعـــة تفعيـــل قانـــون جامعـــة جابـــر ليكـــون بدايـــة الطريـــق نحـــو إنشـــاء جامعـــات حكوميـــة أخـــرى 

جديـــدة تســـتوعب أبنـــاء الكويـــت بـــدال مـــن تحملهـــم مشـــقة االغـــراب يف الخـــارج للحصـــول عـــى مقعـــد درايس.

أشاد نائب رئيس الرابطة م. فواز الرشيدي باالستعدادات 

التـــي تقوم بهـــا الهيئة لتنظيـــم املؤمتـــر العلمي الدويل 

الثـــاين لعلـــوم الرياضـــة املقـــرر انطالقـــه يـــوم االثنـــني 

املوافق 29 أكتوبر.

ودعـــا الرشـــيدي زمالئـــه أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وكافـــة 

منتســـبي الهيئـــة لحضـــور هـــذا املؤمتـــر والتســـجيل 

بالـــدورات وورش العمـــل لتعـــم الفائـــدة عـــى الجميـــع 

ملـــا لـــه مـــن أهميـــة حيـــث يضـــم 500 باحـــث وتشـــارك 

ـــون  ـــة يعرض ـــدد 4 دول أجنبي ـــة، وع ـــة عربي ـــه 17 دول ب

خاللـــه أهـــم األبحـــاث والتجـــارب العلميـــة التـــي تخـــدم 

الشـــباب والعمليـــة التعليميـــة واألكادمييـــة، ويرتكـــز 

املؤمتـــر عـــى 6 محـــاور رئيســـية، هـــي الربيـــة البدنيـــة 

ـــوم  ـــايض، والعل ـــال الري ـــية، واإلدارة يف املج املدرس

ـــة  ـــة البدني ـــة يف الربي ـــية واالجتاعي ـــة والنفس الربوي

والرياضـــة، والرويـــح الريـــايض والرياضـــة للجميـــع، 

واملســـتحدث يف مجـــال التدريـــب الريـــايض، والرياضة 

ـــة. ـــذوي اإلعاق ل

ويف ســـياق آخـــر أشـــاد رئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة بالرابطة 

د. محمـــد عـــي الكندري بجهـــود الهيئـــة الراميـــة لتطوير 

وتحديـــث العمليـــة التعليميـــة واالرتقـــاء مبخرجـــات 

الهيئـــة مبـــا يخـــدم ســـوق العمـــل، مشـــريا أن قـــرار 

اللجنـــة التنفيذيـــة بالهيئـــة باملوافقـــة عى مقـــرح فصل 

برنامـــج اللغـــة الفرنســـية عـــن قســـم اللغـــة اإلنجليزيـــة 

وحصولـــه عـــى اســـتقالليته لخدمـــة مخرجاتـــه، وكذلـــك 

موافقتهـــا عـــى مقـــرح تغيـــري مســـمى علـــوم املكتبـــات 

واملعلومـــات اىل قســـم دراســـات املعلومـــات، إضافـــة 

ملوافقـــة اللجنـــة بقيام عـــادة شـــئون الطلبـــة مبخاطبة 

ديوان الخدمة املدنية لتوفري درجات وظيفية ملوظفني 

ـــذا  ـــز به ـــود عج ـــرا لوج ـــارة نظ ـــة اإلش ـــني بلغ متخصص

ـــس  ـــة بأم ـــن ذوي اإلعاق ـــاالت م ـــود ح ـــص ووج التخص

الحاجـــة ملرجمـــني.

نظّـــم أعضـــاء هيئـــة التدريـــس واإلداريـــون يف كليـــة التمريـــض بالهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب اعتصامـــاً، يف 

ـــة مـــن املناصـــب  ـــاءات الكويتي ـــري عـــن اعراضهـــم عـــى »سياســـة العـــادة يف إقصـــاء الكف ـــا، للتعب ـــة وخارجه ـــة الكلي أروق

ـــة«. اإلرشافي

وطالـــب املعتصمـــون بعـــدد مـــن املطالـــب، عـــى رأســـها تشـــكيل لجنـــة الختيـــار عميـــد باألصالـــة، وإتاحـــة الفرصـــة للكفـــاءات 

الكويتيـــة حســـب الئحـــة الوظائـــف اإلرشافيـــة للتنافـــس عليهـــا، وتشـــكيل لجـــان التعيينـــات واختيـــار رؤســـاء أقســـام كويتيـــني، 

ـــحبت  ـــي س ـــني، الت ـــية للكويتي ـــداول الدراس ـــادة الج ـــني، وإع ـــى اإلداري ـــة ع ـــد املتواصل ـــب والوعي ـــة الرهي ـــاف سياس وإيق

منهـــم مـــن دون عـــذر وبشـــكل مخالـــف للوائـــح.

ت يـحــــــا تـصــــر

طالب بسرعة تفعيل قانون جامعة جابر

د. مبارك الذروه: وجود جامعة حكومية 
وحيدة ال يتماشى مع مكانة الكويت

الرابطة تدعو 
زمالئها للتفاعل مع 

المؤتمر العلمي 
الدولي الثاني 

لعلوم الرياضة

أساتذة »التمريض« يحتجون 
على إقصائهم من المناصب

مدير هيئة اإللكسو كويتي
ـــام  ـــر الع ـــب املدي ـــد منص ـــت يف حص ـــت الكوي نجح

للمنظمـــة العربيـــة للربيـــة والثقافـــة والعلوم ) ألكســـو( 

 خلفـــا ملديرها الســـابق املغفور لـــه د . عبدالله محارب ,

بعـــد فـــوز الوكيـــل املســـاعد لقطـــاع املناهـــج يف وزارة 

الربيـــة د.ســـعود الحـــرىب , الـــذي حصـــل عـــى 16 صوتا 

مـــن أصـــل 21 دولـــة مشـــاركة يف املؤمتـــر العـــام الـــذي 

عقـــد يف فنـــدق الشـــرياتون .

وأعـــرب الحـــرىب عـــن ســـعادتة لحصولـــه عـــى املنصـــب 

املهـــم , مؤكـــدا أنـــه إنجـــاز جديـــد يضـــاف إىل إنجـــازات 

الكويـــت 

خالص تهانينا لدولة الكويت وللدكتور سعود الحريب.
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ـــبة  ـــاتذة مبناس ـــال لألس ـــة حف ـــت الرابط ـــزة نظم ـــة متمي ـــواء أرسي يف أج

ـــني  ـــوم االثن ـــاء ي ـــل مس ـــم الحف ـــد، وأقي ـــدرايس الجدي ـــام ال ـــدء الع ب

املوافـــق 25/9/2017 بحضـــور مديـــر عـــام الهيئـــة د. أحمـــد األثـــري وعدد 

ـــداد  ـــور أع ـــة لحض ـــات، إضاف ـــداء الكلي ـــام وعم ـــر الع ـــواب املدي ـــن ن م

كبـــرية مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس واملهنئـــني الذيـــن توافـــدوا عـــى مقـــر 

ـــاين. ـــم الته ـــة لتقدي ـــة بالعديلي الرابط

ـــة  ـــاء هيئ ـــه أعض ـــني زمالئ ـــده ب ـــعادته لتواج ـــن س ـــري ع ـــرب د. األث وأع

ـــي  ـــات الت ـــى الصعوب ـــرف ع ـــة للتع ـــواء األخوي ـــك األج ـــس يف تل التدري

تواجههـــم والعمل عـــى تذليلها، مثمنـــا للهيئـــة اإلدارية بالرابطـــة حرصها 

ـــة  ـــة وإتاحـــة الفرصـــة للهيئ ـــك األنشـــطة االجتاعي ـــل تل ـــم مث عـــى تنظي

ـــة. ـــة يف هـــذه األجـــواء األرسي ـــادات الهيئ ـــاء بقي التدريســـية االلتق

مـــن جهتـــه ويف كلمـــة عـــى هامـــش الحفـــل رحـــب أمـــني صنـــدوق الرابطة 

ورئيـــس اللجنـــة االجتاعيـــة رحـــب د. محمـــد الفايـــز باملديـــر العـــام 

وقيـــادات الهيئـــة لتلبيتهـــم دعـــوة الرابطة والتواجـــد بني زمالئهـــم أعضاء 

ـــس لســـاع همومهـــم ومشـــاكلهم عـــن قـــرب، موضحـــا أن  ـــة التدري هيئ

ـــات  ـــك الفعالي ـــل تل ـــم مث ـــى تنظي ـــا ع ـــا دوم ـــرص وكعادته ـــة تح الرابط

ـــا  ـــرض م ـــة وع ـــادات الهيئ ـــع قي ـــل م ـــاتذة للتواص ـــة لألس ـــة الفرص إلتاح

ـــدا عـــن روتـــني العمـــل. ـــة بعي لديهـــم مـــن استفســـارات يف أجـــواء أخوي

بحضور د. األثري وقيادات الهيئة

الرابطة نظمت حفل استقبال لألساتذة 
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
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مبشـــاركة مـــن الرابطـــة نظـــم االتحـــاد العـــام لطلبـــة 

ومتـــدريب الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب 

 نـــدوة ومهرجانـــا خطابيـــا تحـــت عنـــوان "لبيك يـــا أقى" ،

ـــاء  ـــة أعض ـــن رابط ـــا كل م ـــدوة أيض ـــارك يف الن ـــد ش وق

ـــة،  ـــني بالهيئ ـــة العامل ـــد، ونقاب ـــب للمعاه ـــة التدري هيئ

إضافـــة لرابطـــة شـــباب ألجـــل القـــدس، وذلـــك لبيـــان 

ـــه مـــن تعـــدي  ـــا يتعـــرض ل ـــة املســـجد االقـــى وم أهمي

ـــل. ـــوين املحت ـــش الصهي ـــل الجي ـــن قب ـــارخ م ص

ـــى  ـــدوة ع ـــالل الن ـــان خ ـــد القط ـــيخ أحم ـــد الش ـــة أك بداي

ـــد  ـــي يش ـــاجد الت ـــث املس ـــو ثال ـــى ه ـــجد االق أن املس

لهـــا الرحـــال كـــا أخربنـــا رســـولنا الكريـــم صـــل اللـــه 

عليـــه وســـلم، وقـــال أن معركتنـــا مـــع العـــدو الصهيـــوين 

ـــريا إىل أن  ـــدود، مش ـــة ح ـــت معرك ـــود وليس ـــة وج معرك

ســـلطان الدولـــة العثانيـــة "عبدالحميـــد" رفـــض التوقيـــع 

والتنـــازل عن القـــدس للصهاينـــة وضحى مبلكـــه دفاعا عن 

املســـجد االقى، وتســـاءل عـــن دور الحكومـــات العربية 

اليـــوم، وملـــاذا هـــذا الصمت وتحـــول الكثريين لشـــياطني 

خـــرس رغـــم أن قضيـــة االقـــى والقـــدس وفلســـطني 

ـــب  ـــه يتوج ـــال أن ـــامل، وق ـــلمني والع ـــة املس ـــي قضي ه

عـــى كل مـــن ينتمـــي ألمـــة االســـالم أن يســـأل نفســـه 

عـــن دوره الـــذي يجـــب القيـــام بـــه لنـــرة االقـــى، 

بإمكاننـــا االســـتفادة مـــن مواقـــع التواصـــل االجتاعـــي 

ـــة  ـــامل ملحارب ـــالة للع ـــال رس ـــالم يف ايص ـــائل االع ووس

ـــن  ـــرب" ع ـــه أك ـــداء "الل ـــوا ن ـــة منع ـــة، فالصهاين العنري

املـــآذن فأشـــعل اللـــه عليهـــم حريـــق الغابـــات وشـــاركت 

دول عظمـــى يف محاولـــة إطفـــاء الحرائـــق ومل تتمكـــن 

ـــئ  ـــرب" تطف ـــه أك ـــون أن بــــ "الل ـــم ال يعلم ـــك، فه ـــن ذل م

النـــريان كـــا أخـــرب رســـولنا الكريـــم صـــل اللـــه عليـــه 

ـــه،  ـــإذن الل ـــات ب ـــتعلت الغاب ـــا اش ـــا منعوه ـــلم، فل وس

ـــاك  ـــا الن هن ـــات يف الغـــرب تشـــتعل حالي وبعـــض الغاب

رشكاء بالخفـــاء لهـــذه الدويلـــة العنريـــة التـــي أعلـــن 

الكثـــري مـــن الـــدول الغربيـــة انهـــا دولـــة عنريـــة ولكنهـــا 

ال تبـــايل ومل تصنـــف حتـــى االن بأنهـــا ارهابيـــة رغـــم 

مـــا ارتكبتـــه وترتكبـــه مـــن مجـــازر بحـــق الفلســـطينيني 

ـــري. ـــر خط ـــذا أم وه

وأشـــاد القطـــان مبوقـــف القيـــادة السياســـية يف الكويـــت 

مـــن قضية االقى، مشـــريا إىل أن لجنة الرحمـــة العاملية 

خالل ندوة "لبيك يا أقصى" 

القطان: معركتنا مع العدو الصهيوني 
معركة وجود وليست معركة حدود

د. الفايز: يجب تنحية الخالفات والتوحد لمواجهة 
هذا الكيان المحتل الغاصب

الحمادي: ما يحدث لمقدساتنا يستوجب 
االصطفاف لتحرير فلسطين

نـدوة األقصـــى
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ـــا مـــرشوع  ـــرية، منه ـــة كث ـــا مشـــاريع خريي ـــت له يف الكوي

"شـــد الرحـــال" وهو اســـتئجار باصـــات لنقل الفلســـطينيني 

ـــول  ـــرشي ح ـــم ب ـــكيل زخ ـــدس لتش ـــة إىل الق ـــن الضف م

املســـجد االقـــى لحايتـــه وهـــو جهـــد مشـــكور ألن 

املســـلمني مأمـــورون بشـــد الرحـــال إىل املســـجد الحـــرام 

وإىل املســـجد النبـــوي وإىل املســـجد االقـــى، وقـــد 

بـــني الرســـول صـــل اللـــه عليـــه وســـلم أن الصـــالة يف 

املســـجد الحـــرام تعـــادل 100 الـــف صـــالة، والصـــالة يف 

ـــجد  ـــالة يف املس ـــالة، والص ـــف ص ـــوي بأل ـــجد النب املس

ـــف صـــالة. االقـــى بأل

وكشـــف القطـــان أن زعيـــم إحـــدى الـــدول العربيـــة وخالل 

ـــه  ـــى ووصف ـــجد االق ـــى املس ـــم ع ـــري تهك ـــر كب مؤمت

ـــه كســـائر املســـاجد ولتذهـــب القـــدس إىل الجحيـــم،  بأن

وســـبحان اللـــه هلـــك هـــذا الزعيـــم حيـــث القـــي القبـــض 

عليـــه مختبئـــا باملجـــاري وتـــم قتلـــه ومل يدفـــن وال يعرف 

لـــه قـــربا، فذهـــب هـــو إىل الجحيـــم وبقـــي االقـــى 

ـــه عـــن مقدســـاته. ـــع الل والقـــدس وهكـــذا يداف

وبـــني القطـــان أن هناك بعض املســـلمني مثبطـــني للهمم 

ويدافعـــون عـــن بنـــي صهيـــون، وال عجـــب يف ذلـــك فقـــد 

ـــال  ـــه ق ـــلم أن ـــه وس ـــه علي ـــل الل ـــه ص ـــول الل ـــن رس ورد ع

"لـــن تقـــوم الســـاعة حتـــى تقاتلكـــم اليهـــود فتقتلونهـــم، 

ـــه  ـــد الل ـــا عب ـــلم ي ـــا مس ـــر ي ـــجر والحج ـــول الش ـــى يق حت

هـــذا يهـــودي خلفـــي فاقتلـــه، إال شـــجر الغرقـــد فإنـــه 

مـــن شـــجر يهـــود" .

ـــاين  ـــزار قب ـــاعر ن ـــدة للش ـــه بقصي ـــان كلمت ـــم القط وخت

ـــا:- ـــول مطلعه ـــون" يق ـــوان "الغاضب بعن

يا تالميَذ غزٍَّة علّمونا ... بعَض ما عندكْم فنحُن نسيَنا

علّمونا بأن نكوَن رجاالً ... فلدينا الرجاُل صاروا عجينا

ـــاِل  ـــدي األطف ـــنَي أي ـــدو ... ب ـــارُة تغ ـــَف الحج ـــا كي علِّمون

ـــا ـــاً مثيَن ماس

ونشـــيدة للشـــاعر خالـــد أبـــو العمريـــن تحـــت عنـــوان 

ـــا:- ـــول مطلعه ـــدأ" يق ـــن أب ـــن أي "م

من أين نبدأ عيون الشعر يا وطني املحيد

من حزننا املسفوح يف صربا رشابا لليهود

من عار مرضعة تذيب الدمع سقيا للوليد

من رصخة األيتام ما انتفضت لها هم الرقود

مـــن جهتـــه رحـــب رئيـــس لجنـــة الربامـــج واألنشـــطة يف 

االتحـــاد العـــام لطلبة ومتـــدريب الهيئة العامـــة للتعليم 

التطبيقي والتدريب ابراهيم ســـامل الحادي بالحضور 

ـــاد  ـــوة االتح ـــن دع ـــاوب م ـــن تج ـــكل م ـــكره ل ـــه ش ووج

لحضـــور هـــذه الفعاليـــة والتضامـــن مـــع تلـــك القضيـــة 

العادلـــة، مشـــريا إىل أن االتحـــاد ومن منطلق مســـئوليته 

املجتمعيـــة كأحـــد مؤسســـات املجتمـــع املـــدين ســـارع 

ـــالل  ـــدوة نظـــرا لتـــادي جيـــش االحت ـــك الن ـــم تل لتنظي

الصهيـــوين يف تعديـــه عى الشـــعب الفلســـطيني وعى 

مقدســـاتنا االســـالمية يف القـــدس حتـــى وصـــل بـــه األمـــر 

ملنـــع إقامـــة الصـــالة يف املســـجد االقـــى، لـــذا فقـــد 

أطلـــق االتحـــاد حملـــة "لبيـــك يـــا أقـــى" لبيـــان أهميـــة 

املســـجد االقـــى ومـــا يتعـــرض لـــه مـــن تعـــدي صـــارخ 

مـــن قبـــل الجيش الصهيـــوين املحتـــل، ودعا املســـلمني 

لتوحيد كلمتهـــم واالصطفاف لتحرير فلســـطني الغالية 

مـــن براثـــن هـــذا االحتـــالل الغاشـــم.

ومـــن جانبـــه قـــال ممثـــل رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريس 

للكليـــات التطبيقيـــة أمني الصنـــدوق د. محمـــد الفايز أن 

الرابطـــة تديـــن وتســـتنكر االعتـــداءات االرسائيليـــة التـــي 

طالـــت املســـجد االقـــى املبـــارك ومنع املســـلمني من 

الصـــالة فيه، مشـــريا إىل أن العدو االرسائيـــي مل يتجرأ 

ـــا  ـــاج م ـــالمية إال نت ـــات اإلس ـــلمني واملقدس ـــى املس ع

يـــراه مـــن صمـــت العـــامل االســـالمي وأنـــه يتوجـــب عـــى 

املســـلمني تنحيـــة خالفاتهـــم جانبـــا والتوحـــد ملواجهـــة 

هـــذا الكيـــان املحتـــل الغاصـــب، مؤكـــدا أن عـــزة األمـــم 

وكرامتهـــا تقـــاس مبـــدى حرصهـــا ودفاعها عن مقدســـاتها 

ـــه  ـــي رَشَف الل ـــات الت ـــن املقدس ـــا، وم ـــا بدينه والتزامه

بهـــا أمـــة االســـالم املســـجد األقـــى املبـــارك أوىل 

القبلتـــني والـــذي يتعـــرض اليـــوم النتهـــاكات صهيونيـــة 

ـــلم  ـــن كل مس ـــتدعي م ـــبوقة تس ـــري مس ـــداءات غ واعت

غيـــور عـــى دينـــه أن ينهـــض لنرتـــه والدفـــاع عنـــه عمال 

ـــن مل  ـــلم "م ـــه وس ـــه علي ـــل الل ـــه ص ـــول الل ـــول رس بق

يهتم ألمـــر املســـلمني فليس منهـــم" مطالبا مؤسســـات 

ـــداءات  ـــك االعت ـــع تل ـــن ملن ـــدين بالتضام ـــع امل املجتم

ـــن  ـــرخ وي ـــذي ي ـــى ال ـــجد االق ـــد املس ـــة ض اآلمث

ـــب  ـــا يتوج ـــم، ك ـــالل الغاش ـــذا االحت ـــأة ه ـــت وط تح

ـــة  ـــن لحاي ـــالمية التضام ـــات االس ـــة الحكوم ـــى كاف ع

املســـجد االقى وتحريره وحاية الشعب الفلسطيني 

االعـــزل الـــذي يناضـــل ويواجـــه جيشـــا همجيـــا مبـــا لديه 

ـــاد. مـــن اســـلحة وعت

أمـــا ممثل رابطة أعضـــاء هيئة التدريـــب للمعاهد رئيس 

اللجنـــة اإلعالمية أ. خالد الســـلمي فتوجه بشـــكره وشـــكر 

زمالئـــه بالرابطـــة التحـــاد الطلبـــة ملبادرتـــه بتنظيـــم تلك 

ـــاين  ـــأيت باألم ـــى ال ت ـــرة االق ـــال أن ن ـــة، وق الفعالي

والنوايـــا الحســـنة وال بإلقـــاء املســـئولية عـــى الشـــعوب 

والحكومـــات ولكنهـــا تـــأيت بنـــرة االســـالم يف أنفســـنا 

ـــم  ـــه ينرك ـــروا الل ـــاىل "إن تن ـــه تع ـــول الل ـــال بق عم

ـــون  ـــا أن يك ـــا جميع ـــت أقدامكـــم" فالواجـــب علين ويثب

املســـجد االقـــى حالـــة عقديـــة يوميـــة ال موســـمية 

تطـــرأ مـــع كل طـــارئ، فقـــد اضحـــى الكثـــري منـــا مولـــع 

ـــا دون أن  ـــن والدني ـــي الدي ـــة مناح ـــات يف كاف باملطالب

ـــل  ـــا ه ـــاءل جميع ـــادرة، ونتس ـــل أو مب ـــا عم ـــون لن يك

أحيينـــا قضايانـــا يف أنفســـنا؟ أم بتنـــا تصـــٌدق علينـــا 

ـــة "ظاهـــرة صوتيـــة"؟. مقول

ومـــن جانبـــه أكـــد ممثـــل رابطة شـــباب ألجل القـــدس م. 

الـــرباء الوهيـــب أن االعتـــداء الـــذي تعـــرض لـــه االقى 

ـــداد لسلســـلة مـــن  ـــد اللحظـــة وإمنـــا هـــو امت ليـــس ولي

االعتـــداءات بـــدأت قبـــل ســـنتني وتلـــك االعتـــداءات 

ــش  ــطيني طائـ ــل فلسـ ــى عمـ ــل عـ ــت ردة فعـ ليسـ

ـــني  ـــة املحتل ـــرب، فالصهاين ـــة الع ـــروج صهاين ـــا ي مثل

ـــات  ـــدأوا سلســـلة اقتحام ـــا ب مل يســـتفزهم أحـــد عندم

االقـــى واالعتـــداء عى املصلـــني، مل يســـتفزهم أحد 

ـــجد  ـــاين للمس ـــكاين والزم ـــيم امل ـــدأوا التقس ـــا ب حين

االقـــى، ولكـــن اســـتفزاز الكيـــان الصهيـــوين جـــاء 

ـــرف  ـــدأت تع ـــامل ب ـــعوب الع ـــأن ش ـــعوره ب ـــة ش نتيج

مـــا يجـــري يف فلســـطني مـــن انتهـــاكات وبـــدأت تجـــرم 

أفعال الصهاينة، تم اســـتفزازهم ألن منظمة اليونسكو 

ـــا  ـــص مب ـــالمي خال ـــم اس ـــى معل ـــأن كل االق ـــرت ب أق

ـــة. ـــاب املغارب ـــك ب يف ذل

أما الرئيس السابق لنقابة العاملني بالهيئة أ. عبدالرحمن 

ـــة التطبيقـــي وقـــال أنهـــم  الســـميط فأشـــاد باتحـــاد طلب

ســـباقون يف مثـــل تلـــك املواقف، مســـتغربا مـــن صمت 

مؤسســـات املجتمـــع املـــدين تجـــاه هـــذه القضيـــة، 

ـــطينيني  ـــقاء الفلس ـــص االش ـــى ال يخ ـــجد االق فاملس

وحدهـــم وال العـــرب وال املســـلمني فقـــط وإمنـــا يخص 

جميـــع أهـــل الكتـــاب، مؤكـــدا أن االقى خـــط أحمر وال 

يجـــب الســـكوت عـــى التجـــاوزات التـــي يرتكبهـــا جيـــش 

االحتـــالل، ولـــوال ضعفنـــا ملـــا شـــاهدنا املشـــاهد التـــي 

ـــالم  ـــائل االع ـــا بوس ـــم تداوله ـــني ويت ـــا الجب ـــدى له ين

ـــا نتوقـــع أن يكـــون  ومواقـــع التواصـــل االجتاعـــي، وكن

للمســـلمني وقفـــة شـــديدة، ولكـــن لألســـف هنـــاك كثـــري 

ـــان  ـــا بي ـــرى منه ـــالمية مل ن ـــة واالس ـــدول العربي ـــن ال م

ـــة  ـــر بالحكوم ـــدث، ونفخ ـــا يح ـــتنكار مل ـــجب او اس ش

ـــة التـــي كانـــت ســـباقة وشـــجبت االعتـــداء عـــى  الكويتي

ـــى  ـــب ع ـــا يج ـــل م ـــا أن أق ـــى، موضح ـــجد االق املس

املســـلمني فعلـــه وقفـــات شـــعبية.  

نـدوة األقصـــى
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نــغـــــــــــــــزات

ـــبتمرب 2017  ـــوم 27 س ـــادرة ي ـــة الص ـــف الكويتي ـــرشت الصح ن

ملخصـــا للتقريـــر العاملـــى للتنافســـيه)  2017 \ 2018 ( أوضحـــت 

فيـــه تراجـــع الكويـــت مـــن املرتبـــة 38 إىل املرتبـــة 52 وفقـــا 

ـــى  . ـــادى العامل ـــدى اإلقتص ـــدره املنت ـــؤرش يص مل

وقـــال رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للتنافســـية الدكتـــور فهـــد الراشـــد 

“ إن هـــذه النتائـــج صادمـــة , وتؤكـــد بشـــكل رصيـــح الفشـــل 

ـــة , وكذلـــك مؤسســـات  ـــة والترشيعي ـــع للمنظومـــة التنموي الذري

املجتمـــع املـــدىن يف بنـــاء عمليـــة إصـــالح تعالـــج بشـــكل فعـــال 

ـــى “ . ـــل املختلفـــة يف االقتصـــاد الكويت أوجـــة الخل

وأضـــاف د . الراشـــد “ يـــأىت هـــذا الفشـــل بالرغـــم مـــن الدعـــوات 

 امللحـــة مـــن اللجنـــة الوطنيـــة للتنافســـية يف تقاريرهـــا الســـنوية ,

ـــدم  ـــات ع ـــل تداعي ـــكل مفص ـــاول بش ـــا تتن ـــت دامئ ـــي كان والت

ـــردى “  ـــع امل ـــة الوض ـــو معالج ـــالزم نح ـــام ال ـــة اإلهت توجي

وفيـــا يـــي ملخـــص ألهـــم النتائـــج الخاصـــة بـــأداء االقتصـــاد 

الكويتـــى يف تقرير 2017 \ 2018.

 تدهور ترتيب الكويت التنافى يف املؤرش العام للتنافســـية 

) كان الرتيـــب 38 يف عـــام 2016 \ 2017 ثـــم اصبـــح 52 يف 

عـــام ) 2017 \ 2018 ( .

 تدهـــور ترتيـــب الكويـــت يف املـــؤرشات الفرعيـــة الثالثـــة 

املكونـــة ملـــؤرش التنافســـية العامليـــة وهـــى:

1 - مؤرش املتطلبات األساسية .

2 - مؤرش محفزات الكفاءة .

3 - مؤرش عوامل اإلبتكار .

ـــؤرشات  ـــى أركان امل ـــواىل ثلث ـــت يف ح ـــب الكوي ـــور ترتي  تده

ـــؤرشات (. ـــى 8 م ـــة ) وه ـــة املختلف الفرعي

 تدهـــور ترتيب الكويـــت يف حواىل 90 % من إجـــاىل 112 من 

املـــؤرشات الفرعية التي تقيـــس مختلف مقومـــات اإلقتصاد . 

 التأكيد عـــى دور االجراءات البريوقراطية الحكومية والفســـاد 

وغريهـــا مـــن العوامـــل يف تدهـــور هـــذا الرتيـــب كـــا يف 

الجـــدول رقـــم 2.

القتصاد ا
٢٢

القتصاد ا
٢٢

القتصاد ٢٢ا

كـالم جـرائــد
مؤشرات المدركات : 

ـــز  ـــد العزي ـــة “ عب ـــاد “ نزاه ـــة الفس ـــة مكافح ـــة يف هيئ ـــاع الوقاي ـــاعد لقط ـــام املس ـــني  الع ـــد األم أك

ـــكاله  ـــوره وأش ـــتى ص ـــاد بش ـــه الفس ـــع ملواجه ـــدى املجتم ـــة ل ـــى وزيادت ـــرش الوع ـــة ن ـــور أهمي املنص

ـــع  ـــس إدراك املجتم ـــذي يقي ـــاد ) ال ـــدركات الفس ـــؤرش م ـــت يف م ـــز الكوي ـــع مرك ـــت إىل “ تراج . ولف

ـــار 27 \ 9 \ 2017 ( . ـــز 75 ) النه ـــا إىل املرك ـــز 55 دولي ـــن املرك ـــك م ـــاد ( وذل ـــود فس بوج

أسوء عائد : 
ـــم  ـــر الغان ـــم عم ـــات الغان ـــة صناع ـــذى لرشك ـــى التنفي ـــج الرئي ـــك الخلي ـــس إدارة بن ـــس مجل ـــد رئي أك

أهميـــة املـــوارد البرشيـــة موضحـــا أن دولـــة الكويـــت تنفـــق مبالـــغ تفـــوق تلـــك التـــي تنفـــق عـــى 

ـــج ال  ـــدا واململكـــة املتحـــدة وفرنســـا إال أن النات ـــا وكن ـــدول املتقدمـــة كأملاني ـــري مـــن ال الطالـــب يف كث

ـــب دول  ـــة بأغل ـــد مقارن ـــوء عائ ـــا أس ـــل لدين ـــط ب ـــذا فق ـــس ه ـــاق , لي ـــك اإلنف ـــم ذل ـــع حج ـــاىش م يت

ـــس 27 \ 9 \ 2017 (. ـــى ) القب ـــاع التعليم ـــى القط ـــاق ع ـــم اإلنف ـــع حج ـــة م ـــامل باملقارن الع

تجربة فاشلة : 
نـــرشت القبـــس بتاريـــخ 26 \ 9 \ 2017  خـــربا عـــن إيقـــاف تجربـــة تدريـــس اللغـــة الفرنســـية يف املرحلـــة 

ـــر  ـــد أخط ـــدوىل ق ـــك ال ـــدة إىل أن البن ـــارت الجري ـــا أش ـــا /, ك ـــن تطبيقه ـــني م ـــد عام ـــطة بع املتوس

وزارة الربيـــة بـــأن الطـــالب يعانـــون ضعفـــا يف اللغـــة العربيـــة والرياضيـــات والعلـــوم , مشـــددة 

ـــواد . ـــذة امل ـــام به ـــى رضورة اإلهت ع

أكبر مدينة ذكية إقليمية : 
ـــذا  ـــة . )ه ـــة إقليمي ـــة ذكي ـــرب مدين ـــه “ أك ـــد لل ـــعد العب ـــوب س ـــة “ جن ـــح مدين ـــع أن تصب ـــن املتوق م

مـــاورد يف تقريـــر لصحيفـــة القبـــس يـــوم 26 \ 9 \ 2017 (.

النسخ من اإلنترنت : 
ــت ــة الكويـ ــا يف جامعـ ــات  العليـ ــة والدراسـ ــئون األكادمييـ ــاعد للشـ ــد املسـ ــفت العميـ  كشـ

ـــدة  ـــت ) لجري ـــن اإلنرن ـــتري م ـــة املاجس ـــخون أطروح ـــة ينس ـــض الطلب ـــادى “ أن بع ـــة ه  د. فوزي

السياســـة 26 \ 9 \ 2017 (.

تثبيت :
ـــة  ـــز “ العاملي ـــة “ مودي ـــرا لوكال ـــوم 21 \ 9 \ 2017تقري ـــادرة ي ـــة الص ـــف الكويتي ـــرشت الصح ن

للتصنيـــف الســـيادى لدولـــة الكويـــت عنـــد ) AA2( مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة نتيجـــة إلرتفـــاع 

ـــارت إىل  ـــط واش ـــع النف ـــة  تراج ـــاص صدم ـــى إمتص ـــدرة ع ـــنويا والق ـــرد س ـــل الف ـــب دخ نصي

ـــاج  ـــدالت اإلنت ـــة مبع ـــا مقبل ـــن 88 عام ـــر م ـــاة ألك ـــة الرف ـــم دول ـــة تدع ـــات النفطي أن االحتياط

ـــار دوالر مبـــا  ـــة تتجـــاوز 612 ملي ـــة إىل أن موجـــودات الكويـــت األجنبي ـــة وأشـــارت الوكال الحالي

يعـــادل 5.5 أضعـــاف الناتـــج املحـــى ومـــع ذلـــك فقـــد أشـــارت الوكالـــة إىل إرتفـــاع الديـــن 

ـــة إىل 30 %  ـــال إرتفاع ـــالل 2016 واحت ـــج خ ـــاىل النات ـــن إج ـــو 18.9 % م ـــى إىل نح الحكوم

ـــام 2019 .  ـــالل ع خ
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نــغـــــــــــــــزات

تمكين المرأه بالعلوم 
ـــت  ـــرة الســـابقة لجامعـــة الكوي ـــزة الخـــرايف املدي ـــت د. فاي أعلن

عـــن رعايـــة صاحـــب الســـمو أمـــري البـــالد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد 

ملؤمتـــر “ القيـــادات النســـائية يف العلـــوم والتكنولوجيـــا “ الـــذي 

مـــن املقـــرر انعقـــاده يف الفـــرة مـــن 23 حتـــى 25 أكتويـــر تحـــت 

شـــعار “ متكـــني املـــرأة بالعلـــوم “ يف مقـــر الصنـــدوق العـــرىب 

للتنميـــة اإلقتصلديـــة واألجتاعيـــة 

وقالـــت د . الخـــرايف إن املؤمتـــر ينعقـــد يف هـــذا العـــام ليحقق 

ـــداف التالية :  األه

- االحتفـــال بالذكـــرى العـــارشة ملؤمتـــر “ القيـــادات النســـائية يف 

العلـــوم والهندســـة والتكنولوجيـــا “ 

ـــة عـــى وجـــه  ـــة الكويتي ـــادات النســـائية العلمي - واالحتفـــاء بالقي

ـــة عمومـــا  ـــة والدولي الخصـــوص واإلقليمي

- التمكـــني الوظيفي للنســـاء من خلفيات متعـــددة يف تخصصات 

ـــص  ـــرض قص ـــالل ع ـــن خ ـــا م ـــة والتكنولوجي ـــوم والهندس العل

نجاحهن , ومســـرية أشـــهر العاملات من العامل العـــرىب والدوىل 

ـــور أداء  ـــى تط ـــى ع ـــن العلم ـــاهاتهن وإنتاجه ـــكاس مس , وانع

ـــة يف  ـــة نوعي ـــداث نقل ـــا ويف إح ـــن به ـــي يعمل ـــات الت املؤسس

نشـــاطها ومنتجاتهـــا وأثـــر ذلـــك يف االقتصـــاد الوطنـــى

- بناء قـــدرات العامالت بالعلوم يف بداية ســـلمهن الوظيفي يف 

مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة وذلك من خالل إنشـــاء 

شـــبكة للتواصـــل وتبادل املعرفة واملشـــاركة يف النتـــاج العلمى . 

- تشـــجيع الشـــابات الكويتيـــات عـــى االنخـــراط يف التخصصـــات 

العلمية والتكنولوجية والهندســـية لتفتـــح امامهن طاقات للتفوق 

ـــة غـــري  ـــن ملســـارات مهني ـــى وإن توجه ـــا بعـــد حت والنجـــاح في

أكادمييـــة أو بحثيـــة 

كادر جديد + تفعيل البحث 
العلمى 

ـــاء  ـــة أعض ـــدة لجمعي ـــة الجدي ـــة االداري ـــاىن للهيئ ـــص الته خال

هيئـــة التدريـــس بجامعـــة الكويـــت هـــذا وقـــد قـــال رئيـــس 

ـــور  ـــت الدكت ـــة الكوي ـــس بجامع ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة أعض جمعي

إبراهيـــم الحمود إن الهيئة ومـــن أجل االرتقاء بأهـــداف الجامعة 

وتحقيـــق متيزهـــا فإنها قـــد ابتـــدأت اعالهـــا بتبنى اقـــراح الكادر 

ـــور  ـــذي تقـــدم ىب الدكت ـــة التدريســـية ال ـــد العضـــاء الهيئ الجدي

ـــة  ـــة ومتـــت املوافقـــة علي ـــة العمومي ـــه ســـهر يف الجمعي عبدالل

ـــمى  ـــت مس ـــة تح ـــة خاص ـــاء لجن ـــم إنش ـــك ت ـــه لذل ـــزام ب وااللت

ـــب رئيـــس  ـــة التدريســـية “ برئاســـة نائ ـــة كادر أعضـــاء الهيئ “ لجن

ـــى  ـــكل تفصي ـــرح بش ـــم املق ـــل تقدي ـــن أج ـــة م ـــة األداري الهيئ

ـــية. ـــة التدريس ـــاء الهيئ ـــوح اعض ـــق طم يحق

وأضـــاف ان اخـــر كادر تـــم إقـــراره يعـــود إىل عـــام 2006 ومتـــت 

زيـــادات كبرية عى مرتبـــات الوظائف املختلفـــة يف الدولة خالل 

ـــة يف  ـــنوات املاضي ـــالل الس ـــة خ ـــة يف الدول ـــنوات املاضي الس

حـــني بقـــى كادر أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية دون حـــراك فاصبـــح 

االســـتاذ الجامعـــى يف مرتبـــة متاخـــرة بذيـــل ســـلم الرواتـــب يف 

الدولـــة وهـــذا ال ميكـــن قبولـــة او التســـليم بـــه حيـــث إن التعليم 

ـــا  ـــؤدى حت ـــة وي ـــة البرشي ـــور التنمي ـــم ص ـــد أه ـــى يع الجامع

وباللـــزوم لتقـــدم األمـــة ورقيهـــا  .

عيادة طبية في 
التربية األساسية  

أعلنـــت منطقـــة الفروانيـــة الصحيـــة التابعـــة لـــوزارة الصحـــة 

وكليـــة الربيـــة االساســـية التابعـــة للهيئـــة العامـــة للتعليـــم 

التطبيقـــى والتدريـــب عزمهـــا إتشـــاء عيـــادة طبيـــة لخدمـــة 

الـــكادر التعليمـــى واالدارى و25 ألـــف طالبـــة يف الكليـــة 

وقـــد تـــم إفتتـــاح العيـــادة صبـــاح يـــوم 3 \  10 \ 2017 

ـــر  ـــور مدي ـــية وبحض ـــة األساس ـــد الربي ـــة عمي ـــت رعاي تح

إدارة منطقـــة الفراونيـــة الصحيـــة ومختار منطقـــة العارضية 

وومثلـــني عـــن الهـــالل األكـــرب الكويتى وحشـــد مـــن الضيوف 

ـــات . واألســـاتذه والطالبـــات واإلداري

وأخيرا صدر قرار الفصل
وافقـــت اللجنـــة التنفيذيـــة بهيئـــة التطبيقـــى عـــى املقـــرح 

املتقـــدم بفصـــل برنامـــج اللغـــة الفرنســـية  عـــن قســـم 

اللغـــة اإلنجليزيـــة كـــا وافقـــت عـــى تغيـــري مســـمى علـــوم 

ـــات  ـــات املعلوم ـــم دراس ـــات إىل قس ـــات واملعلوم املكتب

. كـــا قـــررت عقـــد اختبـــارات القـــدرات يف مقـــر كليـــة 

الدراســـات التكنولوجيـــة بـــدال من عقدهـــا بجامعـــة الكويت

أساتذة لم يتسلموا 
مستحقاتهم منذ عامين 

نـــرشت القبـــس بتاريـــخ 9 أكتوبـــر 2017 تريحـــا ألحـــد 

العمـــداء املســـاعدين ألحـــدى الكليـــات أن بعـــض األســـاتذة 

مل يتســـلموا مخصصاتهـــم املالية املســـتحقة عـــى دورات 

ـــذ عامـــني .  قدموهـــا من

مالحظـــة : الميـــت هـــذا الخـــرب بصلـــة إىل هيئـــة التطبيقـــى 

مـــن قريـــب أو بعيـــد ولكنـــه يتعلـــق بكليـــة الربيـــة بجامعـــة 

الكويـــت . 

تخفيض رواتب الطلبة 
المبتعثين 

امتعـــض الكثـــريون مـــن قـــرارات الخدمـــة املدنيـــة بتعديـــل 

أســـعار الـــرف ملبتعثـــى الديـــوان والجهـــات األخـــرى 

ويف هـــذا الســـياق  أكـــدت وزارة التعليـــم العـــاىل أن قـــرار 

توحيد ســـعر العمالت للمخصصـــات املالية خاص مببتعثى 

ـــة وال يشـــمل  ـــة مـــن موظفـــي الدول ـــوان الخدمـــة املدني دي

الطلبـــة املبتعثـــني مـــن قبلهـــا . 

وقالـــت الوكيلـــة املســـاعدة لشـــؤون البعثـــات واملعـــادالت 

ـــة بالـــوزارة د.فاطمـــة الســـنان , إن قـــرار  والعالقـــات الثقافي

ـــة  ـــوان الخدم ـــى دي ـــد ســـعر العمـــالت خـــاص مببتعث توحي

ـــات  ـــط , وأن املخصص ـــة فق ـــي الدول ـــن موظف ـــة م املدني

ـــا  ـــاىل ك ـــم الع ـــن التعلي ـــني م ـــة املبتعث ـــهرية للطلب الش

هـــى ومل يطـــرأ عليهـــا تغيـــري وســـيتم إيداعهـــا يف أوقاتهـــا 

املحددة وذكرت أن هناك قواعد وقررات تشمل املوظفني 

ـــوان  ـــل دي ـــا مـــن قب املبتعثـــني الســـتكال الدراســـات العلي

الخدمـــة املدنيـــة ســـواء مخصصـــات ماليـــة أو إجـــازات مـــن 

جهـــة العمل وفـــق مايقـــرره قانون ونظـــام الخدمـــة املدنية 

يف شـــأن املنقطعـــني عـــن العمـــل ال تنطبـــق عـــى الطلبـــة 

املبتعثـــني مـــن وزارة التعليـــم العـــاىل يف الخـــارج . 

ال معادلة لمقررات 
“ التجارية “ في الحقوق 

جريدة الجريدة 28 \ 9 \ 2017

أكد العميد املســـاعد للشؤون الطالبية يف كلية الحقوق بجامعة 

الكويـــت د. عبدالله الرمييض أن اختـــالف املناهج واملوضوعات 

والدراســـية ومـــدة تدريســـها بـــني “ الحقـــوق “ وكليـــة الدراســـات 

التجاريـــة بالهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــى والتدريـــب يحتـــم 

عـــدم معادلة املـــواد الدراســـية لخريجـــى التجاريـــة الراغبني يف 

اســـتكال الدراســـة بالحقـــوق , نظـــرا ألن كليـــة الحقـــوق نعتمـــد 

النظـــام الســـنوى يف دراســـة املقـــررات القانونيـــة , ولكـــن طلبـــة 

ـــورس (  ـــى  ) الك ـــام الفص ـــون النظ ـــة يتبع ـــات التجاري  الدراس

ما يعطى اختالفات شاسعة بني الدراسة بالكليتني . 

فتح 946 شعبة جديدة 
بالتطبيقي

الصحف الكويتية 11\ 10 \ 2017

أعلـــن رئيـــس لجنـــة الربامـــج واألنشـــطة رئيـــس اللجنـــة الطالبيـــة 

ـــة العامـــة  ـــدرىب الهيئ ـــة ومت بالتكليـــف يف االتحـــاد العـــام لطلب

ـــح 946  ـــادى فت ـــم الح ـــب ابراهي ـــى والتدري ـــم التطبيق للتعلي

شـــعبة دراســـية زيـــادة عـــى الشـــعب املطروحـــة يف العـــام 

ـــة  ـــات الهيئ ـــف كلي ـــاىض مبختل امل

وقـــال الحـــادى ان كليـــة الربيـــة االساســـية فـــازت بنصيـــب 

ـــات  ـــرب كلي ـــن أك ـــا م ـــك الشـــعب الدراســـية , كونه ـــن تل االســـد م

ـــي زادت  ـــعب الت ـــت الش ـــث بلغ ـــة , حي ـــة الطالبي ـــة بالكثاف الهيئ

عـــن العـــام املـــاىض بالكليـــة بنـــات 501 شـــعبة بـــكل الفصـــول 

الدراســـية , وفيـــا يخـــص الفصـــل الصيفـــي تـــم دعـــم ميزانيـــة 

الهيئـــة بنســـبة 80 يف املئـــة وتـــم طـــرح 472 شـــعبة إضافـــة 

ـــاىض  .  ـــام امل ـــه يف الع ـــم طرح ـــا ت مل

أكـــد وكيـــل وزارة الربيـــة د. هيثـــم األثـــرى إن مثـــة مشـــاريع مســـتقبلية قيـــد الدراســـة حاليـــا يف 

الـــوزارة ومحورهـــا الرئيـــى هـــو املعلـــم ومـــن أهمهـــا إيجـــاد ترشيـــع خـــاص يعنـــى مبهنـــة املعلـــم 

ـــة  ـــع طبيع ـــب م ـــني وال يتناس ـــع لإلداري ـــذي وض ـــة ال ـــة املدني ـــون الخدم ـــاءة قان ـــن عب ـــا م وإخراجه

ـــا  ـــم مختلف ـــة يجـــب أن يكـــون املعل ـــا خاصـــا , مشـــددا عـــى ان ـــي تقتـــى تنظي ـــم , الت عمـــل املعل

ـــاد  ـــور بإيج ـــذه األم ـــر يف ه ـــاد النظ ـــب أن يع ـــات , ويج ـــم والرقي ـــني والتقيي ـــن اإلدارى يف التعي ع

ـــم .  ـــة التعلي ـــة مهن ـــق وطبيع ـــع يتواف ترشي

إخراج المعلمين 
من عباءة 

الخدمة المدنية

يف جـــو أرسي وأخـــوي، كـــرّم ديوان أبنـــاء املرحـــوم عبدالرحمن 

الكنـــدري الدكتـــور أحمـــد ماهـــر عرفـــة مـــن قبـــل م. فيصـــل 

املضـــف، بحضور جمـــع غفري من رواد ديوانية أبنـــاء عبدالرحمن 

ـــم  ـــاء، ت ـــة عش ـــن مأدب ـــى رشف الحارضي ـــم ع ـــدري. وأقي الكن

بعدهـــا تســـليم الـــدرع.

»ديوان الكندري« 
يكّرم د. أحمد عرفه

سؤال برئ
موجه إلى إدارة شـــئون هيئتي التدريس والتدريب: 

هل صحيح أن معامالت تسوية أوضاع مبتعثي كليات الهيئة بالعارضية تستغرق تقريبا ربع املدة التي قضاها هؤالء 

املبتعثون يف الخارج للحصول عى شهاداتهم العلمية؟
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أخيــــــــــــــــــرة

حكمة العدد

الرابطة زمان

تستطيع أن تشتري الدواء ولكنك ال 
تستطيع أن تشتري الشفاء، وتستطيع 
أن تشتري مدرسة ولكنك ال تستطيع 

أن تشتري التربية أو العلم.

تهانينا للدكتور أحمد الحنيان

الفرق بين جامعة جابر األحمد وفصل »التطبيقي«

أخلـــص التهـــاين التـــي تصـــل مـــن القلـــب إىل القلـــب، وأجمـــل التهـــاين 

ـــر  ـــدم أرسة تحري ـــك تتق ـــر، لذل ـــدع ومبتك ـــان مب ـــتحقها إنس ـــي يس الت

“رابطـــة نيـــوز” بخالـــص تهانيهـــا القلبيـــة للدكتـــور أحمـــد الحنيـــان رئيـــس 

ـــة  ـــة “رابط ـــر الرابط ـــس تحري ـــس ورئي ـــابق ومؤس ـــة الس ـــة الثقافي اللجن

نيـــوز”، وتـــأيت تلـــك التهـــاين مبناســـبة عودتـــه لحضـــن الكويـــت وكتابـــة 

األخـــري عـــن مجموعـــة أبحاثـــه العلميـــة عـــن العامـــني 201/2016 خـــالل 

ـــا. ـــي قضاهـــا بأعـــرق جامعـــات ماليزي ـــه العلمـــي الت ـــة تفرغ رحل

ويعـــرض الكتـــاب الدراســـات البحثيـــة التـــي قـــام بهـــا املؤلـــف ونرشهـــا 

خـــالل فـــرة التفـــرغ العلمـــي، ويحتـــوي عـــى االبحـــاث وأوراق العمـــل 

ـــدأت يف  ـــي ب ـــرغ العلمـــي الت ـــي أنجـــزت ونـــرشت خـــالل إجـــازة التف الت

شـــهر ســـبتمرب 2015 إىل شـــهر ســـبتمرب 2017 ، حيـــث كانـــت فـــرة مـــن 

ـــس فقـــط يف املجـــال  ـــم، لي ـــف الكتســـاب العل ـــف للمؤل الجهـــد املكث

العلمـــي ولكـــن كذلـــك عـــى املســـتوى الشـــخيص، مـــا أعطـــى املؤلـــف 

الفرصـــة للعمـــل عـــن كثـــب مـــع الباحثـــني واألكادمييـــني يف مجـــال 

التخصـــص، وســـاعده طـــوال فـــرة الدراســـة والبحـــث والنـــرش.

ـــاث ذات  ـــري ( االبح ـــع الكب ـــن القط ـــة م ـــاب ) 232 صفح ـــي الكت ويغط

الطابـــع النظـــري والتطبيقـــي، وتشـــمل تخصصـــات متنوعـــة يف مجـــال 

الحاسوب مثل هندسة الربمجيات، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

منقول من جريدة الجريدة 13 أكتوبر 2017

ـــالت  ـــي، والتفاع ـــذكاء االصطناع وال

ووســـائل  البرشيـــة،  الحاســـوبية 

ـــز  ـــع الركي ـــي، م ـــل االجتاع التواص

عـــى التعلـــم االلكـــروين.

وقـــد تعـــاون املؤلـــف مـــع مجموعـــة 

مـــن الباحثـــني واملختصـــني يف هذه 

املجاالت من جهات أكادميية متنوعة، 

ما ســـاعد وســـاهم بإنتـــاج ونرش هـــذه االبحـــاث خالل هـــذه الفرة.

ويشـــتمل الكتـــاب عـــى 15 بحثـــا منشـــورا، 11 بحـــث منهـــا يف مجـــالت 

علميـــة عامليـــة محكمـــة وعـــدد 4 ابحـــاث منشـــورة يف مؤمتـــرات علميـــة، 

كـــا تـــم نـــرش احدهـــا كفصـــل يف كتـــاب علمـــي.

ـــورات  ـــد التط ـــذا املجل ـــة يف ه ـــاث واالوراق العلمي ـــي االبح ـــا تغط ك

ـــق. ـــل للتطبي ـــري القاب ـــع النظ ـــص ذات الطاب ـــة يف التخص الحديث

والهـــدف مـــن اصـــدار هـــذا املجلـــد هـــو توثيـــق العمـــل البحثـــي للمؤلف 

ـــاق  ـــى نط ـــرشه ع ـــم ن ـــي ليت ـــرغ العلم ـــرة التف ـــالل ف ـــم خ ـــذي ت وال

واســـع حتـــى يصـــل إىل أكـــرب عـــدد مـــن املهتمـــني يف مجـــال التخصـــص.

ـــني لالســـتفادة مـــن  ـــاب للمعني ـــف لعـــرض هـــذا الكت كـــا يهـــدف املؤل

نتائـــج الدراســـات واالبحـــاث والتعـــرف عـــى مـــا ميكـــن تطبيقـــه عمليـــا.

ـــا  ـــو 1994 العـــدد األول مـــن مجلته أصـــدرت الرابطـــة يف يوني

ـــو  ـــدد ه ـــذا الع ـــس له ـــوان الرئي ـــة” وكان العن ـــوت الرابط “ص

)الرابطـــة بـــني الحـــارض واملـــايض( وتضمـــن العـــدد صـــورا لكل 

مـــن املدير رقـــم 3 بعمر الهيئـــة الدكتور عبدالرحمـــن املحيالن 

ـــورا  ـــت ص ـــك ضم ـــة، وكذل ـــرا للصح ـــاره وزي ـــم اختي ـــذي ت وال

ـــورا  ـــة لص ـــف، إضاف ـــود املض ـــة د. حم ـــم 4 للهيئ ـــر رق للمدي

ـــذاك د. محمـــد البصـــريي. لرئيـــس الرابطـــة آن

أمـــا العـــدد الثـــاين للمجلـــة للمجلـــة فقـــد صـــدر يف مايـــو 

ـــك فقـــد  1995 )بعـــد 10 ســـنوات مـــن تأســـيس الرابطـــة( ولذل

ـــة  ـــازات الرابط ـــو )إنج ـــدد ه ـــذا الع ـــس له ـــوان الرئي كان العن

يف عـــرش ســـنوات(.

نتمنى عمراً مديداً للرابطة ومزيداً من اإلنجازات.

ســـعدت كثـــرياً للقـــرار الـــذي أصـــدره معـــايل وزيـــر الربيـــة 

الدكتـــور محمـــد الفـــارس بتشـــكيل لجنـــة ملراجعـــة مرســـوم 

ـــى  ـــور عي ـــتاذ الدكت ـــل األس ـــة األخ والزمي ـــد برئاس ـــر األحم جاب

األنصـــاري ملعرفتـــي املســـبقة مبقدرتـــه اإلداريـــة والفنيـــة وســـعة 

ـــه وللزمـــالء أعضـــاء  ـــاً ل ـــرأي اآلخـــر، راجي ـــه للـــرأي وال أفقـــه وتقبل

اللجنـــة التوفيـــق والســـداد ملـــا هو خـــري وصـــالح مســـرية التعليم 

ـــت. ـــايل الكوي ـــا الغ يف وطنن

عـــوداً لألحـــداث التـــي ســـبقت إقـــرار مرســـوم جامعـــة جابـــر 

ـــة  ـــة يف فهـــم الكيفي ـــن أهمي ـــا م ـــام 2012 ملـــا له األحمـــد يف ع

ـــته يف  ـــد مناقش ـــة عن ـــون الجامع ـــار قان ـــا مس ـــرف فيه ـــي انح الت

اللجنـــة التعليميـــة مبجلس األمة، ويف املداولتـــني األوىل والثانية 

والتفاصيـــل التـــي حالـــت دون إقـــراره بالصيغـــة التـــي قـــدم فيهـــا 

ـــة”. ـــوم التطبيقي ـــر األحمـــد للعل مـــرشوع “جامعـــة جاب

لقـــد انطلـــق مرشوع إنشـــاء جامعـــة جابـــر األحمد من فكـــرة فصل 

التعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب، حيـــث تبنتـــه رابطـــة أعضـــاء هيئة 

التدريـــس ومجموعـــة مـــن الزمـــالء مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، 

ـــل  ـــم كام ـــق وبدع ـــذا الفري ـــن ه ـــون ضم ـــأن أك ـــت ب ـــد ترشف وق

مـــن اتحـــاد طلبـــة “التطبيقـــي”.

ـــاً يف مجلـــس  ـــة أربعـــني نائب هـــذا التحـــرك أمثـــر عـــن حشـــد قراب

األمـــة 2009 لكـــن الوقـــت مل يســـعفنا، حيـــث ُحـــل مجلـــس األمـــة 

ـــا الكـــرّة عـــى املجلـــس  ـــا مل نستســـلم فأعدن قبـــل عرضـــه، لكنن

املبطـــل األول، ويف هـــذه املـــرة وافقـــت الحكومـــة عـــى القانون 

ـــودة  ـــن مس ـــة م ـــات الهيئ ـــة كلي ـــقاط بقي ـــى إس ـــا أرصت ع لكنه

القانـــون، واالكتفـــاء بكليـــة الربيـــة األساســـية والعلـــوم الصحية، 

ـــة  ـــقطت كلي ـــه األوىل أس ـــرشوع يف مداولت ـــرض امل ـــاء ع ويف أثن

العلـــوم الصحيـــة أيضـــاً، وبعـــد التواصـــل مـــع اللجنـــة التعليميـــة 

تـــم االتفـــاق عـــى إدراج كليـــة العلـــوم الصحيـــة ضمـــن القانـــون، 

إال إن إرصار الحكومـــة يف حينهـــا وتهديدهـــا بإرجـــاع القانـــون 

حـــال دون ذلـــك يف مداولتـــه الثانيـــة.

أثنـــاء املداولـــة الثانيـــة، وبطلـــب مـــن الســـيد عـــي الراشـــد، 

ولالســـتئناس بالـــرأي األكادميـــي، متـــت دعـــويت حيـــث دار نقـــاش 

يف الصفـــوف الخلفيـــة بحضـــور الســـيد محمـــد الصقـــر والســـيد 

مـــرزوق الغانم والســـيد صالـــح عاشـــور والدكتور فيصل املســـلم 

والدكتـــور عبدالحميـــد دشـــتي والســـيد أحمـــد الري حـــول إمكانيـــة 

ـــه  ـــة، إال أن ـــوم الصحي ـــة العل ـــم كلي ـــل لض ـــب تعدي ـــم طل تقدي

ـــع،  ـــا بالواق ـــة ورضين ـــة العام ـــت املصلح ـــاورات غلب ـــد املش بع

حيـــث أخذنـــا وعـــداً مـــن الدكتـــور جمعـــان الحربـــش بطلـــب 

ـــوم. ـــدور املرس ـــد ص ـــل بع تعدي

ـــور  ـــر الن ـــون مل ي ـــإن القان ـــنوات ف ـــذه الس ـــرور ه ـــع م ـــن م ولك

بســـبب خلـــل يف صياغة بعـــض املـــواد املتعلقة بتشـــكيل مجلس 

ـــون  ـــغ القان ـــار رئيـــس الجامعـــة، ناهيـــك عـــن تفري اإلدارة، واختي

ـــات  ـــل كلي ـــرة فص ـــى فك ـــل ع ـــي باألص ـــذي بن ـــواه، وال ـــن محت م

التطبيقي وإنشـــاء جامعة تطبيقية.

هـــذا التفريـــغ جعـــل مـــن الصعوبة 

ـــذ  ـــا يف تنفي ـــيض قدم ـــكان امل مب

ــات  ــاره للمتطلبـ ــوم الفتقـ املرسـ

األساســـية التـــي تحتاجهـــا الجامعـــة 

من خدمات املساندة، وبنى تحتية 

ـــات،  ـــة الكلي ـــان الحتضـــان بقي ومب

ومقـــر اإلدارة والعـــادات النوعية، 

ـــون دون  ـــة إرصار متخـــذ القـــرار عـــى املـــيض يف القان ويف حال

الرجـــوع إىل أصـــل املـــرشوع واالســـتفادة مـــن فكـــرة الفصـــل فـــإن 

ـــاً  ـــي حت ـــكاالت، والت ـــك اإلش ـــيعالج تل ـــف س ـــر كي ـــه أن ينظ علي

ـــة،  ـــة القادم ـــد خـــالل الســـنوات القليل ـــاول الي ـــن تكـــون يف متن ل

ـــن. ـــة الثم ـــة عالي ـــة املالي ـــن الكلف ـــك ع ناهي

ـــه بعـــض املالحظـــات  ـــر األحمـــد علي أخـــرياً مرســـوم إنشـــاء جاب

ـــل  ـــوق العم ـــا س ـــد ال يحتاجه ـــات ق ـــد كلي ـــه أوج ـــة؛ ألن األكادميي

ككليـــة القانـــون، وأهمـــل كليـــات أخـــرى ككليـــة العلـــوم الصحيـــة 

والتمريض والطب املســـاعد رغم حاجة البلد لتلك التخصصات، 

واألمـــل مـــا زال معقوداً عى لجنـــة األخ الدكتور عيـــى األنصاري 

ـــاهم يف  ـــد تس ـــي ق ـــرة، والت ـــات املثم ـــض االقراح ـــي بع يف تبن

ـــة  ـــة واألكادميي ـــة القانوني ـــن الناحي ـــون م ـــب القان ـــة مثال معالج

ـــرى الجامعـــة النـــور. لـــي ت

أ. د. فيصل الريفي

اإلرتزاق موجود في كل 
المهن بما فيها الصحافة

نـــرشت القبـــس بتاريـــخ 14 أكتوبـــر 2017 تحقيقا 

صحافيـــا عن اإلصالح التعليمى يف البالد بعنوان 

“ التدريـــس تحـــول مـــن رســـالة إىل إرتـــزاق “ ولنـــا 

وقفـــة مـــع هـــذا العنـــوان لألســـباب التالية :

1 - يســـئ العنـــوان إىل مهنـــة التدريـــس مبختلـــف 

املســـتويات وال يعـــرب عـــن حقيقـــة الوضـــع وهى 

ـــاء  ـــني وأعض ـــن املدرس ـــى م ـــة العظم أن الغالبي

هيئـــة التدريـــس يدركـــون أهميـــة الرســـالة يف 

ـــك يف  ـــن ذل ـــا ع ـــا أن نرشن ـــبق لن ـــم . وس مهنته

ــة  ــة صـــوت الرابطـ ــن مجلـ ــدد الثالـــث مـ العـ

الصـــادرة يف ينايـــر 1996 بعنـــوان “ األســـاتذة 

ـــالة” .  ـــة والرس ـــني الوظيف ب

2 - اإلرتـــزاق موجـــود يف جميـــع املهـــن مبـــا فيها 

ـــك “ الرســـالة “ ايضـــا  موجـــودة  ـــة وكذل الصحاف

بكـــرة يف جميـــع املهـــن وأولهـــا الصحافـــة. 

3 - إقتبســـت القبـــس العنـــوان املشـــار إليـــه مـــن 

كلات للدكتور فايز 

ــذي  ــريى الـ الظفـ

ـــن  ـــدث ع كان يتح

بعض خريجى كلية 

ــة  ــة جامعـ الربيـ

ــس  ــت وليـ الكويـ

عـــن املدرســـني 

ـــة. ـــة عام بصف

ردا على جريدة القبس 

ت ٢محليا
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