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لقاء الوالد مع أبنائه

العهد ولي  سمو  تلتقي  للرابطة  اإلدارية  الهيئة 

قال رئيس الرابطة د. مبارك عبدالله الذروة أن الهيئة اإلدارية للرابطة تشرفت 
بلقاء سمو ولي العهد األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه 
الله ورعاه يوم 2015/12/15 وتطرق اللقاء لإلنجازات التي حققتها الهيئة 
وكذلك اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس وحصد العديد من جوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية، مضيفا أن الرابطة ناشدت سموه حفظه الله 
بالتدخل لصرف المستحقات المتأخرة ألعضاء هيئة التدريس عن الفصلين 

الماضيين فوعد سموه بالتدخل لحلها. 
من جهته وصف أمين سر الرابطة د. عبدالله محمد العجمي لقاء الرابطة 
مع صاحب السمو ولي العهد األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
حفظه الله ورعاه بأنه كان بمثابة لقاء الوالد مع أبنائه، حيث بارك للهيئة 
اإلدارية شرف تمثيلهم لزمالئهم األكاديميين بالهيئة، وحرص سموه على 

تشجيع األساتذة على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون بما يخدم 
المصلحة العليا للكويت، مشيرا إلى أن سموه حفظه الله تعالى وعد 
بتوجيه أوامره السامية لذوي الشأن لمتابعة قضية تأخر صرف المستحقات 

المالية ألعضاء هيئة التدريس وإغالق هذا الملف بأقرب فرصة ممكنة. 
وأكد نائب الرئيس المهندس فواز الرشيدي على االمتنان الذي تشعر به 
الرابطة تجاه استقبال سمو ولي العهد لها وسعة صدر سموه حفظه الله 
لالستماع لكافة القضايا التي تم طرحها، داعيا الله تبارك وتعالى أن 
يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت آمنة مستقرة 
تحت راية وظل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
وسمو ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظهما 

الله تعالى ورعاهما.

سموه يأمر بمزيد من الجهد والعطاء لخدمة الكويت

الرابطة تناشد سموه بتوجيه تعليماته السامية للجهات المعنية لصرف المستحقات المتأخرة لألساتذة

بســــم اللــــه نفتتح العدد الخامس عشــــر مــــن »رابطة 

نيوز« بإعادة تأكيدنا لما ورد في البيان الصحافي 

للرابطــــة من أنكــــم - زميالتنا وزمالئنــــا األعزاء - قد 

ضربتم أروع األمثلة في العطــــاء والتفاني والصبر.

كمــــا قدمتــــم لوطنكــــم بال منــــة الجهــــد والمال من 

قمتــــم  كمــــا  التعليميــــة  بالعمليــــة  النهــــوض  أجــــل 

بتدريــــس طلبتكــــم بــــال كلــــل أو ملــــل دون الحصــــول 

علــــى مســــتحقاتكم المالية لعــــدة فصول دراســــية 

بســــبب أخطــــاء إدراة الهيئة كما ضحيتــــم بوقتكم 

وجهدكم من أجل دفع عجلة التعليم إلى األمام.

وعلــــى الرغــــم مــــن كل مــــا قدمتمــــوه مــــن نضحيات 

فقــــد جــــاء الجــــزاء كجزاء ســــنمار فقــــد عمــــدت إدارة 

الهيئة في خطوة غريبة ومستهجنة باالرتداد على 

مكتسباتكم الوظيفية فقامت بتخفيض المقابل 

المادي لعضو هيئة التدريس بالتطبيقي دون غيره 

من مؤسســــات التعليم االخرى.

وبحمــــد الله تصدت الرابطة لهذا القرار بكل الســــبل 

بما فيهــــا إعداد المهرجان الخطابي بمقر الرابطة 

حتى تم إلغاء هــــذا القرار الجائر.

لقد حتمت الظروف أن تكون السطور السابقة مقدمة 

كلمتي االفتتاحية ألول عدد يصدر من مجلة الرابطة 

نيــــوز بعد أن حزنا على ثقــــة زمالئنا في االنتخابات 

التي جرت في 24 نوفمبر 2015.

وخــــالل هذه الفتــــرة القصيــــرة منذ اجــــراء االنتخابات 

وحتى صدور هذا العدد تمكنت الهيئة اإلدراية بحمد 

الله من تحقيق  الكثير من األمور التي ستجدونها 

بإذن الله منشورة على صفحات هذه المجلة.

ومن أهم أنشطتنا خالل هذه الفترة الحتفال بالعيد 

الوطني وتنظيم حفل اســــتقبال وتعــــارف بالرابطة 

وتنظيم رحلتي إيطاليا والعمرة.

كما قامت لجان االربطة بإعداد العديد من المحاضرات 

الثقافية والدورات التدريبية المتنوعة والمهمة.

وال يفوتنــــي بهــــذه المناســــبة أن أشــــيد بمــــا قدمتــــه 

الهيئة اإلدارية السابقة للرابطة من إنجازات يشهد 

بهــــا الجميع.

وأخيرا يسعدنا تواصلنا معكم في هذا العدد ونسأل 

الله أن نتواصل معكم دائما من خالل هذه المجلة 

أو شقيقتها صوت الرابطة وكل عام وأنتم بخير.
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استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د. أحمد صالح األثري 
بمكتبه صباح يوم األحد الموافق 6/12/2015 
وفدا من الهيئة اإلدارية للرابطة، وترأس الوفد 
رئيس الرابطة د. مبارك عبدالله الذروة،  وضم 
الوفد نائب الرئيس م. فواز عزيز الرشيدي، 
وأمين السر د. عبدالله محمد العجمي، د. 
الصندوق  أمين  الفايز  عبدالرحمن  محمد 
اللجنة  ورئيس  االجتماعية،  اللجنة  ورئيس 
الكندري، ورئيس  الثقافية د. محمد علي 

اللجنة الفنية د. فارس محمد الحيان.
وقال رئيس الرابطة د. مبارك الذروة أن الرابطة 
بحثت العديد من القضايا مع د. األثري، وشهد 
اللقاء انسجاما وتوافقا في الرؤى تجاه الكثير 
من القضايا، مشيرا إلى أن أبرز القضايا التي 
ناقشتها الرابطة مع د. األثري قضية ميزانية 
المتأخرة عن  الهيئة، ومستحقات األساتذة 
الساعات اإلضافية والفصل الصيفي الماضي، 
وضرورة تطبيق برامج البكالوريوس التي تم 
االنتهاء من إعدادها خاصة في كليتي الدراسات 
التكنولوجية والعلوم الصحية، ومنها على 
سبيل المثال بكالوريوس الهندسة الميكانيكية 
الذي تمت إجازته من اللجنة الفنية بالهيئة 

قد اجتاز جميع مراحل الموافقات 
على  عرضه  فقط  وتبقى 

مجلس إدارة الهيئة تمهيدا 
لتطبيقه، كما تم مناقشة 
مشكلة الشعب المغلقة، 
وموجهات الجداول الدراسية، 

وقضية فصل القطاعين، 
وفتح فروع جديدة لكليات 

ومعاهد الهيئة بالجهراء، وما 
تم بخصوص اللجنة المشكلة للتحقيق 

في موضوع الموسم الثقافي لقسم االقتصاد 
المنزلي بالتربية األساسية، وطالبت كذلك بتأجيل 
التحقيق مع الطالبات المشاركات بعرض األزياء 
لحين االنتهاء من االختبارات النهائية ومنعا 
للتأثير على تحصيلهن العلمي ولضمان حيادية 
التحقيق وتوفير الحماية المالئمة للشهود.

لقاء مثمر للرابطة مع د. األثري

مناقشة شاملة لكافة مطالب واستحقاقات الكليات واألساتذة

وأوضح د. الذروة أن اللقاء كان مثمرا وتم 
االتفاق مع د. األثري على لقاء دوري مع 
الرابطة كل أسبوعين لبحث قضايا األساتذة 
أوال بأول، الفتا إلى أن د. األثري أبدى تفهما 
واضحا تجاه كافة القضايا التي طرحتها 
الرابطة، حيث أكد أن موقف الهيئة 
تجاه قضية الميزانية سليم 
مالحظات  وأن   100%
ديوان المحاسبة كانت 
80 مالحظة تم تقليصها 
لتصبح 20 فقط وهذا يدل 
الهيئة ماضية  أن  على 

وبجدية نحو اإلصالح.
اإلضافي  مستحقات  وعن 
أكد  الماضي  الصيفي  والفصل 
للحل  القضية في طريقها  أن  األثري  د. 
قريبا، وعن موعد صرف مستحقات اإلضافي 
للفصل الحالي أكد أنه ال توجد أي مشاكل 
وسوف يتم الصرف في مواعيده المحددة 
وأنه سيخاطب عمداء الكليات للتعميم 
على رؤساء األقسام العلمية بتزويد الهيئة 

لتالفي  مبكر  بوقت  األساتذة  بكشوف 
حدوث أي تأخير.

وأكد الدكتور أحمد األثري أيضا بأن ميزانية 
السنوات القادمة ستغطي الساعات الزائدة 

لجميع أعضاء هيئة التدريس.
وعن تطبيق البكالوريوس أكد د. 

األثري دعمه الكامل لتطبيق 
نظام البكالوريوس وأنه مع 

التطوير لما لتلك البرامج 
من أهمية في سوق العمل 
ومصلحة للخريجين في 
استكمال دراستهم مما 

سينعكس بشكل ايجابي 
على أداء الخريجين في جهات 

عملهم.
وفيما يخص قضية فصل القطاعين قال أن 
هناك لجنة مشكلة بقرار وزاري تعمل حاليا 
لالنتهاء من مهمتها،  على قدم وساق 

ونحن نثق على مصلحة كال القطاعين.
وعن مشكلة الشعب المغلقة وفتح فروع 
جديدة لكليات ومعاهد الهيئة بالجهراء 

أفاد د. االثري أن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير 

الشعب الدراسية الالزمة التي تساعد الطلبة 

على التخرج، وأن فرع كلية التربية االساسية 

بالجهراء جاري العمل حاليا على تأثيثه 

ومن المتوقع افتتاحه في العام الدراسي 

. 2016/2017

وعن موجهات الجداول الدراسية 

أكد د. االثري على ضرورة 

حقيقية  شراكة  وجود 

والهيئة  الرابطة  بين 

ألن الهدف واحدا وهو 

االرتقاء بالهيئة وتوفير 

االجواء المناسبة ألعضاء 

هيئة التدريس، وطلب من وفد 

الرابطة تزويده بمالحظات الرابطة 

حول موجهات الجداول الدراسية لوضعها 

بعين االعتبار.

وعن قضية األبحاث أفاد د. االثري أن مطالبة 

االساتذة بتسليم ابحاثهم العلمية كان 

لهدف نبيل وهو تجميع تلك االبحاث تحت 

ما يسمي "بيت الحكمة" لتكون تلك االبحاث 

مرجعا للهيئة لالستفادة منها، إال أن بعض 

الصحف الصفراء تلقفت الخبر وغيرت مسار 

المشروع.

وفيما يتعلق بموضوع الموسم الثقافي 

التربية  بكلية  المنزلي   االقتصاد  لقسم 

االساسية أفاد أن الهيئة قامت بواجبها 

من خالل إصدار عدد 2 بيان صحفي لبيان 

موقفها، ومن ثم تم تشكيل لجنة تحقيق 

للوقوف على حقيقة ما حدث، كما وافق 

د. االثري مشكورا على تأجيل أخذ إفادات 

الطالبات المشاركات بعرض االزياء لحين 

االنتهاء من االختبارات النهائية منعا لتأثيره 

على تحصيلهن العلمي وحيادية التحقيق.

وختم د. الذروة تصريحه بتوجيه الشكر لمدير 

عام الهيئة د. أحمد األثري على ما أبداه 

منه  لمسناه  وما  الرابطة،  مع  تعاون  من 

من حرص شديد على تذليل أي صعوبات أو 

مشاكل تواجه العملية التعليمية.

األثري: ميزانية األعوام القادمة ستغطي 
الساعات الزائدة لألساتذة

األثري: ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الرابطة 
الدراسية الجداول  والهيئة بخصوص موجهات 

تجميع رسائل 
األساتذة تحت ما 

يسمى "بيت الحكمة" 
لالستفادة منها

افتتاح فرع 
كلية التربية 

األساسية بالجهراء 
في العام الدراسي 
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نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس ورابطة أعضاء 

هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب مهرجانا خطابيا 

مشتركا مساء يوم السبت الموافق 2016-3-26 

بمقر رابطة التدريس بالعديلية وبحضور جمعية 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت واالتحاد 

الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، وبحضور 

لفيف كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، 

وتحدث بالمهرجان كل من رئيس رابطة أعضاء 

هيئة التدريب بالكليات م. وائل المطوع، ورئيس 

جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 

د. أنور الشريعان، ورئيس االتحاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع الجامعة سيف العازمي، وأمين سر 

رابطة أعضاء هيئة التدريس د. عبدالله العجمي، 

ورئيس الرابطة باإلنابة م. فواز الرشيدي، وأدار 

المهرجان رئيس اللجنة الثقافية د. محمد الكندري.

وخرج المهرجان ببيان صحافي جاء فيه ما يلي:-

قرار  عن  الرسمي  اإلعالن  بالترحيب  تلقينا 

اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي ، بالعودة إلى تطبيق القواعد المالية 

المعمول بها سابقا بشأن مكافأة الصيفي ، 

وإلغاء قرارها السابق بتخفيض مكافأة الفصل 

الصيفي بمقدار الربع.

هيئتي  أعضاء  رابطتي  فإن  الشأن  هذا  وفي 

 ، التطبيقية  الكليات  في  والتدريب  التدريس 

تتقدمان بالشكر الجزيل والثناء إلى جموع أعضاء 

الهيئتين التدريسية والتدريبية في الكليات ، 

خالل المهرجان الخطابي تحت شعار "لن نخذلكم"

رابطتا التدريس والتدريب بالكليات تعلنان تعليق اإلضراب 
نتيجة إللغاء تنفيذية الهيئة قرارها بحق أعضاء الرابطتين

والذين كان لموقفهم الثابت والداعم إلجراءات 

الرابطة ، أبلغ األثر في عدول اللجنة التنفيذية 

عن قراراها السابق.

وتتوجه الرابطتان بالشكر والعرفان لجميع الجهات 

واألفراد الذين أبدوا موقفا مشرفا معنا في هذه 

القضايا ، ونخص بالذكر ، جمعية أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة الكويت ، وأبناؤنا الطلبة 

للتعليم  العامة  الكويت والهيئة  في جامعة 

التطبيقي والتدريب ممثلين بهيئاتهم النقابية 

الشرعية.

كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء 

والسابقين(  )الحاليين  األفاضل  األمة  مجلس 

الذين قدموا لنا كل دعم في قضايانا، والشكر 

موصول للناشطين السياسيين والكتاب الصحفيين 

وجميع المهتمين بالشأن العام ، الذين أبدوا 

تأييدهم إلجراءات اللجنة المشتركة للرابطتين 

في الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضائها.

هيئتي  أعضاء  رابطتي  فإن  المناسبة  وبهذه 

التطبيقية  الكليات  في  والتدريب  التدريس 

تؤكدان أنهما لن يدخرا أي جهد لضمان حسن 

سير العملية التعليمية ، وحماية مصالح أبناؤنا 

الطلبة ، والسعي الجاد في حل مشاكلهم ، 

بالتعاون مع الجهات اإلدارية في الهيئة، بما 

يحقق مصلحة الجميع.

التدريس  هيئتي  أعضاء  رابطتا  تتعهد  كما 

ألعضائهما  التطبيقية  الكليات  في  والتدريب 

بأنهما ستبقيان دوما الحارس األمين لحماية 

حقوقهم ومكتسباتهم من العبث بها .

كما تؤكد الرابطتان رفضهما التام لخفض ميزانية 

التعليم ، وتحثان السلطتين التنفيذية والتشريعية 

أنه  ، حيث  التعليم   على ضرورة دعم قطاع 

السبيل األول للتنمية .

وتشكر رابطتا أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 

في الكليات التطبيقية جميع من شاركها في 

حضور المهرجان الخطابي الذي أقامته في مقرها 

بالعديلية يوم السبت الموافق 26/3/2016 تحت 

عنوان ))لن نخذلكم(( ، والذي قام في موعده 

تقديرا وعرفانا لكل من وقف معنا وساندنا في 

هذه القضية ، وللتأكيد على موقف الرابطتين 

الثابت في الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضائهما 

، ومواجهة جميع أوجه االنحراف في السلطة 

أو الفساد في اإلدارة.

كما نعلن في هذا المقام عن تعليق اإلضراب 

عن العمل في كليات الهيئة والذي كان مقررا 

له يوم غد األحد 2016/3/27 .

الثابت  موقفهما  على  تؤكدان  التطبيقية  بالكليات  والتدريب  التدريس  رابطتا 
أوجه  جميع  مواجهة  وعلى  األعضاء.  ومكتسبات  حقوق  عن  الدفاع  في 

االنحراف في السلطة أو الفساد في اإلدارة

وتحثان  التعليـــم  ميزانيـــة  لخفـــض  التام  رفضهمـــا  تؤكـــد  الرابطتـــان 
التعليم  قطـــاع  دعم  ضـــرورة  على  والتشـــريعية  التنفيذية  الســـلطتين 

للتنمية. األول  الســـبيل  أنـــه  حيث 
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تدريس التطبيقي: لقاء مثمر مع مركز 
القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة

قال أمين سر الرابطة د. عبدالله محمد العجمي أن الرابطة قامت بزيارة لمركز القياس والتقويم 
والتنمية المهنية والتقت مدير المركز  د. أحمد الصانع لبحث أطر التعاون والتعرف على أهم 
الصعوبات التي تواجه المركز للعمل على تذليلها وتمكينه من القيام بالدور المهم المنوط به 
من تطوير كفاءة ومهارة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب واالرتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي 
وتدريبهم على استخدام أحدث طرق وأساليب التدريس المطورة، فضال عن اكسابهم المهارات 
الالزمة لتطوير المناهج الدراسية وكيفية تحديثها بما يساهم في االرتقاء بالهيئة ومخرجاتها، 

الفتا إلى أنه قد تم االتفاق مبدئيا على تنظيم دورة تثقيفية عن لوائح ونظم الهيئة.
وأشار د. العجمي إلى أن د. أحمد الصانع زود وفد الرابطة بأهم الصعوبات التي تواجه المركز، 
ومنها على سبيل المثال عزوف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب عن المشاركة في تقديم 
الدورات بالمركز نظرا لضآلة الحافز مقارنة بباقي المراكز التدريبية المناظرة حيث يحصلون 
من مركز القياس والتقويم على 50 % فقط مقابل ما يحصلون عليه من المراكز التدريبية 

المناظرة األخرى.

لجنة المرأة بالتطبيقي: نرفض أن تكون 
المرأة مجرد رقم داخل صناديق االقتراع

عقدت لجنة المرأة التابعة للرابطة أولى اجتماعاتها مساء يوم األحد الموافق 2015/12/13 
بمقر الرابطة بالعديلية لمناقشة خطة عملها خالل المرحلة المقبلة والتي سوف تركز على 

إنصاف عضوات هيئة التدريس والعمل على تحقيق طموحاتهن.
وقالت رئيس اللجنة المهندسة خلود الهندي أن هناك العديد من القضايا التي ستعمل اللجنة 
على طرحها خالل الفترة المقبلة سواء مطالبات عضوات الهيئة التدريسية أو من خالل عقد 
الندوات التي تناقش هموم المرأة داخل الهيئة وخارجها، إضافة لسلسلة من البرامج واألنشطة 
المتنوعة، مشيرة إلى أن أبرز القضايا التي ستعمل اللجنة على تحقيقها هي إعطاء عضوات 
هيئة التدريس األولوية في المناصب اإلشرافية التي استحدثت لخدمة الطالبات كونها األقرب 
مازال  الذي  السكن  بدل  ملف  بمراجعة  اللجنة  ولتفهم مشكالتهن، كذلك ستقوم  لهن 
يشوبه بعض االستفسارات، وضرورة مساواتهن بزمالئهن من الرجال أعضاء هيئة التدريس، 
مستغربة التفرقة في التعامل بين المرأة المتزوجة من غير كويتي وزميلها عضو هيئة 

التدريس المتزوج، حيث يتم معاملتها كزميلها األعزب وليس المتزوج.

أعلن أمين سر الرابطة د. عبدالله العجمي أن 
الهيئة اإلدارية الجديدة التي حازت ثقة الزمالء 
بكليات الهيئة الخمس لتمثيلهم بمقاعد الرابطة 
خالل الدورة النقابية الـ 16 التي جرت انتخاباتها 
يوم الثالثاء الموافق 2015/11/24 قد عقدت 
أول اجتماعاتها مساء األربعاء 25 نوفمبر بمقر 
الرابطة وتم خالله توزيع المناصب اإلدارية التي 
جاءت باختيار د. مبارك عبدالله الذروة رئيسا للهيئة 
اإلدارية، مهندس فواز عزيز الرشيدي نائبا للرئيس، 
 د. عبدالله محمد العجمي أمينا للسر، وتزكية 
للصندوق  أمينا  الفايز  عبدالرحمن  محمد  د. 
من كل  وعضوية  االجتماعية،  للجنة   ورئيسا 
التدريب، لجنة  رئيس  العثمان  ناصر  بشار   أ. 

د. فارس محمد العجمي رئيس اللجنة الفنية، 
د. محمد علي الكندري رئيس اللجنة الثقافية. 
كما زكت المهندسة خلود الهندي رئيسا للجنة 
المرأة. وتوجه د. العجمي بخالص شكره وتقديره 
لكافة زمالئه أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة 
االنتخابية  العملية  الفعالة في  لمشاركتهم 

واختيار من يمثلهم لعضوية الرابطة.
مشيرا إلى أن أول اجتماع للرابطة جرى في أجواء 
أخوية وأبدت الهيئة اإلدارية الجديدة إصرارها للعمل 
بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات 
الهيئة التدريسية التي منحتهم ثقتها، وتقديم 
أفضل خدمات لهم والدفاع عن كل قضاياهم 

األكاديمية والنهوض بالهيئة بشكل عام.

تشكيل الهيئة اإلدارية للرابطة 
للدورة النقابية الـ 16

الهيئة اإلدارية السابقة نالت ثقة 
األساتذة عن التقريرين اإلداري والمالي

عقدت الرابطة جمعيتها العمومية العادية 
عن الدورة النقابية الـ 15 لمناقشة التقريرين 
اإلداري والمالي وما يستجد من أعمال، وانعقدت 
فعاليات الجمعية بمقرها في منطقة العديلية 
بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية ولفيف من أعضاء 

هيئة التدريس.
وافتتح رئيس الجمعية العمومية أ.د معدي 
العجمي الفعالية بتوجيه شكره لزمالئه أعضاء 
هيئة التدريس بكليات الهيئة المختلفة على 
الثقة التي أولوه إياها على مدار 3 دورات نقابية 
وأنه تشرف بتمثيلهم على مدار 6 سنوات 
بالهيئات  دراسية حرص خاللها مع زمالئه 
اإلدارية على تمثيلهم أفضل تمثيل، وبذل مع 

زمالئه جهودهم للدفاع عن حقوق ومكتسبات 
وقضايا الهيئة التدريسية، كما توجه بالشكر 
لزمالئه أعضاء الهيئة اإلدارية ورؤساء اللجان 
العاملة بالرابطة على ما بذلوه من جهد لخدمة 
زمالئهم، وتمنى لزمالئه ممن سيحظون بثقة 
الهيئة التدريسية وتمثيلهم خالل الدورة النقابية 
المقبلة السداد والتوفيق لما يخدم أعضاء 
هيئة التدريس ويرتقي بالهيئة بشكل عام.

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت فعالياتها 
في تمام الساعة السابعة مساء يوم االثنين 
الموافق 2015/11/23 بعد تأجيلها لمدة 
حسبما  النصاب  اكتمال  لعدم  دقيقة   30

نصت الالئحة.

تتوجه الهيئة اإلدارية للرابطة بأسمى آيات الشكر  والتقدير للزمالء أعضاء الهيئة اإلدارية السابقة لحرصهم على تمثيل الزمالء أفضل 
تمثيل وبذلهم أقصى الجهد للدفاع عن حقوق ومكتسبات وقضايا الهيئة التدريسية. 

كما نشكرهم جزيل الشكر على إنجازهم العديد من المكتسبات المهمة للرابطة وألعضاء هيئة التدريس.

شكر
واجب
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الرابطة تطالب العيسى باختيار نواب مدير الهيئة وفق أسس أكاديمية
طالبت الرابطة في بيان صحافي لها بتاريخ 2016/2/9 وزير 
التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بأن يكون اختيار نواب 
المدير العام للهيئة وفق أسس أكاديمية، بعيدا عن المحاصصة 
السياسية أو االختيارات القبلية والفئوية والطائفية، أو الخضوع 
لألهواء والتيارات السياسية إلرضاء بعض نواب مجلس األمة، لما 
لتلك المناصب من أهمية. وقالت الرابطة، في بيان صحافي امس، 
إن منصب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، مهم 
التطوير، ألنه متعلق  القدرة على  وحساس، ويحتاج لمن لديه 
مباشرة بالكليات والبحوث العلمية التي تهم المؤسسة بشكل 
خاص والمجتمع بشكل عام، مؤكدة رفضها التام أي تدخالت 

سياسية نظرا لخطرها على العملية التعليمية.
وأكدت رفضها أي تدخل في شؤون مجلس إدارة الهيئة أو تجاوز 
صالحياته، وكذلك ما يحدث من تدخل واضح في أمور اإلدارة 
التنفيذية للهيئة والتدخل بصالحيات المدير العام، مطالبة كذلك 
المدير العام للهيئة بالقيام بدوره في حماية »التطبيقي« من 
التعيينات السياسية، والنأي بها عن مبدأ المحاصصة، ألن هذا 

دوره وعليه القيام به.
يكون  أن  يجب  المناصب  تلك  اختيار  قرار  أن  الرابطة  وأوضحت 
من خالل »أبناء الدار«، وعبر اللجان األكاديمية المتخصصة من 
الهيئة، ومن ثم ترفع األسماء التي يقع عليها االختيار إلقرارها 

من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبمباركة الوزير، بحيث تكون عملية 
االختيار والمفاضلة بين المرشحين قائمة على الكفاءة العلمية 
والدرجات والخبرة واإلخالص في العمل، ليكون من يتم اختياره 

قادرا على العطاء واالرتقاء بالهيئة.
واستذكرت الرابطة ما قامت به وزيرة التربية السابقة أ. نورية الصبيح 
عندما شكلت لجانا الختيار نواب المدير العام نظرا لحساسية 
إنها »كانت خطوة موفقة للغاية نتمنى  المناصب، قائلة  تلك 
المدير  نواب  الختيار  بعينهم  أشخاص  تفرد  لمنع  بها  العمل 
العام أو إتاحة الفرصة لغير المتخصصين للتدخل والمساومة 

على تلك المناصب«.

د. مبارك الذروه: الساعات اإلضافية 
مستمرة وإلغاؤها غير صحيح 

للكليــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الرابطــة  رئيــس  أكــد 
التطبيقيــة، د. مبــارك الذروة في تصريح صحافي بتاريخ 
2016/2/11، أن هنــاك حالــة ترقــب مــن الطلبــة وأوليــاء 
أمورهــم علــى خلفيــة الشــائعات المنتشــرة فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي عــن وقــف العمــل بنظــام الســاعات 
اإلضافية، موضحا أن العمل بها مستمر للفصلين األول 
والثانــي مــن العــام الدراســي المقبــل، ألنهــا الحل األمثل 
حاليا لتوفير المقررات الدراسية المطلوبة للطلبة، ونافيا 

صحــة الشــائعات المتداولــة عــن إلغائهــا.
واستنكر الذروة استمرار مشكلة الشعب المغلقة، وتأخر 
االنتهاء من الجداول الدراسية وما يترتب على ذلك من 
آثار سلبية على سير العملية التعليمية، موضحا أن 
تكدس الطلبة بالقاعات الدراسية مخالف للوائح والنظم 

األكاديمية المعمول بها في المؤسسات التعليمية، ويؤثر سلبا على جودة التعليم، إذ وصلت 
أعداد الطلبة ببعض القاعات الدراسية إلى 100 طالب، وربما فاقت ذلك.

وطالب بسرعة تعزيز ميزانية الكليات لتمكينها من االستمرار في القيام بمهامها تجاه تلك 
األعداد الكبيرة من الطلبة، مؤكدا أهمية استمرار العمل بنظام الساعات االضافية لتوفير الشعب 

الدراسية أمام الطلبة، ولحين تغطية احتياجات الهيئة من أعضاء هيئة تدريس جدد.

عميد كلية التربية األساسية استقبل وفدا 
من الرابطة لبحث الميزانية ومقاعد الطلبة

استقبل عميد كلية التربية األساسية أ.د فهد الرويشد في مكتبه يوم 2015/12/3 وفدا 
من الرابطة ضم كل من رئيس الرابطة د. مبارك الذروة، ورئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية 
د. محمد الكندري، وناقش الوفد خالل زيارته ميزانية الكلية ومشكلة زيادة عدد المقاعد 

في الشعب الدراسية إضافة لعدد من القضايا األكاديمية. 
وناقش وفد الرابطة مع د. الرويشد قضية الحد األعلى للمقاعد في مقررات الفصل القادم، 
وتم االتفاق على عدم زيادة المقاعد على أن تتعاون األقسام العلمية في فتح شعب 
كافية واالستعانة بالمنتدبين لضمان سير العملية التعليمية وعدم تأخر الطلبة والطالبات.

الرابطة تطالب بمزيد من الدعم للمواهب الطالبية
أعربت الرابطة في تصريح لها نشر بتاريخ 2015/11/27 عن فخرها واعتزازها لفوز فريق طالبات 
الهيئة بالمركز األول في بطولة دوري مناظرات جامعة الكويت لمؤسسات التعليم العالي والتي 
شارك بها 18 فريقا من مختلف مؤسسات التعليم العالي في البالد، حيث تغلبت طالبات التطبيقي 
على زميالتهن بفريق جامعة الكويت في الجولة النهائية للبطولة ليفزن بالمركز األول على 
مستوى مؤسسات التعليم العالي في الكويت خالل دوري المناظرات الذي أقيم بجامعة الكويت 
برعاية وحضور مدير جامعة الكويت. وأكدت الرابطة في تصريحها على أن تحقيق هذا االنجاز 
يعكس مدى المستوى العلمي المتقدم والمتميز لطالبات الهيئة ومدى الجهود المبذولة من قبل 

أعضاء هيئة التدريس وتفانيهم في أداء رسالتهم.

الرابطة تؤكد أن الحفاظ على المكانة األدبية 
والعلمية لعضو هيئة التدريس أولوية

أكدت الرابطة في تصريح لها نشر بتاريخ 2015/11/30 أن وفدا منها تشرف بلقاء عددا من زمالئها 
أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية للتعرف على أهم المشاكل والصعوبات التي 
تواجههم للعمل على حلها، مشيرا إلى أن تلك الزيارة جاءت للتعرف على همومهم عن قرب 

والتعرف على آرائهم تجاه السبل الكفيلة بحل تلك المشكالت.
وأكدت الرابطة خالل زيارتها لكلية الدراسات التجارية على أنها تضع على رأس أولوياتها الدفاع 
الزائدة. الساعات  مستحقات  تأخر  موضوع  القضايا  تلك  وأبرز  التدريس،  هيئة  أعضاء  حقوق  عن 

وبينت الرابطة أن أول خطواتها ستكون تجاه محاربة كافة أوجه الفساد، وأنها تبسط يديها للتعاون 
مع إدارة الهيئة لمحاربة هذا الفساد، 

الرابطة تبارك وقف قرار توقيع األساتذة 
نهاية كل فصل بعد تجاوب إدارة الهيئة

أعلنت الرابطة في تصريح لها نشر بتاريخ 2015/12/15 عن تجاوب إدارة الهيئة مع مطلبها 
بوقف القرار اإلداري الصادر عن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث مرجع )8892( 
بتاريخ 2015/6/2 بشأن توقيع أعضاء هيئة التدريس في نهاية العام الدراسي والذي وافقت 
عليه لجنة الشئون العلمية في اجتماعها رقم 16 بتاريخ 2015/5/12 وكان قد تم تعميم 
الكتاب على الكليات. وقالت الرابطة في تصريحها أن مدير عام الهيئة د. أحمد األثري تفضل 
مشكورا بالتجاوب مع مطلب الرابطة بوقف العمل بالقرار التنظيمي المذكور لما يمثله من 

امتهان لكرامة األساتذة والتشكيك بهم.

الرشيدي يطالب بزيادة الميزانية 
المخصصة للفصل الصيفي

قال نائب رئيس الرابطة المهندس فواز الرشيدي 
إن »تقليص ميزانية الفصل الصيفي خطر حقيقي 
يهدد مستقبل الطلبة سواء الخريجون أو المتوقع 
تخرجهم بسبب خفض عدد المقررات المتوقع تسجيل 

الطلبة الخريجين بها«. 
وذكر الرشيدي ان »مقررات التدريب الميداني الصيفي 
في بعض الكليات تطرح فقط خالل الفصل الصيفي 
وفي حال عدم طرحها يتأخر الطالب عن موعد 
»الفصل  ان   

ً
مضيفا  ،»

ً
كامال  

ً
دراسيا  

ً
عاما تخرجه 

الصيفي له دور بارز في عدم اجتياز الطالب فترة 
مدة البقاء حتى ال يؤدي الى أعباء مادية وإدارية 
على الهيئة«. وطالب بزيادة الميزانية المخصصة 

للفصل الصيفي حيث ان »الرابطة تعتبر الميزانية المخصصة للفصل الصيفي، ضرورة ملحة 
لتتماشى مع اإلطار األكاديمي المنظم وبما يتناسب مع النهوض بجودة التعليم«.

الرابطة تهنئ باألعياد 
الوطنية ومضي عشر سنوات 

على حكم سمو األمير

 تقدمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية في بيان صحافي لها بخالص التهاني 
العيد  بمناسبة  الكويتي  للشعب  والتبريكات 
الوطني وعيد التحرير ومضي 10 سنوات على 
البالد،  الحكم في  مقاليد  األمير  تقلد سمو 
متمنية ان يديم الله على الكويت حكومة وشعبا 

نعمة األمن واالستقرار.

كما أشار د. الفايز إلى أن رحلة العمرة تغادر 
اليوم االربعاء 24 فبراير إلى األراضي المقدسة 
ألداء مناسك العمرة وسيعود وفد الرابطة مساء 
السبت 27 فبراير، متمنيا إقامة ممتعة للوفد وأن 
يمن الله عليهم بأداء مناسكهم بسهولة ويسر.

وتتمنى الرابطة لجميع الزمالء والزميالت أعضاء 
هيئة التدريس التوفيق والسداد.
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قــال مديــر عام "التطبيقي" د.أحمد األثري انه 
تم توقيع عدة عقود  منها عقد تصميم مباني 
فروع كليات الدراسات التكنولوجية والتجارية 
بمدينــة صبــاح األحمــد بقيمــة اجماليــة مليــون 
و82 ألفا و511 دينارا على ان يتم انجازه خالل 
24 شهرا، الفتا الى ان المشروع المقام على 
مســاحة 180 ألــف متــر مربــع يســتوعب خمســة 

آالف طالب وطالبة.
وأوضح ان العقد الثاني يشمل تصميم معاهد 
تدريب كهرباء واتصاالت ومالحة بقيمة اجمالية 
230 ألفا و890 دينارا على ان يتم انجازه خالل 
24 شــهرا، مبينــا ان المشــروع المقــام علــى 
مســاحة 100 ألــف متــر مربــع يســتوعب 3200 

طالب وطالبة.
وأشار الى ان العقد الثالث يشمل تصميم معهد 
التدريب المهني تخصص الكهرباء واالتصاالت 
»بنين« بمنطقة جابر األحمد بقيمة 205 آالف 
دينــار ويقــام علــى مســاحة 50 ألــف متــر مربــع 
600 طالــب ومــدة انجــازه  بطاقــة اســتيعابية 

18 شهرا.
وبين ان العقد الرابع ينص على تصميم معاهد 
تدريبيــة لتخصــص الكهربــاء واالتصــاالت بنيــن 

وأوضـح ان تـلـك المشروعات تنوعت ما بين بنى تحتية 
متكاملة وكليات ومعاهد متكاملة بمختبراتها 
وقاعات المحاضرات والخدمات االكاديمية المساندة 

والمنشآت الرياضية ومنشآت لديوان عام الهيئة.
وذكــر ان الهيئــة وقعــت فــي وقــت ســابق عقــد 
تصميــم مجمــع تكنولوجــي وتجــاري وصحــي 
وتربــوي فــي محافظــة الجهــراء علــى مســاحة 
500 ألــف متــر مربــع بطاقــة اســتيعابية 12 ألــف 
طالــب وطالبــة. وقــال االثــري إنــه تــم توقيــع عقــد 
توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات 
التكنولوجية بالشويخ على مساحة خمسة آالف 
متــر مربــع بطاقــة اســتيعابية تبلــغ ألفــي طالــب 
وطالبــة. وكشــف انــه يجــرى حاليــا اعــداد عقــود 
مبانــي الربــط بيــن محطــات التكييــف الجديــدة 
بالشويخ ومباني وخدمات البنى التحتية لأللياف 

الضوئيــة للمعاهــد والكليــات.
والرابطــة نيــوز تنهــئ المديــر العــام ومســئولي 
الهيئــة علــى توقيــع هــذه العقــود وتتمنــى لهــا 
التنفيــذ الســليم فــي الوقــت المحــدد.. وتلفــت 
النظــر إلــى أن المشــروعات المرتبطــة بالكليــات 
التطبيقيــة ســتزيد عــدد طلبــة وطالبــات الهيئــة 

مــا يقــارب 22000 طالــب.

مشروعات إنشائية جديدة

التطبيقي تتوسع
وبنات بقيمة 244 ألفا و651 دينارا ويقام على 
مساحة 100 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 4 
آالف طالب وطالبة ويتم انجازه خالل 24 شهرا.

وأفاد بأن العقد األخير يختص بإدارة المشروعات 
سالفة الذكر بقيمة اجمالية مليون و603 آالف 

و550 دينارا مدة 30 شهرا.
 توقيع مشروع 

ً
وأضاف االثري أنه سيتم مستقبال

الربط االلكتروني لجميع كليات ومعاهد الهيئة 
بكل مناطق الكويت.

وأكد ان انجازات الهيئة ساهمت في رفع الطاقة 
االســتيعابية الــى نحــو 55000 طالــب وطالبــة، 
الفتــا الــى انهــا قطعــت شــوطا كبيــرا فــي إنجاز 
مشروعاتها اإلنشائية التي بلغت 23 مشروعا 

بتكلفة 400 مليون دينار.

أعلن أمين سر الرابطة د. عبدالله العجمي أن الهيئة اإلدارية 
برئاسة د. مبارك الذروة قد التقت مدير عام الهيئة د. أحمد 
األثري وبحضور نائب المدير العام للبحوث د. عيسى المشيعي، 
وتم خالل اللقاء مناقشة أبرز القضايا األكاديمية المطروحة 
على الساحة وأهمها عجز الميزانية وما ترتب عليه من تكدس 
الطلبة في القاعات الدراسية، وتم خالل االجتماع االتفاق 
 على صرف مستحقات الصيفي المتأخرة كاملة، إضافة لصرف 

50 % من مستحقات الساعات الزائدة عن الفصل الثاني، 
وسوف يتم صرف الـ 50 % المتبقية من مستحقات الفصل 
الثاني خالل شهر ابريل المقبل، إضافة لالتفاق على وجود 
ممثل من القسم العلمي بالبعثات والتعيينات بلجان الكليات.
للرابطة ناقشت عدة  اإلدارية  الهيئة  أن  العجمي  وقال د. 
الليبرانت، واالستمارة  موضوعات أخرى، منها دعم موقع 
الخاصة بتقييم المتقدمين لبعثة دراسية وما يشوبها من 

إجحاف بحق األقسام العلمية، الفتا إلى أن الهيئة اإلدارية 
تابعت مطالبتها السابقة بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب 

لتمكين كل قطاع من النهوض بذاته.
وأوضح د. العجمي أن اللقاء جاء مثمرا وكان هناك تفهما 
واضحا من إدارة الهيئة لما طرحته الهيئة اإلدارية للرابطة من 
موضوعات وقضايا، ووعد د. األثري بمتابعة كافة مطالبات 

الرابطة والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.

بعد لقائها د. األثري لمناقشة قضايا األساتذة

تدريس التطبيقي: صرف مستحقات الصيفي كاملة 
و 50 % من الفصل الثاني والمتبقي خالل شهر ابريل

فصل »التعليم التطبيقي« عن »التدريب« على 
طاولة مجلس »الهيئة« نهاية مارس الجاري

يبحث مجلس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
التقرير النهائي للجنة فصل قطاع التعليم التطبيقي عن 
التدريب، واعتماد تعديالت الئحة الجداول الدراسية وتخصص 

»فني عيادة طب أسنان«.
ونقال عن جريدة “الجريدة” فإن مجلس إدارة الهيئة سوف 
يناقش في اجتماعه، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي 
د. بدر العيسى، لمناقشة العديد من البنود، أهمها التقرير 
التدريب،  عن  التطبيقي  التعليم  فصل  للجنة  النهائي 

وتعديل المادة 30 من الالئحة األساسية لنظام الدراسة 
في كليات الهيئة، اعتماد تعديل الئحة الجداول الدراسية 
في كليات الهيئة، ومناقشة موضوع مكافأة مجلس إدارة 

حاضنة الشويخ.
وذكرت بعض المصادر أن اجتماع مجلس “الهيئة” سيناقش 
اعتماد تخصص دبلوم “فني عيادة طب أسنان”، وعرض 
جابر  منطقة  في  المتجددة  للطاقة  بارك  مركز  مشروع 
األحمد، إضافة إلى مناقشة مجموعة من ترقيات أعضاء 

هيئة التدريس.
وأوضحت أن “الئحة تعديل الجداول الدراسية سيتم العمل 
بها في الفصل الدراسي الصيفي المقبل، بعد الموافقة 
عليها، واعتمادها من قبل مجلس الهيئة”، مشيرة إلى 
الدراسية  عب 

ُ
الش تسجيل  عملية  سينظم  تطبيقها  أن 

عب المغلقة، وخاصة أنها 
ُ

وتنظيمها، وتقليل أعداد الش
مرت بعدة مراحل في التعديل، وتم االطالع عليها من 

قبل الهيئة التنفيذية في “التطبيقي”.
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أعلن مدير عام الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب، 
 Heading Global د.احمد االثري، عن تنظيم مؤتمر
2016 )القيادة العالمية(، والمقرر اقامتة في نوفمبر 
 ان العمل جار على التنظيم 

ً
من العام الحالي، مؤكدا

واالعداد والتحضير إلخراج المؤتمر بالشكل، الذي يليق 
ويتناسب مع اسم البالد ومكانة الهيئة العلمية المرموقة 

 .
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

وقال األثري، في كلمته خالل المؤتمر الصحافي، الذي 
عقده في مسرح الهيئة في العديلية أمس، إن مؤتمر 

Heading Global يساهم في اطالق طاقات االبداع 
واالبتكار نحو آفاق اكبر وارحب نحو العالمية، مشيرا إلى 
أن الهيئة سوف تقوم بتنظيم هذا الموتمر العالمي 

مرة كل عامين.
استضافة  تتضمن  المؤتمر سوف  ان فعاليات  واضاف 
عدد من الوفود والضيوف من األكاديميين والباحثين 
، ليسهموا 

ً
 وعالميا

ً
من أصحاب الشأن والمعنيين محليا

بما لديهم من خبرات واسعة في اثراء محاور المؤتمر 
والحلقات النقاشية. 

هيئةالتطبيقي تنظم مؤتمر 
القيادة العالمية في نوفمبر القادم

»الخمول في حياتنا« 

 انطالق نظام التعليم االلكتروني
(Moodle) بالتطبيقي

 ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية العلوم الصحية – بنات ،
القت الدكتورة اقبال الشايجي محاضرة بعنوان ) الخمول 
في حياتنا : اضراره وكيف نتخلص منه ؟ (، حيث تطرقت 
، والحذر من  البدني يوميا  النشاط  الى ضرورة ممارسة 
اضرار السلوك الخامل، و انعدام الحركة االمر الذي يؤثر 
سلبا على صحة االنسان، مؤديا ألمراض عدة، كالسمنه، 
وارتفاع دهون الدم، وقلة حركة العضالت، باالضافة الى 

والشرايين،  والقلب  الدم  وضغط  كالسكر  اخرى  امراض 
وحاالت من السرطان.

كما اشارت بوجوب ممارسة الرياضة طبقا للتعليمات العالمية 
للنشاط البدني، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، و استبداله 

بالوقوف او المشي البطء.
وختمت د/ الشايجي محاضرتها بطرق متعددة للتقليل 

من السلوك الخامل في الحياة اليومية.

الهندسة البحرية في كلية الدراسات التكنولوجية 
تزور مركز علوم البحار في جامعة الكويت

في إطار التعاون بين المؤسسات األكاديمية في دولة الكويت، 
زار وفد يتكون من رئيس قسم تكنولوجيا هندسة السيارات 
والبحرية د. محسن العارضي و د. السيد الليموني والدكتور 
مهندس بحري يوسف الهولي، لمركز علوم البحار في كلية 
العلوم – جامعة الكويت في الفنطاس، حيث كان في استقبالهم 
 من الدكتور مناف بهبهاني والدكتور فهد السنافي. وتم 

ً
كال

أثناء الزيارة التطرق إلى اإلمكانيات المتاحة للتعاون بين كلية 
الدراسات التكنولوجية ومركز علوم البحار بجامعة الكويت، 
حيث هناك فرص واعدة للتعاون من خالل األبحاث التى تمثل 
واإلشراف  الخبرات  تبادل  إمكانية  وكذلك   

ً
مشتركا  

ً
اهتماما

المشترك للدراسات العليا. 

األثري: ما أثير عن اختيار نواب 
المدير العام غير صحيح

أكــد مديــر عــام الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب د.أحمــد 
األثــري ان مــا أثيــر حــول اختيــار نــواب المديــر العــام واختيــار أســماء وفــق 
ضغوطــات مــن جهــات معينــة غيــر صحيــح أبــدا وهــي تأتــي فــي إطــار 

الهجــوم علــى الهيئــة.
وقال خالل ندوة »تدشين الموقع اإللكتروني« في كلية الدراسات التجارية 
فــي العارضيــة ان الهيئــة تســير فــي خطــى ثابتــة نحــو التطــور والتقــدم، 
مشــيرا الــى انــه ســيتم اختيــار نــواب المديــر وفــق اآلليــة المتبعــة مــن خــالل 
ترشــيحي مجموعــة مــن األســماء الــى الوزيــر ويتــم تداولهــا ومناقشــتها 
خــالل اجتماعــات قادمــة ويتــم وفقهــا اختيــار النــواب ونحــن الــى اآلن فــي 
طــور جمــع المعلومــات ولــن يتــم إعــالن األســماء فــي الفتــرة الحاليــة ألن 

األمــر ســيأخذ وقتــا فــي عمليــة االختيــار.
من جهته، أعلن عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب د.عدنــان العلــي عــن االنتهــاء مــن تدشــين موقــع 
الكلية، مشيرا الى مواكبته التطور التكنولوجي ومواكبة عالم الهواتف.

في حفل تدشين الموقع اإللكتروني في الدراسات التجارية

االثري نظم  احمد  د.  الهيئة  و حضور مدير عام  رعاية  تحت 
مركز تقنية المعلومات و الحاسب االلي سيمنار انطالق نظام 
التعليم االلكتروني )Moodle( الخاص بأعضاء هيئة التدريس 
و التدريب،  بحضور نواب المدير العام و عدد من عمداء الكليات 
و مديري المعاهد و اإلداريين وعدد من قياديي الهيئة، و ذلك 
على مسرح مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة – بالعديلية.
 بهذه المناسبة اعرب د. االثري عن سعادته بانطالق المشروع،
موضحا ان هذا المشروع الخاص بعملية ميكنة العمل داخل 
الهيئة لم يأتي من فراغ، حيث تم تطبيق هذا النظام تتابعا 
بين إدارات وكليات ومعاهد الهيئة،  من خالل المعرفة الكاملة 
للجانب االلكتروني و امكانيته في تسهيل العمل. موضحا أن 
بداية النظام االلكتروني في الهيئة كانت بإدارة البحوث من خالل 
عملهم بمشروع نظام دعم األبحاث االلكتروني في الهيئة. 
مبينا أن هناك العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي 
ستطبقها الهيئة على مختلف االدارات والكليات والمعاهد 
بالفائدة  سيعود  مما  اإللكتروني  التعليم  نظام  مجال  في 
على الطلبة و اعضاء هيئة التدريس والتدريب و إداريي الهيئة. 
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نظمت الرابطة لقاءا مفتوحا بين مسئولي ميزانية الهيئة وأعضاء 
الهيئة التدريسية جاء تحت عنوان "ميزانية الصيفي بين الواقع 
والطموح" وحاضر باللقاء كل من مدير إدارة الشئون المالية بالهيئة 
الميزانية  لجنة  التوريدات عضو  إدارة  ومدير  المنيس،  د. طارق 
بالهيئة أ. علي المتروك، وأدار اللقاء عضو هيئة التدريس بكلية 

التربية االساسية د. مهدي حسن العجمي.
وتطرق اللقاء للعديد من الجوانب المتعلقة بميزانية الصيفي 
وما حدث من لغط خالل الفترة األخيرة حول المستحقات المتأخرة 

لألساتذة.
بداية توجه د. المنيس بشكره للرابطة لتنظيم هذا اللقاء المفتوح 
مع أساتذة الهيئة لتوضيح الكثير من الحقائق التي تخص أعضاء 
هيئة التدريس، وقال في كلمته إن كافة اإلجراءات المالية التي 
قامت بها الهيئة سليمة، مشيرا إلى أن الفترة األخيرة شهدت 
تناقل كثير من المعلومات الخاطئة على الرغم من أن أبواب 
مكتبه مفتوحة للجميع الستقاء معلومات صحيحة، وأنه كان 
على تواصل دائم مع المجلس القديم للرابطة وكذلك الحال مع 
الهيئة اإلدارية الجديدة، الفتا إلى أن األخبار والمعلومات غير 
الصحيحة التي تم تناقلها مؤخرا كانت معول هدم لمعنويات 
الهيئة التدريسية وإلحباطهم، مناشدا زمالءه اعضاء هيئة التدريس 
عدم االستماع ألي شائعات وأن يستقوا معلوماتهم من رابطتهم 

أو من خالل زيارة مكتبه لالستفسار عن أي معلومات. 
وأعرب د. المنيس عن سعادته لوجوده بين زمالئه لتوضيح كافة 
األمور وبكل شفافية، وقال أن موضوع الميزانية والمشاكل المتعلقة 
بها ليست وليدة اللحظة ولكنها مشكلة قديمة منذ تم اقرار 
مبلغ الـ 6000 االف وبدأت عملية العجز، ولتعويض هذا العجز 
فقد اضطرت الهيئة بطلب موافقة وزارة المالية على الصرف على 
حساب العهد "سلفة" واضطرت الهيئة للصرف على حساب العهد، 
وفي العام التالي تم إدراج مبلغ العهد والمبلغ المرصود األصلي 
وبالتالي بدأت دوامة عجز الميزانية، ومع بداية السنة المالية 
2014/2013 بدأت الهيئة تتدارك هذا العجز فقامت وباالتفاق 
الباب األول  الفائض في بنود  النقل من  المالية على  مع وزارة 
"االشراف والتدريس" 3 مليون دينار لصرف مستحقات االساتذة 
ولتمكين االقسام العلمية من فتح الشعب الدراسية امام الطلبة 
ولذلك فإن مستحقات االضافي صرفت بوقتها المحدد آنذاك، 
وفي العام التالي ميزانية 2015/2014 تم تحصيل 37 مليون 
دينار منهم 11 مليون و290 الف تم خصمها من للعهد ومبالغ 
سابقة وتبقى 25 مليون وتم تقليص المديونية من 20 مليون 
إلى 4 مليون وكان الهدف تصفير المديونية إال أن ذلك لم يتم 

ألسباب خارجة عن إرادتنا.
وأشار د. المنيس أن هناك من قال بأن تقدير الهيئة للميزانية 
كان خاطئا وأود التوضيح بأن التقدير كان سليما فالهيئة كانت 
قد طلبت من وزارة المالية للعام 2016/2015 مبلغ 32 مليون 
دينار لتغطية كافة االلتزامات، فرفضت وزارة المالية واقترحت 
مبلغ 13 مليون، وطلبت الهيئة تدخل وزير التربية وطلبت 19 
مليون اضافة لمبلغ الـ 13 مليون وتمت الموافقة على 10 مليون 
فقط واشترطت المالية لصرف مبلغ الـ 10 مليون تعديل المطالبة 
بكتاب جديد وهذا ما حدث وجميع المراسالت موجودة وتثبت 
أن الهيئة في البداية طلبت 19 مليون وليس 10 مليون وهذا ما 
سبب األزمة الحالية من تأخر لصرف مستحقات االساتذة وأزمة 

الشعب المغلقة امام الطلبة.
وأكد د. المنيس أن الهيئة ملتزمة بصرف مستحقات االساتذة 
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خالل ندوة الرابطة "ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح"

مكافآت وإضافي التطبيقي يمثالن 20 % من ميزانية الرواتب

وسوف يتم الصرف مباشرة بمجرد اعتماد مبلغ الـ 10 مليون.
من جهته أكد مدير إدارة التوريدات وعضو لجنة الميزانية أ. علي 
المتروك في كلمته على سالمة موقف القائمين على إعداد 
أكد  كما  بالمستندات،  موثق  ذلك  كل  وأن  بالهيئة  الميزانية 
الهيئة سواء أعضاء  أبناء  الهيئة بأي مقترح من  إدارة  ترحيب 
هيئتي التدريس والتدريب أو من الكادر العام أو اإلداريين لحل 
تلك المشكلة، مؤكدا أن ما يتردد من شائعات ببعض وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي غير صحيح وأنه وزمالءه 
بلجنة الميزانية مستعدون للمحاسبة ليس من قبل مسئوليهم 
فقط وإنما من قبل زمالئهم بالهيئة في حال وجود أي تقصير.
وأشار المتروك إلى أن أبرز تلك الشائعات ما يقال بأن اإلضافي 
الرواتب فهذا عار عن الصحة، والمستندات تؤكد أن  أكثر من 
اإلضافي يمثل فقط %20 من نسبة الرواتب، حيث تبلغ الرواتب 
 20 بأنواعها  المكافآت  يبلغ إجمالي  بينما  160 مليون دينار 
مليونا بما فيها مستحقات الساعات االضافية وأعمال اللجان 
ومكافآت االعمال الممتازة، واالشراف، والمنتدبين وغيرها من 
انواع المكافآت، وهذه النسبة هي األقل مقارنة مع المؤسسات 
التعليمية األخرى، فضال عن أن مديونية الهيئة متراكمة من 

اإلدارات المتعاقبة السابقة لصرف مستحقات االساتذة.
مشروع  بإعداد  تقوم  ال  المالية  اإلدارة  أن  المتروك  وأوضح 
الميزانية منفردة، وإنما تقوم بذلك لجنة يترأسها مدير عام 
الهيئة، وبعضوية كل من إدارة الشئون اإلدارية، وإدارة شئون 
أعضاء هيئة التدريس، وإدارة التوريدات، وممثلين عن وزارة المالية، 
وتقوم اللجنة باجتماعات دورية الكليات والمعاهد كل على حدة 
لجمع بياناتها ودراسة احتياجاتها، ومن ثم يتم اعتمادها من 
إدارة الهيئة وارسالها لوزارة المالية، فاالرقام التي يتم ارسالها 
لوزارة المالية صحيحة والدليل ان الهيئة طلبت 19 مليون وافقت 
وزارة المالية على 10 مليون منها، ونحن نعلم يقينا أن هذا 
تحتم  مسئوليتنا  ولكن  الهيئة،  احتياجات  يغطي  ال  المبلغ 
علينا صرف كافة المستحقات المتأخرة، وسيبدأ الصرف بداية 
مستحقات الصيفي ومن ثم الساعات االضافية كلما اكتملت 
البيانات من الكليات والمعاهد، متوقعا صرف االساتذة لكافة 

مستحقاتهم خالل شهر ابريل المقبل.
هذا وقد تم فتح باب النقاش واالسئلة، وشهد اللقاء عدة مداخالت، 
منها مداخلة لرئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د. محمد الكندري 
أوضح فيها أن األقسام العلمية حاليا تعمل على وضع جداول 

االساتذة  من  كبيرة  وشريحة  المقبل  األول  والفصل  الصيفي 
متخوفين من قبول العمل باإلضافي نظرا لتأخر مستحقاتهم، 
وقال أن الفصل الثاني الحالي ينتهي منتصف شهر مايو المقبل 
فهل يتم صرف مستحقاته بعد انتهائه أم يرحل الصرف للعام 
المقبل، فأجابه د. المنيس بأن ميزانية الصيفي والفصل األول 
المقبل سيتم ارسالها للكليات والمعاهد وفي حال الموافقة 
عليها من وزارة المالية سيتم الصرف بالمواعيد المحددة، وعن 
مستحقات الفصل الثاني الحالي الذي ينتهي منتصف مايو قال 

في حال توفر ميزانية فسوف يتم الصرف دون تأخير.
وفي مداخلة لرئيس الرابطة السابق د. معدي العجمي تساءل 
عن سبب تكرار نفس السيناريو من تأخير لمستحقات االساتذة 
نتيجة الفروقات في ميزانية الكليات والضغوط التي تتعرض 
لها الهيئة لقبول أعداد تفوق طاقتها االستيعابية، والكلية 
ليس لديها الئحة تمكنها من تقسيم ميزانيتها على االقسام 
العلمية وعلى عدد الشعب الزائدة، ولذلك البد من رؤية واضحة 
لعملية التوزيع، فأجابه د. المنيس بأن اإلدارة المالية زارت الكليات 
والمعاهد والتقت المدير اإلداري والمحاسبين بكل كلية ومعهد، 
وابدينا استعدادنا لمساعدتهم في توزيع الميزانية على الشعب 
الدراسية، وفيما يتعلق بسياسة القبول فهل تقوم الهيئة بقبول 
اعداد كبيرة تفوق طاقتها؟ إال ان الهيئة تبقى هي المطاف 

االخير ألبناء الكويت الستكمال دراستهم.
قال  الرشيدي  عزيز  فواز  م.  الرابطة  رئيس  نائب  مداخلة  وفي 
الداخلية  البعثات  وتقليص  االنفاق  بترشيد  الدولة  سياسة  أن 
والخارجية، وكما هو معروف فإن جامعة الكويت لن تقبل أي 
اعداد اضافية وسوف تكون االعداد كبيرة بشكل الفت، فالهيئة 
 قبلت مؤخرا 5 االف طالب واتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل الى

8 االف طالب وسوف تكون االعداد في تزايد مستمر، ولذلك البد 
من رؤية واضحة واالخذ بعين االعتبار زيادة الميزانية لمواجهة 
تلك االعداد الكبيرة من الطلبة، فأجابه د. المنيس بأن الهيئة لن 
تستطيع مواجهة اعداد الطلبة اال بزيادة ميزانيتها، وفي حال 
عدم الموافقة على الزيادة فسوف تكون الهيئة مضطرة إلى 

االلتزام بقبول الطلبة حسب االماكن الشاغرة لديها.
وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية أ.د 
كامل الصالح قال أن هناك تهديد حقيقي لمستقبل الطلبة، 
حيث يوجد طالب استنفذوا مدة البقاء منذ عامين بسبب قلة 

الشعب الدراسية.
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حفل استقبال وتعارف للهيئة التدريسية بالرابطة
برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. أحمد األثري، ونائب المدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث د. عيسى المشيعي، وعمداء الكليات 
وعدد من قيادات الهيئة ولفيف من أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس، نظمت الرابطة حفل استقبال وتعارف بمناسبة 
تولي الهيئة اإلدارية الجديدة للرابطة يوم 2015/12/7، 
وشهد حفل حضورا الفتا من الحضور في أجواء ودية تم 
خاللها تبادل أطراف الحديث حول أبرز القضايا األكاديمية 

المطروحة على الساحة.
وعلى هامش الحفل أعرب رئيس الهيئة اإلدارية للرابطة 
د. مبارك عبدالله الذروة عن شكره وتقديره لمدير عام 
الهيئة د. أحمد األثري لتلبيته دعوة الرابطة وحرصه على 
التواجد بين زمالئه من أعضاء هيئة التدريس، متمنيا استمرار 
هذا التعاون وأن تكون هناك شراكة حقيقية بين الرابطة 
وإدارة الهيئة بما يصب في صالح االرتقاء بالهيئة ويحقق 
آمال وطموحات األساتذة الذين منحوا ثقتهم للهيئة 
اإلدارية لتمثيلهم بمقاعد الرابطة، كما توجه بالشكر 
لكافة زمالئه أعضاء هيئة التدريس على حضورهم لحفل 
االستقبال، وأكد على أن الهيئة اإلدارية الجديدة سوف 
تعمل بروح الفريق الواحد لتتمكن من تلبية طموحات 

زمالئها ولتكون دوما عند حسن ظنهم.
وشهد الحفل العديد من الحوارات البناءة التي صاحبت 
حفل العشاء الذي أقيم على شرف أعضاء هيئة التدريس.

مناسبات 15th Issue - Apr. 2016 نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية



10

رجي زايد على أن التنبؤ بمسار سوق البترول 
ُ

بداية أكد د. الف
 وقد فشلت في التنبؤات أعتى 

ً
في المستقبل ليس سهال

برامج المضاهاة بسبب صعوبة المتغيرات االنسانية، فمثال 
اذا ربطنا السوق باالستقرار السياسي وتأملنا أحوال منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا نجد أن أسعار النفط يجب 
أن تكون مرتفعة، فبعد حرب 1973 والمقاطعة البترولية 
من طرف بعض الدول العربية المنتجة لتصدير البترول برزت 
حقبة جديدة من القوى السياسية وتطور نفوذ مجموعة 
األوبك الى أن وصل األمر أن األسعار تستجيب مباشرة لقرارات 
المنظمة وكان ذلك قبل سقوط حكومة الشاه، ولكن منذ 
بداية االحتجاجات ضد حكومة شاه ايران وسقوطها كلية 

شهد السوق زيادة سريعة وكبيرة في السعر.
رجي أن منظمة أوبك أخطأت بحق نفسها في 

ُ
وقال د. الف

عدم قدرتها على التحكم بأسعار النفط، فما بين الفترة 
1986 – 2000  كان هناك تأرجح بسيط وفترة تأقلم ألوبك 
مع األسعار المنخفضة تميزت هذه الفترة بتقلص نفوذ أوبك 
وخسارتها لجزء كبير من حصتها السوقية وأصبح سوق 
النفط أكثر تنافسية، وتعرض سوق النفط الى هبوط حاد 
في الفترة 1998-1999 بسبب األزمة المالية االسيوية وكانت 
أزمة حادة وقصيرة، وكانت طفرة أسعار النفط نتيجة غزو 
الكويت طفرة قصيرة ومعتدلة، وشهدت الفترة 2003 – 
2013 ارتفاعا في االسعار عدا العام 2009 التي حدث فيه 
انكماش اقتصادي عالمي، ونتج عن ذلك كله رفع كفاءة 
استخدام الطاقة والتقنين، وظهور منتجين من خارج أوبك 
وظهور االسكا وبحر الشمال كمصادر للبترول، ويمكن القول 
أن االسكا وبحر الشمال قتلتا طفرة األسعار، ولو نظرنا لهذه 
التذبذبات وقدرنا المتوسط السعري للبترول وثبتنا الدوالر 
لسنة 2015 سنرى أن ذلك المتوسط  40-42 دوالر تقريبا، أما 
متوسط سعر البرميل لسنة 2015 لكان 49 دوالرا للبرميل، 
وهذا يعني أن وصول السعر لهذا المستوى من المفروض 

أن يكون متوقعا من قبل خبراء التخطيط االستراتيجي.
رجي أن طفرة زيادة أسعار النفط بالفترة األخيرة 

ُ
وأوضح د. الف

ساهمت في زيادة قوة منافسي أوبك وظهور النفط الرملي 
في كندا، وقدوم الزيت الصخري مع تكنولوجيا الغاز الصخري 
أن  إلى  أكثر فأكثر، الفتا  أوبك  نفوذ  ونجاحها، وتقليص 
تكنولوجيا استخراج النفط الرملي وتكنولوجيا الزيت الصخري 
قتلتا الطفرة السعرية 2003 – 2013، ولذلك نستطيع القول 
أوبك هي من أوجدت منافسيها، واألهم من  أن منظمة 
ذلك أن دول المنظمة لم تتعلم كيف تتعامل مع تذبذبات 
أسعار النفط، ولم تطبق التخطيط االستراتيجي للتعامل 
معها في تحجيم منافسيها وخلق مصادر أخرى للموارد.

رجي 
ُ

وعما إذا كانت اسعار النفط ستعاود االرتفاع قال د. الف

أن هناك حقائق مبشرة بعودة ارتفاع االسعار، ومنها أنه 

ال يوجد منافس للزيت والغاز كمصدر للطاقة في المنظور 

القريب، وأن هناك كميات ضخمة من االحتياطي تكفي 
ألكثر من خمسين سنة، ومنظمة أوبك وباألخص دول الخليج 

عند ما يقرب من 65-70% من احتياطي النفط المنخفض 

التكلفة رغم بعض التحفظات على دقة هذا االحتياطي، 

وأن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة في بقية 

العالم يتطلب طاقة أكثر، وأن النقصان الطبيعي في معدل 

اإلنتاج يحتاج تعويض 1-2 % سنويا، إضافة إلى أن الزيت 

السعر فوق  الرملي منافسان لكن عند  والزيت  الصخري 

50 دوالر للبرميل.

رجي أن اسعار البترول ستعاود االرتفاع قريبا 
ُ

وأكد د. الف

وسيصل البرميل خالل اشهر إلى 40 - 50 دوالرا وسوف 
يستمر على ذلك نسبيا لحين ظهور تأثيرات التراجع الحالي 

ونقص االستثمارات في االستكشاف والحفر ولكن سيكون 

السوق أشد منافسه وأقرب للسوق الحر مع تفكك منظمة 

أوبك أكثر فأكثر، متوقعا أن هناك طفرة سعرية قادمة ربما 

تكون األخيرة في حقبة البترول، موضحا ضرورة االفتراض 

بأن البترول سيفقد قيمته خالل خمسين عاما، وأنه يجب 

سيفقد  النفط  أن  بمعنى  األساس،  هذا  على  التخطيط 
قيمته السعرية قبل أن ينضب كما حدث سابقا مع الفحم.

من جهته قال د. أحمد الكوح أن أسعار النفط هي حديث 

الشارع اليوم وهناك متابعة يومية من قبل الناس ألسعار 

النفط، وأن هناك مقوالت غريبة وعجيبة يتناولها البعض 

ومنها  النفط،  اسعار  انخفاض  سبب  عن  وعالميا  محليا 

أنها مؤامرة اجنبية ضد الخليج، والبعض قال أنها مؤامرة 

إمكانيـــة  عـــدم  الكـــوح:  د. 
ــالل  ــط خـ ــعار النفـ ــع أسـ توقـ

الفتـــرة المقبلـــة

الرابطة نظمت 
ندوة  

"أسعار النفط 

إلى أين" 
نظمت الرابطة ندوة تحت عنوان "أسعار النفط إلى أين" أقيمت 
مساء االثنين الموافق 2016/1/25 بمقرها في منطقة العديلية، 
وحاضر بها كل من عضوا هيئة التدريس بقسم هندسة البترول 
في كلية الدراسات التكنولوجية د. الفرجي زايد، د. أحمد الكوح، 
وأدار الندوة رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية بالرابطة د. محمد 

علي الكندري.

ــأت  ــك« أخطـ ــد: »أوبـ د. زايـ
ـــم  ـــى التحك ـــا عل ـــدم قدرته بع

فـــي الســـوق
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خليجية ضد ايران وروسيا، وآخرون قالوا بأنها مؤامرة خليجية 
ضد النفط الصخري االمريكي، إال أن  الخليج هو الخاسر 
األكبر نتيجة انخفاض سعر البترول أي كان سبب االنخفاض 
وكل تلك المقوالت ال أساس لها من الصحة، وأن استخدام 
النفط كسالح حاليا كما كان في السابق أمرا غير وارد ألن 

المعادلة اختلفت.
وأرجع د. الكوح السبب في انخفاض اسعار النفط لعدة 
أسباب، منها أن إنتاج النفط الصخري االمريكي يبلغ 5 مليون 
برميل يوميا، والنفط الرملي الكندي يبلغ انتاجه 3 مليون 
برميل يوميا، ورفع الحظر عن ايران، عرض خصومات على 
أسعار النفط، والتخوف من هبوط االسعار، النمو االقتصادي 

البطيء للدول المستهلكة.
وأشار د. الكوح إلى أنه لدى دول الخليج خياران أمام هبوط 
اسعار النفط، إما تخفيض االنتاج وتحمل ما يترتب على ذلك 
من خسائر بالدخل وخسارة الحصة السوقية، أو زيادة االنتاج 
واالبقاء عليه ويترتب على ذلك خسائر بالداخل )التكلفة( 
والحفاظ على الحصة السوقية، ومن ثم عند ارتفاع االسعار 

سوف تتمكن من الحفاظ على حصتها السوقية.
وكشف د. الكوح أن الكويت هي اقل تكلفة للبرميل عالميا 
حيث تبلغ تكلفة البرميل 8.5 دوالر، بينما أغلى تكلفة 
في بريطانيا حيث يصل البرميل إلى 52 دوالرا في الكويت، 
وأمريكا 36، والسعودية 9.9 ، والنرويج 36، والبرازيل 48.8 
، واالمارات 12.3، ونجد أن تكلفة البرميل في كل من ايران 
وقطر والعراق 12 دوالرا، والمكسيك 29، وروسيا 17.3، مشيرا 
إلى أن أسعار النفط بالمرحلة المقبلة ال يمكن توقعها 

فربما يصل 40-50 دوالرا للبرميل بعد عام.
هذا وقد شهدت الندوة العديد من المداخالت من أعضاء 
هيئة التدريس الذين حضروا الندوة، ومنها مداخلة عضو هيئة 
التدريس ونائب رئيس الرابطة األسبق د. أحمد الحنيان، حيث 
شكر الرابطة على تنظيم تلك الندوة، وشكر المحاضرين 
على طرحهم الجيد، وقال أن ما عرضه المحاضران بالندوة من 
عرض جرافيكي عن اتجاه اسعار النفط يوضح بأن متوسط 
سعر البرميل خالل الـ 60 عاما الماضية هو 41 دوالرا للبرميل، 
مستغربا قيام المسئولين ببناء ميزانية الدولة على اساس 
أن سعر البرميل 75 دوالرا، متسائال عن دور المجلس األعلى 
للتخطيط ودور المجلس األعلى للبترول، وأجابه المحضرون 
بأن جميع دول أوبك لديها نفس الخطأ، وأن الدول عادة تتأثر 

بتغير األسعار خاصة عند االرتفاع.
وفي مداخلة ألمين صندوق الرابطة د. محمد الفايز تساءل 
عما إذا كان المواطن قد استفاد من اسعار النفط في االوقات 
التي تخطي فيها سعر البرميل 100 دوالر، وطالب بضرورة 
استثمار تلك العائدات المالية من النفط في مشاريع ضخمة 

للصناعات النفطية.
وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس األسبق والمستشار الثقافي 
للرابطة د. أحمد ماهر عرفه طالب فيها بضرورة تنوع الدخل 

وعدم االعتماد فقط على تصدير البترول، كما طالب بوجود 
مصانع تتعلق بصناعات مشتقات النفط، وقال إنه يمكن من 
 100 لترمن النافتا إنتاج 18 دلو من البالستيك، 21 سويتر، 
تكفي  الغاز  من  وكمية  سيارة،  وإطار  عنق،  رابطة   20
استهالك احد المنازل لمدة 17 يوما، وكمية من الوقود 
التصنيع  الخام قبل  المادة  أن  افترضنا مثال  ولو  الثقيل، 
تعادل 10 دينار كويتي للبرميل فلنا أن نتخيل سعر قيمة 

هذه المنتوجات.
وتساءل د. عرفه عن سبب إغالق بعض المصانع البتروكيماوية 
التي كانت موجودة بالكويت في الثمانينيات مثل مصنع 
المنظفات الصناعية، ومصنع الميالمين وغيرها من المصانع.

وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس د. فالح المهاوش تساءل 
فيها عن الضمانات التي يمكن اتخاذها لعدم التعرض لتلك 
األزمات مستقبال، مطالبا بحزمة تدابير وفكر مستقبلي 
لتنوع مصادر الدخل. وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس د. 
وليد العوضي اقترح فيها قيام حكومة الكويت ببيع النفط 
على المواطنين بنظام الحصص، مع االحتفاظ بتلك الحصص 
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المباعة للمواطنين وعدم استخراجها قبل ارتفاع اسعار 
النفط، وبذلك يستفيد المواطن من هذا االستثمار وبنفس 
الوقت لن تشعر الدولة بعجز الميزانية ولن تكون هناك 
حاجة إللغاء الدعم عن السلع. هذا وقد كانت هناك العديد 
من المداخالت األخرى للحضور الذين تفاعلوا مع الندوة.
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قالت مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د. سميرة أحمد 
سيد عاصم أن الدولة مطالبة بدعم أكبر للمرأة نحو تمكينها، 
مشيرة إلى أن المرأة الكويتية اثبتت كفاءتها وحققت انجازات 
كبيرة إال أنها لم تحصل على نفس الفرص التي يحصل عليها 
الرجل في تولي المناصب وهذا األمر يتطلب دعما حكوميا ألن 
الفرص متاحة للرجل أكثر من المرأة على الرغم من ان الكويت 
وقعت على اتفاقية عدم التمييز بين الرجل والمرأة ولكن االتفاقية 
العمل  %55 من قوة  أن  إلى  لم تطبق بشكل كامل، مشيرة 
في مؤسسات الدولة من النساء ومع ذلك هناك فقط %5 منهن 

يتقلدن مناصب قيادية.
جاء ذلك خالل ندوة "تمكين المرأة الكويتية .. إنجازات وتحديات" 
التي أقامتها لجنة المرأة بالرابطة برعاية مدير عام الهيئة د. أحمد 
األثري مساء االربعاء 16/3/2016 وحاضر بها كل من مدير عام 
العلمية د. سميرة أحمد سيد عاصم،  الكويت لألبحاث  معهد 
ونائب رئيس العمليات بالشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
الخارجية "كوفبك" م. حسنية هاشم، وعميد القبول والتسجيل 
بالتطبيقي أ. د رباح النجادة، وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د. فاطمة الحويل، إضافة لمديرة الندوة عضو هيئة التدريس بكلية 
الدراسات التكنولوجية د. نجالء الفرج، ومعقبة الندوة رئيس جمعية 
كويتيات بال حدود ورئيس لجنة المرأة برابطة تدريس التطبيقي 

م. خلود الهندي.
وأوضحت د. سميرة عاصم أن توليها لمنصب مدير معهد الكويت 
لألبحاث العلمية كأول كويتية تتولى هذا المنصب الرفيع تطلب 
المعهد  أبناء  إحدى  أنها  موضحة  مضاعف،  وجهد  دؤوب  عمل 
المعهد  يحتفل  العام 1973 وسوف  منذ  به  العمل  بدأت  حيث 
سنة 2017 بمرور 50 عاما على تأسيسه، وهو يقوم على تطوير 
البحث العلمي للمشاركة في التنمية، ومن القطاعات التي يقوم 
المعهد بتطويرها القطاع النفطي، وقطاع المياه، وقطاع الزراعة 
والبيئة، وقطاع الطاقة، وغيرها من القطاعات التي تساهم في 
تنمية المجتمع، ونقوم حاليا على تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة 

في مسيرة تلك المؤسسة العريقة.
وعن ابرز الصعوبات التي واجهتها في بدايتها قالت أنها تعلمت 
طرق البحث العلمي على يد فريق ياباني ولم تكن آنذاك تتوفر 
االجهزة الحديثة كالكمبيوتر وغيره فكان الباحث يقوم بكتابة 
البحث كامال يدويا ومن ثم تتم طباعته على اآللة الكاتبة، كما 
ذكرت أن من الصعوبات التي تواجه المرأة عالميا عدم المساواة 
مع زميلها الرجل في األجر رغم تساويهم في المهام، وكذلك 
عدم مساواة المرأة مع الرجل في تقلد المناصب والترقيات واعتقد 

تأخرت في تقلد هذا المنصب رغم احقيتي به.
أما نائب الرئيس للعمليات بالشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
الخارجية "كوفبك" م. حسنية هاشم فقالت أن المرأة تعمل بشكل 
مضاعف ربما اكثر من الرجل إلثبات وجودها ألنه غالبا ما يكون عدد 
الرجال اكثر فتحاول بذل جهد كبير للوصول إلى النجاح، وطالبت 
مجلس األمة والحكومة بدعم المرأة وتشجيعها وتعديل بعض 

الرابطة تنظم ندوة عن تمكين المرأة

عاصم وهاشم والنجادة والحويلة يشرحن المشكلة ويقترحن الحلول

القوانين وتشريع أخرى لتحصل المرأة على حقوقها كاملة.
وأفادت م. حسنية هاشم أن النفط يمثل 95 % من دخل الكويت 
النساء في  وكان المتعارف عليه أن هذا المجال للرجال ونسبة 
هذا المجال كانت جدا قليلة فأحببت أن أخوض تلك التجربة رغم 
صعوبة العمل بالبترول وما يصاحب ذلك من بيئة صحراوية وارتفاع 
كبير في درجات الحرارة وُبعد المسافة بين حقول البترول وبين 
المناطق السكنية، وبفضل الله ساهمت في تطوير جميع حقول 
البترول الكويتية مع زمالئي الرجال، وتدرجت في وظيفتي ووصلت 
كأول كويتية لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات حقول غرب 
الكويت في شركة نفظ الكويت، وفي العام 2007 انتقلت لتحدي 
آخر وهو تطوير حقول الشمال رغم صعوبة العمل بها حيث تحتاج 
تكنولوجيا حديثة وعمل متواصل وكان التحدي هو رفع انتاج الحقول 
من 450 الف برميل إلى مليون برميل وبفضل جهود فريق العمل 
تمكنا في العام 2013 من الوصول إلنتاج 930 الف برميل، ومنذ 
العام 2013 تقلدت منصب نائب رئيس العمليات بالشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" وهذا المنصب يحتاج 
لعمل شاق حيث لدينا 60 مشروعا حول العالم نعمل بها ويتطلب 
العمل من دولة ألخرى لمدة يومين ومنها على سبيل المثال كندا 

والنرويج واستراليا.
وأوضحت م. حسنية هاشم أن مقولة وراء كل رجل عظيم إمرأة 
يرادفها مقولة أخرى هي وراء كل إمرأة ناجحة رجل عظيم فالبيئة 
المحيطة بالمرأة تساهم بشكل فعال في نجاحها، مشيرة إلى 
أنها فازت بالمركز األول على مستوى العالم لجائزة "المرأة في 
مجال النفط والغاز" في مؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول 
"أديبك 2015" واختارتها مجلة "فوربس" ضمن 17 سيدة كويتية 

على قائمة أقوى 200 سيدة عربية ، وتم اختيارها من بين أقوى 
20 إمرأة بالكويت، وتم اختيارها عدة مرات ضمن قائمة أقوي 100 
سيدة عربية، وهي أول من قام بإطالق المبادرة الرائدة بالشرق 
المهنية،  النسائية  بالكوادر  االستعانة  على  للتشجيع  األوسط 

وغيرها من االنجازات.
من جهتها قالت عميد القبول والتسجيل بالهيئة أ. د رباح النجادة 
أن العالم يحتفل في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، 
إال أن لجنة المرأة بالرابطة وجميع الزمالء بالهيئة االدارية للرابطة 

د. سميرة عاصم: 55 % من قوة العمل بمؤسسات 
الدولة نساء منهن 5 % فقط بمناصب قيادية

م. حسنية هاشم: وراء كل رجل عظيم إمرأة يرادفها 
مقولة أخرى هي وراء كل إمرأة ناجحة رجل عظيم

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقيةندوة 15th Issue - Apr. 2016
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يؤمنون بأن االحتفال بالمرأة يجب ان يكون طوال العام ونشكرهم 
على هذا الشعور، فالمرأة هي األم والجدة والزوجة واألخت واالبنة 
ولكن لالسف الزال هناك تمييز ضد المرأة حول العالم ولذلك لم 
نسمع كلمة تمكين الرجل الن لديه كافة الحقوق، مشيرة إلى 
أنها وبصفتها إحدى نساء هذا المجتمع تشعر بالتمييز ضدها على 
الرغم من ان دستور الكويت ضم العديد من المواد التي تساوي 
المرأة وبأن  االيمان بقدرات  والمرأة، وطالبت بضرورة  الرجل  بين 
عطائها غير محدود ويمكنها المشاركة بكفاءة في عملية التنمية.

ومن جانبها قالت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د. فاطمة 
الحويل أن المشكلة في الكويت أعمق من تمكين المرأة، فلدينا 
أزمة تمكين المواطن سواء رجل أو إمرأة وفرض هيبة القانون العادل 
المنظم لشئون االفراد والجماعات، فالواسطة والمحسوبية والتشريع 
الفئوي يلعب دورا سلبيا في عدم التمكين، وهناك ضعف في 
األطر القانونية التي ترسم تمكين المواطن ال سيما المرأة، فإذا 
كان القانون ال يمكن المواطن الرجل كيف يمكن المرأة، مشيرة 
إلى أن عملية التمكين تحتاج هيكلة القوانين على اساس سليم 
وهو تمكين المواطنين على أسس العدل والمساواة تحت مظلة 
الدستور ويتم الغاء القوانين التي تقسم المواطنين على أساس 

النوع ومنها االستضعاف القانوني للمرأة.
وأوضحت د. الحويل أن الموروث االسري يلعب دورا مهما في تربية 
النشئ فالولد والبنت يتربيان على أن ما يجوز للولد ال يجوز للبنت 
والتبرير بأن طبيعتها تستلزم ذلك، فهي تخدم نفسها وأخيها 
ووالديها والولد ال يخدم حتى نفسه، فهذه التربية تعيق تمكين 
المرأة ألنها تضع الفتاة في قالب فكري و طموحي محدود، وضربت 
مثاال بفتاة تعلمت بكلية العلوم قسم جيولوجيا، وصرف لها مكافأة 
تخصص نادر طيلة االربع سنوات دراسية وقامت بكل ما تطلبه التعلم 
في القسم العلمي من زيارات ميدانية لمواقع األراضي الكويتية 
والغير كويتية بالسفر للموقع والبحث عن االحجار وما يستلزمه 
التعلم من بحث، وعاشت تلك الفتاة تحلم بالتخرج والتعيين في 
مكان يسمو بطموحاتها عمليا، إال أن تعيينها جاء في وظيفة 
إدارية وعند استفسارها كانت االجابة بأن الوزارة ال تتحمل مسئولية 

خروجها للمواقع ألنها فتاة.
الرشيدي رحب  باإلنابة م. فواز عزيز  الرابطة  وفي كلمة لرئيس 

فيها بالضيوف من محاضرين وحضور، وقال أن الرابطة تثمن الدور 
المهم والحيوي الذي تقوم به لجنة المرأة وتقدم لها كافة الدعم 

والتشجيع والمساندة لخدمة الزميالت عضوات هيئة التدريس.
وأضاف الرشيدي أن المرأة الكويتية دوما متألقة، فقد كانت قديما 
تقوم بدور األم واألب بذات الوقت نظرا لسفر األجداد المؤسسين 
بالبحر لكسب رزقهم مستذكرا بالخير الدور الكبير للسيدة مريم 
الصالح كأول معلمة كويتية في العام 1937، مشيرا إلى أن دور 
المرأة الكويتية حديثا ال يقل أهمية فهي حاضرة وناجحة في 
شتى المجاالت ومن األمثلة المشرفة أ. د فايزة الخرافي فكانت 
للجامعة، وعلى  تتقلد منصب مديرا  العربي  بالوطن  إمرأة  أول 
مستوى النقابي كانت السيدة هدى الصقعبي أول إمرأة تتولى 
رئاسة نقابة الهيئة العامة للبيئة، الفتا إلى أن المرأة الكويتية 

سباقة بكافة المجاالت خليجيا وعربيا. 
الوزراء د.  المحامية بمجلس  أفادت  السؤال  وتعليقا على نفس 
نجالء النقي في مداخلتها أن القصور موجود سواء لدى الرجال 
أو لدى النساء، فكما هناك امرأة مقصرة هناك رجل مقصر، وكما 
يوجد رجل ناجح فهناك امرأة ناجحة، لذلك البد من وجود توعية 
مجتمعية بدور المرأة، كما يتوجب على المرأة تطوير مهاراتها 
لتتمكن من تحديد اهدافها والبد أن تشارك في مؤسسات المجتمع 
المدني، مؤكدة أن الدولة هي المعنية بتمكين المرأة ويجب أن 

يكون لها دور اكبر في دعم المرأة وتمكينها.
وكانت آخر مداخلة لرئيس لجنة التدريب والتطوير برابطة التدريس أ. 
بشار العثمان قال فيها إن احتضان الرابطة لتلك الندوة دليل على 
دعمها لحقوق المرأة والسعي لتمكينها، فهي شريك أساسي 
في االسرة والعمل والمجتمع بشكل عام، وال ينكر أحدا أن وراء 
كل رجل عظيم امرأة، وتمنى المزيد من المناصب القيادية للمرأة 
الناجحة ألنها أقل فسادا من الرجل، مؤكدا أن المرأة الكويتية اثبتت 
جدارتها واألمثلة على ذلك كثيرة، وإذا كان عنوان الندوة تمكين 
المرأة فأنا اسعى لتمكين الرجل والمرأة على حد سواء ممن لديهم 
اإلمكانيات والقدرات التي تؤهلهم للنجاح واالرتقاء بالمجتمع. 
وعقبت رئيس لجنة المرأة بالرابطة رئيس لجنة كويتيات بال حدود م. 
خلود الهندي على الندوة بتوجيه الشكر لراعي الندوة د. أحمد األثري، 
وجميع أعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة على دعمهم وتشجيعهم 
للجنة المرأة، كما توجهت بالشكر للمحاضرات بالندوة وما عرضنه 
من تجارب نجاحاتهن، وشكرت الحضور، وقالت أن التجارب الناجحة 
التي تم عرضها أعطت دافع للعمل ولبذل مزيد من الجهد، وأعطتنا 
درسا أنه ال يوجد مستحيل، ولذلك فقد حرصت اللجنة على توجيه 
الدعوة للطالب والطالبات لالستفادة من تلك الخبرات النهم جيل 
المستقبل وهم من سيحملون الراية غدا وكانوا بحاجة لرؤية امثلة 
واالعتزاز  بالفخر  أنها شعرت  إلى  امامهم، مشيرة  ناجحة  حية 
بالمرأة الكويتية بعد عرض تلك النماذج المشرقة والمشرفة، إال 
أن بداخلي غصة ألن المرأة الكويتية وبعد كل تلك النجاحات لم 
تحصل على كامل حقوقها المدنية، ومثل تلك الندوات بمثابة رسالة 
لصناع القرار بأن لدينا نماذج مشرفة يحق للدولة ان تفخر بهن. 

د. فاطمة الحويل: المشكلة في الكويت أعمق 
من تمكين المرأة فلدينا أزمة تمكين المواطن

النجادة: المرأة هي األم والجدة والزوجة واألخت واالبنة 
ولكن لالسف الزال هناك تمييز ضد المرأة حول العالم
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بحضور نائب المدير للتعليم التطبيقي والبحوث د. عيسى المشيعي، وبحضور 
عمداء الكليات وعدد من رؤساء األقسام العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس 
وأسرهم، نظمت الرابطة احتفالية تحت عنوان "سلمت للمجد" وذلك احتفاء 
10 سنوات على تولي  تواكب مرور  التي  المجيدة  الوطنية  األعياد  بمناسبة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله 
ورعاه مقاليد الحكم، ومناسبة مرور 25 عاما على تحرير الكويت من الغزو 

الصدامي الغاشم.
واقيمت االحتفالية مساء األحد 2016/2/14 بتعاون مثمر بين لجان الرابطة ممثلة 
باللجنة الثقافية، ولجنة المرأة، واللجنة االجتماعية، وقام باإلعداد والتجهيز 
لتلك االحتفالية فريق عمل مميز برئاسة عضو هيئة التدريس د. وسام بوشهري 
مما ساهم بخروج االحتفالية بشكل رائع أبهر الحضور الذين اثنوا على الحفل 
وما تضمنه من فقرات ومسابقات سواء للكبار أو لألطفال، حيث تضمن عددا 
من القصائد الوطنية شدا بها كل من الشاعر ابراهيم الخالدي، والشاعر يوسف 
الفارسي، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات والمسابقات الثقافية والترفيهية، 
إضافة لأللعاب المسلية لألطفال "نطاطيات ومسرح عرائس" وغيرها من األلعاب 
بين  متميزة  اجتماعية  أجواء  الحفل  أضفى على  مما  األطفال،  تجذب  التي 
الحضور من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، كما تم توزيع جوائز مالية وعينية 
قيمة على الفائزين بالمسابقات المختلفة التي تنوعت للكبار واألطفال، إضافة 

دمت للحضور عن طريق السحب.
ُ

للعديد من الجوائز التي ق
الكويت، وعضو  بتليفزيون  المذيع  الماجد  االحتفالية اإلعالمي طالل  وقدم 
اللجنة الثقافية بالرابطة د. عايدة العيدان، وقد ساهم تفاعلهما مع الحضور 

في نجاح االحتفالية التي جرت في أجواء ربيعية رائعة ونالت رضا الحضور.
وعلى هامش الحفل توجه رئيس اللجنة الثقافية بالربطة د. محمد الكندري 
لكل من شارك وساهم في تنظيم ونجاح تلك االحتفالية بشكره وتقديره على 
جهودهم المباركة وخص بالذكر رئيس اللجنة االجتماعية د. محمد الفايز، ورئيس 
لجنة المرأة م. خلود الهندي، كما توجه بالشكر للجهات الداعمة ممثلة في كل 
من رابطة األدباء، شركة زين لالتصاالت المتنقلة، وجمعية الفردوس التعاونية، 
وجمعية الجابرية التعاونية لدعمهم لألكاديميين ورعايتهم الحتفالية الرابطة.

الرابطة نظمت احتفالية 
"سلمت للمجد" 
احتفاء باألعياد الوطنية
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نظمت الرابطة رحلة خارجية إلى الجمهورية اإليطالية ودولتي 

سويسرا والفاتيكان خالل الفترة من 2-2016/1/9 زار خاللها 

المشاركون في الرحلة مدن روما ونابولي وميالن في إيطاليا 

وكانت تفاصيل برنامج الرحلة كالتالي :

السبت 2/1 

• اإلقالع من الكويت الدوحة )قطر(  .

• ثم من الدوحة إلى روما /إيطاليا.

• الوصول حوالي الساعة السابعة مساء إلى روما.

األحد3/1 

 MC جلن  ارثر  ماك  لت  أوت  والتسوق في  رحلة سياحية   •

ATRHURGLEN DISINTER

االثنين 4/1 

رحلة سياحية لمتحف الفاتيكان وكاتدرائية القديس بطرس 

رحلة سياحية إلى الكولسيوم / البانثيون / منتدى روما / ساحة 

نافونا / الساللم اإلسبانية / حمامات كراكاال / مسرح كاسا

الثالثاء5/1 

رحلة سياحية إلى مدينة بومبي ومدينة نابولي وزيارة األماكن 

التاريخية .

األربعاء 6/1 

السفر إلى مدينة ميالن مرورا بمدينة فلورانس

الخميس 7/1 

األلبورحلة  جبال  ربوع  بين  مدينة كومو  إلى  رحلة سياحية 

بحرية بمركب خاص في بحيرة كومو الشهيرة

الجمعة 8/1 

رحلة سياحية إلى سويسرا والتسوق في أوت لت فوكس تاون

السبت 9/1 

رحلة العودة من ميالن إلى الدوحة الساعة 15.20 عصرا ثم 

الرحلة 1076 من الدوحة إلى الكويت الساعة 6.55 والوصول 

إلى ارض الوطن الساعة 1.55 صباح األحد 10/1/2016

وقد شاركت اللجنة الثقافية بنشاط ثقافي خالل الرحلة وقدمت 

معلومات مستفيضة عن االماكن التى تم زيارتها كما نظمت 

مسابقة ثقافية للمشاركين في الرحلة فاز فيها كل من : د. 

بدرية دهراب ، د. خالد العتيبي ، د. فوزى بو فرسن ، د. فريدة 

عابدين ، د. بدر الرميضي ) ابنه حسين ( د. يوسف بو عباس

ووزعت الجوائز على الفائزين في حفل عشاء أقامته الرابطة 

في مدينة مالنو بايطاليا يوم 8/1/2016 في اجواء اجتماعية 

رائعة .

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقيةرحـلـة 15th Issue - Apr. 2016

الرابطة سيرت رحلتها بالعطلة الربيعية إلى إيطاليا وسويسرا والفاتيكان
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لجنة التدريب بالرابطة نظمت عدة دورات لألساتذة بالمركز 

الرابطة نظمت ألعضائها رحلة إلى  األراضي المقدسةبعطلة األعياد الوطنية
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 عن بيع ما أسمته " بعض أعضاء هيئة التدريس " الدرجات 
ً
نشرت جريدة القبس بتاريخ 30 يناير موضوعا

لطالب فيما أسمته " إحدى الكليات" وذلك بمعدل دينار للدرجة الواحدة.
وقالت الجريدة أن بعض المصادر الطالبية كشفت أن بعض األساتذة يعطون هذه الدرجات مقابل نقود. 

وأكدت هذه المصادر أن هذه السلوكيات ليست األولى من نوعها بل تتكرر منذ أعوام.
واستطردت الجريدة بأن هذه الحالة تكرر مع عدد من األساتذة الذين تركزوا في قسم معينواختلفت 

حججهم بين الدعم لعمل تطوعي أو لمؤتمرات أو أنشطة أو حتى الجراء تعديالت على القسم.
وقلنا: ليس من المهنية وال من المقبول إطالق شائعات وتشنيعات على طائفة من المجتمع تستحق كل 

التقدير واالحترام بدون أي دليل. بل باستخدام أسلوب التالعب بااللفاظ مثل كلمة "بعض"..
هذه الكلمة غير المحددة التي قد يفهمها معظم الناس على أنها تشمل الكل وكذلك كلمة مصادر 

بدون تحديد ما هي هذه المصادر وكذلك كلمة قسم معين بدون تحديد اسم هذا القسم.
ونؤكد أننا ال ندافع عن أي عضو هيئة تدريس إذا ثبت تورطه في مثل هذه االتهام. ولكننا لن نسكت عن 

أي اتهامات مبهمة مماثلة.. قد يتم تفسيرها علىأنها تشمل الجميع.
الشوشرة ال تعني  أن هذه   .. لو ثبت فيما بعد  الموقف حتى  أننا مصممون على هذا  أننا نؤكد  كما 

"التطبيقي" ولكن تمس مؤسسة تعليمية أخرى.

- األنباء )7 يناير 2016 ص1( »الميزانيات«: 10 ماليين 
دينار مكافآت الساعات الزائدة في »التطبيقي«

- الرأي: )7 يناير 2016 ص 14(: »الميزانيات«: 10 اجازة 
اعتماد ماليين دينار على ميزانية هيئة التطبيقي

- القبس: ))7 يناير 2016 ص 13(: »الميزانيات«: 10 
ماليين لـ »التطبيقي«

 10 2016 ص 5( »الميزانيات«:  - الجريدة )7 يناير 
ماليين للساعات الزائدة عن النصاب في »التطبيقي«

- الدستور )التي يصدرها مجلس األمة( )7 يناير 2016 
ص 3( »الميزانيات« نوصى برفع مكافآت الساعات 

الزائدة بمبلغ  10 ماليين دينار في التطبيقي
وأخيرا:

- السياسة )7 يناير 2016 ص 11(: »الميزانيات« ترفض 
اعتماد  10 ماليين دينار مكافآت »الساعات الزائدة« 

في »التطبيقي«
فمن تصدق الصحف الخمس األولى أم »السياسة«

مارس   21 يوم  الصادرة  الكويتية  الصحف  نشرت 
 عن " صرف األعمال الممتازة لـ 750 

ً
2016 خبرا

  بالتطبيقي )وفي نفس الوقت( حل أزمة 
ً
موظفا

شعب التطبيقي بتخفيض ربع راتب األساتذة...
ونقول ال يمكن تفسير هذا الخبر إال أنه " تقتير 

هنا... وإسراف هناك.." 
والله أعلم

المعهد التطبيقي
نشرت "القبس" يوم 28/1/16 وقائع جلسة مناقشة 
قانون تعديل اعتمادات ميزانيات التطبيقي.. وأشارت 
»المعهد  باسم  التطبيقي«  »هيئة  إلى  القبس 
التطبيقي« وسؤالنا البرئ هو متى ستعترف القبس 
بهيئة التطبيقي »الشفيفة« باسها الحقيقي الذي ورد 
في قانون إنشائها عام 1982)أي منذ حوالي 34 عام(.

340 مليار دوالر
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
الغارد »أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن 
الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق األوسط 
قد خسرت نحو 340 مليار دوالر عامخ أي بما يماثل 
نحو 20 % من الناتج اإلجمال المحلي عام 2015 

)السياسة 23/2/2016(.

تقتير هنا وإسراف هناكميزانية »التطبيقي«

صدق أو ال تصدق

كفى شوشرة وتشنيعًا على األساتذة

جودة التعليم في الكويت
قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم األثري إن فوز الكويت بسبع جوائز في منافسات جائزة حمدان آل مكتوم 

لألداء التعليمي المتميز عن العام الدراسي 2016/2015 يعد مفخرة للبالد. ويؤكد أن التعليم في الكويت مازال 

بخير..) الرأي 2016/3/25(.

بينما كتبت جريدة السياسة بتاريخ 2016/3/26 في صفحتها األولى عنوانها الرئيس كما يلي " االختبارات اإللكترونية 

تضمنت تدني مستوياتهم واسباب ضعف التعليم - رسوب جماعي إلشرافيي التربية - معدالت النجاح في اختبارات 

اللغة العربية %1.. ووقفة احتجاجية أمام الوزارة الثالثاء"

وقلنا: خبران متناقضان في يومين متتاليين.. كيف يمكن الربط بينهما؟؟.

العلم يكيل بالبتنجان
نشرت القبس يوم 2016/2/9 موضوعا بعنوان »رسائل دكتوراة وماجستير في مصر بدوالر فقط« جاء فيه: في 

باعة  يقف  القديمة..  الكتب  لباعة  القاهرة  معرض  ادارة  خصصتها  خيمة  للكتاب  القاهرة  بمعرض  مهملة  زاوية 

جنيهات  وعشرة  جنيهين  بين  ما  تتراوح  زهيدة  بمبالغ  وذلك  ودكتوراة  ماجستير  ورسائل  قديمة  كتبا   يبدعون 

)0.25 - 1.25 دوالر( مما استفز بعض حملة الماجستير والدكتوراة فقال أحدهم »هذا هو المستقبل العلمي« 

بينما كان شبان صغار يتبادلون االبتسامات وهم يرددون »كفاية علينا الثانوية«.

كذب المنجمون ولو صدقوا
نشرت القبس يوم 2016/2/9 مجموعة من التوقعات لسعر برميل النفط خالل العام 2016 وملخصها كما يلي: 

نوال الفزيع: 30 دوالر، كريدي سوس 36.25، البنك الدولي 37.0، موديز 43، جولد مان ساكس 45، رويترز 57.9 

وأخيرا أنس الصالح 60 دوالرا للبرميل وقلنا: كان توقع محاضرينا )الدكتور زايد والدكتور الكوح( ما بين 40 إلى 

ميزانية وزارة التعليم العالي

 الرأي )7 ديسمبر 2015 الصفحة األولى والعنوان 
الرئيس( متنفذون في »التعليم العالي« يعطلون 
مشروع تطوير األداء المحاسبي والمالي للوزارة- 
اختالسات »مكاتب ثقافية في الخارج بسبب 

ضعف الرقابة المالية
 الجريدة )30/11/2015 ص 5(: الميزانيات 
»التعليم العالي« غير جادة في معالجة المالحظات
عبدالصمد:   :)18 )30/11/2015 ص  الرأي   
8 ماليين ديون مستحقة لـ »التعليم العالي« 
 السياسة 30/11/2015 ص 8: »الميزانيات« 
عن »التعليم العالي« سجالتها المالية مرتبكة 
وأخطاؤها المحاسبية كثيرة ورقابتها ضعيفة

 الوسط 30/11/2015 ص 4: عبدالصمد: التعليم 
العالي لم تعالج إال 3 من 30 مالحظة لديوان 
المحاسبة  وديونها ارتفعت إلى 8 ماليين دينار

 ومع ذلك لم يتم إيقاف ميزانية وزارة التعليم 
العالي.

ميزانية وزارة المالية

 الرأي )20/12/15 ص 6: »الميزانيات«: »المالية« 
صرفت 45 مليون دينار مكافأة نهاية الخدمة 

لموظفي »الكويتية« بال مستندات
ومع ذلك لم يتم ايقاف ميزانية وزارة المالية

انذارات مشددة لجهات حكومية
4 »بسبب  2/12/15 ص  يوم  القبس  نشرت   
شديدة  انذارات  اإلدارية..  مخالفاتها  تضخم 

اللهجة لــ 7 جهات حكومية
وذكرت الجريدة أن جهاز متابعة األداء الحكومي 
7 جهات  لـ  انذارات إدارية شديدة اللهجة  قدم 
حكومية )ليس من بينها الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريبي( بسبب تضخم المخالفات 
اإلدارية.. وذكرت القبس أن هذه الجهات هي 
)1( »الصحة« )2( »التربية« )3( »الكهرباء« )4( 
 )7( البلدية   )6( »المواصالت«   )5( »اإلعالم« 
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
ومع ذلك لم يتم إيقاف ميزانيات هذه الجهات.
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صورة نشرة الرابطة 
بخصوص مؤتمرها 
األول والمزمع عقده 
في نوفمبر 1990.. 
ولم يتم عقد المؤتمر 
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نصف العلم 
أخطر من 

الجهل
حكمة عربية

حصل د.محمد الكندري عضو هيئة التدريس بكلية التربية األساسية في 
الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب على وسام ومركز متقدم 
في مسابقة “ناشيونال جيوغرافيك” للتصوير الفوتوغرافي للعام 

 في هذه المسابقة. 
ً
2015 وبذلك يكون أول كويتي يحقق فوزا

حيث كانت الصورة قد إلتقت في محمية “مساي مارا” في “كينيا” 
في يونيو الماضي وهي ألحد الفهود.

بهذه المناسبة تقدم د.الكندري بشكر كل من دعمه للمشاركة بهذه 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  المسابقة واهدى فوزه 

ولكل زمالئه بالهيئة.

د.محمد الكندري يحصل على 
وسام في مسابقة ناشيونال 

جيوغرافيك للتصوير الفوتوغرافي

د.محمد الكندري يحصل على 
وسام في مسابقة ناشيونال 

جيوغرافيك للتصوير الفوتوغرافي

اهتمت الصحف الكويتية بخبر تعيين سعادة 
وزيرة السعادة عهود الرومي في هذا المنصب 

في دولة اإلمارات في فبراير 2016.
وأشار البعض إلى أن دولة اإلمارات لم تكن األولى 
فقد سبقتها فنزويال بإنشاء وزارة للسعادة 
االجتماعية لالهتمام بكبار السن فقط بينما 

كان إنشاء وزارة السعادة بدولة االمارات.
الناس  إلرضاء  اإلمارات  صحف  تقول  وكما 
وإسعادهم. وكما ذكر حاكم دبي محمد بن 
وزير دولة للسعادة  راشد" استحدثنا منصب 
مهمتها األساسية مواءمة كل خطط الدولة 
وبرامجها وسياستها لتحقيق سعادة المجتمع".

وسؤالنا البرئ هو:
أن  التطبيقي  المعهد  لنا في  هل مسموح 

نحلم بوجود مديرة للسعادة في الهيئة؟

وزيرة السعادة

اســتقبل ســمو الشــيخ صبــاح 
األحمد حفظه الله بقصر بيان 
الدكتــور وليــد محمــد الحمــد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
فــي كلية التربية األساســية. 
حيــث أهــدى ســموه رعــاه اللــه 
كتابين من تأليفه حمال عنوان 
وااللفــاظ  الكريــم  )القــرآن 
المتشــابهة( و)البســيط فــي 

علــم التجويد(.

قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقيــة فــي الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقي 
تشــعر  الرابطــة  إن  العجمــي  د.عبداللــه  والتدريــب 
بالفخــر واالعتــزاز لمــا حققــه عضــو هيئــة التدريــس 
الشــمري  د.بــدر  الزميــل  التجاريــة  الدراســات  بكليــة 
لحصولــه علــى جائــزة اإلنتــاج العلمــي عــن العــام 
واالقتصاديــة  اإلداريــة  العلــوم  فــي   2014/2015
التــي تمنحهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
وتشــريفه بالتكريــم مــن قبــل صاحــب الســمو األميــر 

الشــيخ صبــاح األحمــد.

د.عبداهلل العجمي: تكريم سمو األمير  
للزميل الشمري فخر للهيئة ومنتسبيها

الرابطة تبارك موافقة إدارة الهيئة على 
مقترح تعديل التقويم الدراسي ليبدأ 18 بدال من 4 سبتمبر

بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في 
د. مبارك عبدالله  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
الذروة موافقة إدارة الهيئة على مقترح الرابطة المتعلق بتعديل 

التقويم الدراسي والذي تقدمت به في وقت سابق.
وقال د. الذروة أن الرابطة كانت قد تقدمت بمقترح إلدارة الهيئة 
لتعديل التقويم الدراسي بحيث يبدأ دوام أعضاء هيئة التدريس 
للفصل األول من العام الدراسي القادم بتاريخ 18 سبتمبر بدال 

من 4 سبتمبر، حيث اتضح للرابطة بعد إجرائها بحثا إليجابيات 
وسلبيات تغيير موعد بداية دوام أعضاء هيئة التدريس حسب التقويم 
الدراسي للهيئة أنه غير مجدي وال يخدم العملية التعليمية، 
فالتعديل المقترح يحفظ حقوق األساتذة الذين تسحب منهم 
الشعب الدراسية بالفصل الصيفي بعد مباشرتهم للعمل كما 
حدث في السابق واضطر العديد من االساتذة التوقيع على تعهد 
باستكمال العمل بتلك الشعب التي يقل عدد طلبتها عن 7 طالب 

مجانا حرصا منهم على مستقبل أبنائهم الطلبة واستكملوا 
تدريس تلك المقررات تطوعا منهم، وهذا ما دعا الرابطة للمطالبة 
بتعديل التقويم الدراسي للحفاظ على حقوق األساتذة ومستقبل 
الطلبة. وتوجه د. الذروة بالشكر والتقدير إلدارة الهيئة لتفهمها 
لمطلب الرابطة والموافقة على مقترحها بتعديل التقويم ليبدأ 
دوام أعضاء هيئة التدريس بتاريخ 18 سبتمبر بدال من 4 سبتمبر، 

وخص بالشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المقترح.
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