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عقدت جمعيتها العمومية العادية أمس

اخلضر :مطلب جمعية التدريس إقرار كادر األساتذة
وال يلومنا أحد إذا اتخذنا قرارا ً بالتصعيد

مجلس إدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس خالل اجلمعية العمومية

الشمري :مشكلتنا
أننا أمام مدير
جامعة يقول
«ال أريد املنصب
وهم وضعوني
فيه» ونواب األمة
ال يهتمون بالقضايا
اجلامعية

س���يئ بجامعة الكويت وال
يلومنا أحد إذا اتخذنا قرارا
بالتصعي���د ،ألن احلق���وق
تنتزع واحلكومة ال يفيد معها
إال العني احلمراء .وأضاف أنه
إذا كان التصعيد هو الوسيلة
الوحيدة فليكن قرار التصعيد
صادرا من اجلمعية العمومية
مش���يرا إلى أنه مت التعدي
على اللوائح اجلامعية في
غير مرة.
من جانبه قال نائب رئيس
جمعية أعضاء هيئة التدريس
د.ناصر الشمري إننا سعينا
وحاولنا التخفيف عن زمالئنا
املدرسني املساعدين ومدرسي
اللغات وقمن���ا بعمل مهني
في تتبع اخلطوات الفعلية
واملطلوبة ،ولكننا نرى تعيني
األساتذة في جامعة الكويت
في حني ان املدرسني املساعدين
من حمل���ة الدكتوراه أولى
بالتعيني من غيرهم كونهم
أبن���اء اجلامع���ة ويقومون
مبهام التدريس فيها إال أن
هناك لوائح متنع هذا األمر
وشكلنا جلانا وعملنا فيها
لنصل للحل املناس���ب ومت
تقدمي العديد من املقترحات
لدى مدير اجلامعة ولكنه لم
يرد علينا ،وحقيقة ،ان مدير

جامعة الكويت غير متعاون
معنا .وذكر الشمري أن دورنا
يكون عبر الضغط من خالل
مجلس األم���ة والصحافة،
ولكن لم نر االهتمام املطلوب
من قبل مجلس األمة بالقضايا
اجلامعي���ة وقضايا أعضاء
هيئة التدريس فاملفترض منه
الضغط على الوزير ومدير
اجلامعة ،في حني ان اللجنة
التعليمية في السابق كانت
حريصة على اجلامعة ،مشيرا
إلى أن القضية تكمن في أننا
أم���ام مدير يق���ول «ال أريد
املنصب ،وهم وضعوني فيه»
كما أن���ه ال يعترف باللجان
وقراراتها ونتيجة لهذا كله
صرنا في مشهد عام تتفرد
فيه اإلدارة اجلامعية وال جتد
أحدا يوقفها عند حدها.
ومت خ�ل�ال اجلمعي���ة
العمومية أيضا التصويت
باملوافقة عل���ى التقريرين
اإلداري واملال���ي وتق���دمي
توصيات برفع دعاوى ضد
وزير التربية والتعليم العالي
وضد مدير اجلامعة للتعدي
عل���ى اللوائ���ح والقوانني
اجلامعية وحتقيق املكتسبات
عبر األدوات املختلفة وصوال
إلى اإلضراب.

خالل افتتاح امللتقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والهندسة

األثري :ملتقى  steam3يعمل على تنمية القدرات
مبا يخدم سوق العمل احلكومي واخلاص
ثامر السليم

أكد مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
د.أحم����د االث����ري ان ملتقى
 steam3للعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات يتميز
مبحاضراته العلمية بتنمية
قدرات االساتذة والطلبة مبا
يخدم سوق العمل احلكومي
واخلاص وله دور ايجابي في
صقل املواهب الشبابية.
وأض����اف د.االثري خالل
افتت����اح امللتق����ى الثال����ث
 steam3في كلية الدراسات
التكنولوجي����ة صباح امس
بالش����ويخ ،ان املشروع له
اهمية في تعليم الهندس����ة
والتكنولوجيا والرياضيات
والتي تعتبر هذه التخصصات
مهمة ف����ي ظ����ل التطورات
العاملية للمه����ارات العلمية
الت����ي نح����ن بحاج����ة الى
تطبيقها في مؤسسات التعليم
التطبيقي في كليات ومعاهد
الهيئة املختلفة .وأشار الى
ان الهيئة العام����ة للتعليم
التطبيقي والتدريب من خالل

د.أحمد االثري خالل جولة في امللتقى

البناي :مركز صباح
األحمد للموهبة
واإلبداع لديه 25
اختراع ًا كويتي ًا وأحدها
قمنا بتسويقه

(قاسم باشا)

كلية الدراسات التكنولوجيا
ادركت اهمي����ة تلك املهارات
فتبنت مشروع  steamفنظمت
بالتنسيق مع مركز ابن الهيثم
للتدريب اثناء اخلدمة ملتقى
 steamاالول والثاني ،الفتا الى
اننا نحن هنا اليوم لنفتتح
امللتقى  steamالثالث تأكيدا
عل����ى اهتمامن����ا والتزامنا
بدورن����ا بتعلي����م وتدريب
مهارات العلوم والتكنولوجيا
والهندسة واملهارات االنسانية
والرياضيات لنقدم لس����وق

د .أحمد األثري متوسطا مجموعة من احلضور خالل امللتقى

العمل مخرجات تساهم في
تنمية وتطوير مجتمعها.
من جانبه قال عميد كلية
الدراس����ات التكنولوجي����ة
في الهيئ����ة العامة للتعليم
التطبيق����ي والتدري����ب
د.عبدالعزيز النجار ان الهدف
من برنامج  steam3هو ترسيخ
ملبادئ  steamمن خالل تنمية
قدرات ومهارات اعضاء هيئة
التدريس والتدريب في مجال
تعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندس����ة والرياضي����ات
واملهارات االنسانية .وبدوره
قال مدير مركز صباح األحمد
للموهب����ة واالب����داع د.عمر
البن����اي ان التعليم اصبح
مهما جدا وهذا ما ملسناه من
خالل التعاون مع املؤسسات
اخلارجية في اجلامعة الكورية
حيث ابرمنا اتفاقية لتعليم
املدرس����ات  steamاملتعل����ق
بالعل����وم والتكنولوجي����ا
والهندس����ة والرياضي����ات
واملهارات االنس����انية وهذا
يؤكد اننا بحاجة ال تطوير
التعليم في مختلف املراحل،
الفت����ا ال����ى ان مركز صباح
األحم����د للموهب����ة واالبداع
يتبنى جميع املشاريع العلمية
التي يتقدم به����ا املواطنون
وتصب ف����ي صالح العملية
التعليمية وخدمة املجتمع.
وبني ان مركز صباح األحمد
للموهبة واالب����داع لديه 25
اختراع����ا كويتيا واحد هذه
االختراعات قمنا بتسويقه
والقى جناحا من قبل املجتمع
وهذا دليل على ان الش����باب
مبدع في املشاريع واملواهب،
مشيرا الى ان بقية االختراعات
سيتم تس����ويقها فيما بعد
وجميعها مميز.

شعبة هولندا باالحتاد فرع فرنسا تختار أعضاءها
ش���كر رئيس ش���عبة
هولندا باالحتاد الوطني
لطلبة الكويت فرع فرنسا
والدول املج���اورة عذبي
العنزي الهيئ���ة االدارية
للفرع عل���ى ثقتهم التي
وضعوه���ا ف���ي أعضاء
الشعبة والتي مت تشكيلها
على النحو التالي:
عذبي العنزي رئيسا
للش���عبة وأحمد العبيد
نائبا للرئيس وعبدالوهاب

عذبي العنزي

الكندري أمينا للسر وحمد
احلمدان أمينا للصندوق
وأحمد املطوطح مسؤول
املس���تجدين – طلب���ة،
وشمائل اخلنفر مسؤولة
املستجدين ـ طالبات.
وأك���د ان الش���عبة
ستس���عى بكل قوة نحو
رعاي���ة مصال���ح الطلبة
الكويتيني الدارسني بهولندا
والتواصل معهم والتفاعل
مع مشكالتهم ومطالبهم

ليلى الشافعي

أص���در مدي���ر جامع���ة
الكويت د.عبداللطيف البدر
قرارا بتعيني كل من :أ.د.وليد
محمد الكندري عميدا مساعدا
للشؤون العلمية والدراسات
العلي���ا بكلي���ة الش���ريعة
والدراسات اإلسالمية ،ود.وليد
العلي العميد املساعد لألبحاث
واالستش���ارات والتدري���ب
ود.محمد يوس���ف احملمود
العميد املس���اعد للش���ؤون
الطالبية.
جدي���ر بالذك���ر أن مدير

آالء خليفة

عقدت جمعي���ة أعضاء
هيئ���ة التدري���س بجامعة
الكويت جمعيتها العمومية
العادية عن الفترة 19/12/2012
إلى  31/12/2013وذلك مساء
أمس األول باحلرم اجلامعي
بالش���ويخ .وكان أه���م ما
خرجت ب���ه توصيات برفع
دعاوى ض���د وزير التربية
والتعليم العالي وضد مدير
اجلامعة للتعدي على اللوائح
والقوانني اجلامعية واملطالبة
بتحقيق املكتس���بات عبر
األدوات املختلفة وصوال إلى
اإلضراب .من جانبه حتدث
رئيس جمعية أعضاء هيئة
التدري���س بجامعة الكويت
د .محمد اخلض���ر عن أهم
أعمال وإجن���ازات اجلمعية
خالل الفترة  19/12/2012إلى
 31/12/2013وهي رفع س���ن
التقاعد لعضو هيئة التدريس
إلى  75عاما وإلغاء أسبوع
ما قب���ل الدراس���ة ألعضاء
هيئ���ة التدريس ورفع بدل
اإليج���ار والتأمني الصحي
املجان���ي بالتعاون مع بنك
بوبيان وغيرها من اإلجنازات
واألعمال مختلفة .وأكد اخلضر
أن املطلب األساسي هو إقرار
كادر أعضاء هيئة التدريس
والتعديالت املستحقة على
مدرسي اللغات واملدرسني
املس���اعدين ،وق���د أوصلنا
للوزي���ر الس���ابق د.نايف
احلجرف أنه طف���ح الكيل
بجامعة الكوي���ت والتقينا
املس���ؤولني بديوان اخلدمة
املدنية واللجنة التعليمية
مبجلس األمة وسمو رئيس
مجلس ال���وزراء وجميعهم
كانوا يؤيدوننا في مطالبنا
ويدعمونن���ا وقلنا لس���مو
رئيس ال���وزراء إن الوضع

الكندري عميد ًا مساعد ًا بالدراسات اإلسالمية
والعلي لألبحاث واحملمود للشؤون الطالبية

ونقله���ا للمس���ؤولني
بامللحقية الثقافية الكويتية
هناك والتنسيق مع الهيئة
االدارية للفرع بشأنها من
أج���ل التوص���ل للحلول
املناس���بة لها مبا يضمن
تهيئة الس���بل الخواننا
الطلبة الدارسني في هولندا
ملواصلة مشوارهم الدراسي
بنجاح ،مشيرا الى ان وجود
الشعبة سيسهم في سرعة
التواصل مع الطلبة.

د وليد الكندرى

د.وليد العلي

د.محمد احملمود

اجلامعة أصدر قرارا بتجديد
العمادة لـ أ.د.مبارك الهاجري

عمي���دا لكلي���ة الش���ريعة
والدراسات اإلسالمية.

خالل انطالق أنشطة مؤمتر الكويت الدولي األول للعلوم احلياتية

البدر :مهمة اجلامعات ليست نقل املعلومة فقط وإمنا تطويرها
آالء خليفة

حتت رعاية وحضور مدير
جامعة الكويت د.عبداللطيف
الب����در وبحض����ور عميد كلية
العلوم احلياتية د.قاسم صالح
انطلقت امس فعاليات املؤمتر
األول لكلي����ة العلوم احلياتية
في جامعة الكويت حتت شعار
«نحو مجتمع مستدام» مبشاركة
نخبة من الباحثني املدعوين من
كندا والواليات املتحدة األميركية
وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا
وم����ن دول اخللي����ج لع����رض
آخر املس����تجدات ف����ي مجاالت
عل����وم وإدارة التقنية البيئية
وعلم الغذاء والتغذية وعلوم
اضطرابات التواصل.
ويهدف املؤمتر إلى توضيح
السبل والوسائل للحصول على
مجتمع مس����تدام في مواجهة
التحديات واهتمام املسؤولني
وذوي االختص����اص باآلث����ار
االجتماعية واالقتصادية عبر
نش����ر الوعي وترسيخ مفهوم
املسؤولية اجلماعية لبناء هذا
املجتمع ،حيث أن األمر ال يقتصر
على جامعة الكويت فقط ،اذ البد
من تظافر جهود وأفكار جميع
مؤسسات املجتمع من أجل وضع
اخلطط واإلستراتيجيات.
في البداية ،قال د.عبداللطيف
البدر ان الهدف من هذا املؤمتر
هو جمع العاملني في كلية العلوم
احلياتية من أس����اتذة وطلبة

د .عبداللطيف البدر ود .قاسم صالح يتقدمان احلضور

صالح :املؤمتر يناقش
 50بحث ًا من قبل
 12مدعواً من كبار
األساتذة في مختلف
دول العالم

وزائرين م����ن اخلارج للنقاش
والتحاور ف����ي مجاالت العلوم
املتخصصة التي تقدمها الكلية
لتطوي����ر العلم ال����ذي يدرس،
مؤكدا أن اجلامعات اليوم ليس
مهمتها نقل املعلومة من الكتاب
إلى الطالب فقط ولكن مهمتها
كذلك تطوير ه����ذه املعلومات
التي حتص����ل عليها من الكتب
وفي بعض األحيان ينتقدونها
ويصححونه����ا ألن العلم حي
ومتطور ومتغير.
وأضاف أن هذا املؤمتر هو
األول للعلوم احلياتية والذي
نأم����ل أن يس����تمر ،مبين����ا أن
هذا النوع من املؤمترات ليس
كاملؤمترات السياسية التي تخرج
بتوصيات وإمنا هي مؤمترات

(هاني عبداهلل)

حوار ونق����اش لتطوير العلم،
متمنيا ذلك م����ن كلية العلوم
احلياتية وجامعة الكويت.
من جانبه ،أوضح د.قاسم
صالح أن انعقاد هذا املؤمتر ترافق
مع تغيير مسمى كلية البنات
إلى كلية العلوم احلياتية والتي
أقرت في خطتها االستراتيجية أن
يكون لها مؤمتر كل سنتني ميثل
املواضي����ع التي تخص احلياة
مثل مواضيع التغذية ومواضيع
البيئة ومواضيع معاجلة النطق،
مشيرا الى أن املؤمتر يستضيف
 12مدعوا من كل قارات العالم من
كبار األساتذة في مجال عملهم،
وسيناقش  50بحثا باإلضافة
إلى ملصقات علمية مبواضيع
املؤمتر.

«بوشهري» تختار طالبات «بوكسهل» لوضع خطة إدارية جديدة
تعتبر كلية بوكسهل للبنات
ـ أبوحليفة من ضمن الكليات
اخلاصة املعت���رف بها محليا
ودوليا وه���ي الكلية الوحيدة
اخلاصة للبنات في الكويت.
وتش���جع الكلية طالباتها
على التميز من خالل تقدميهن
ومش���اركتهن بالعدي���د م���ن
املس���ابقات الدولية واحمللية
إلب���راز املواهب التي متتاز بها
عن بقية طالب���ات اجلامعات
اخلاصة ف���ي الكويت .وقامت
الكلية باالتصال بأكبر الشركات
املوجودة في الس���وق احمللية

ومت اختيار مجموعة بوشهري
لضمها أكبر املطاعم املوجودة في
الكويت والشرق األوسط ،وذلك
من اجل املشاركة في مسابقة بني
الطالبات في الكلية من القسمني
اإلدارة (تسويق ـ إدارة أعمال ـ
محاسبة) والفنون التطبيقية
(تصمي���م داخل���ي وديكور ـ
تصمي���م جرافيك���ي ـ تصميم
مواقع اإللكترونية) لوضع خطة
استراتيجية جديدة وتصاميم
خاصة بأحد مطاعم مجموعة بو
شهري ـ مطعم ساكورة.
ومت توزيع بنود املس���ابقة

بني القس���مني اإلدارة والفنون
التطبيقية على أن تسلم أعمال
إع���ادة تصميم املطعم لقس���م
التصميم الداخلي والش���عار
وقوائم الطعام لقسم التصميم
اجلرافيكي ،وكان قس���م إدارة
األعم���ال مس���ؤوال عن وضع
خطة تسويقية جديدة تعتمد
بعد القيام بأبحاث وإحصائيات
معتمدة من خالل بحث ميداني
يقمن به طالبات القسم.
وبدأت املسابقة بعد اجتماع
مت بني الطالبات ورؤساء األقسام
في الكلية وميشيل كامبل من

فندق كراون بالزا في األسبوع
الس���ادس من الفصل الدراسي
احلالي ،وق���د اقترحت كامبل
فكرة املسابقة وبناء عليه مت بدء
التحضيرات من قبل األساتذة
الختيار الطالبات.
هذا وقد مت حتديد  9ابريل
 2104لطرح محاضرة عن األفكار
والتصاميم واألبحاث التي قمن
بها طالبات على مدار  4أسابيع
متتالية بحضور رؤساء أقسام
وأساتذة من الكلية إلى جانب
حضور وف���د من فندق كراون
بالزا.

الهاجري :فصل القطاعني ال يخدم العملية التعليمية
أكد رئي����س رابطة أعضاء
هيئة التدريب بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
د.محمد الهاجري إميانه بإنشاء
عدة جامعات بالكويت الستيعاب
الكثافة الطالبية املتزايدة وإنشاء
جامعة جابر األحمد والتي تكون
نواتها كلية التربية األساسية
وإنشاء كليات مرتبطة بسوق
العمل وفي الوقت ذاته تطوير
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب واستقاللها واحلفاظ
عليه����ا ودعمها م����ن اجلميع
لتطويرها وازدهارها فهي متد
سوق العمل على مدار 32عاما
باأليدي العاملة املاهرة املدربة
عل����ى أحدث أنظم����ة التدريب
والتعليم ف����ي عصرنا احلالي
وكلياتها ومعاهدها تس����تقبل
جميع النسب املئوية للطلبة
لقبولهم بالهيئ����ة .وقال إننا
نرى في ال����دول املجاورة لنا
وتتشابه معنا في نظم التعليم
والتدريب وعلى رأسها الهيئة
العامة للتدريب املهني والفني
في اململكة العربية السعودية
ان لديها معاهد وكليات مرتبطة
بس����وق العمل م����ع العلم بأن
األع����داد م����ن منتس����بيها من
الطلب����ة تفوق األع����داد التي
تقبلها الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ومع ذلك
لم نسمع عن فصل الكليات عن
املعاهد إال عندنا .مشيرا إلى أنه
وفي أثناء لقائه وزير التربية
أكد على تنفيذ قانون جامعة

د .محمد الهاجري

جابر األحمد وأن رابطة أعضاء
هيئة التدريب تسعى في الوقت
نفسه الستقالل الهيئة أسوة
بجامعة الكويت وأن تس����تقل
مبجلس����ها ومبيزانيته����ا وأال
تكون للهيئة ميزانية ملحقة
بل تكون لها ميزانية مستقلة.
وقال الهاج����ري إن كل تقارير
اللج����ان التعليمية على مدى
السنوات املاضية ترفض الفصل
بني القطاعني من خالل لقائنا
معهم ،فالطموح حق للجميع
لك����ن ال يكون عل����ى مصلحة
الوطن وأبنائنا الطلبة أصحاب
النسب املتوسطة والضعيفة.
وقال إن فصل القطاعني ال يخدم
العملية التعليمية في الهيئة

بل يزيدها تعقيدا ومن يبحث
عن قانون الهيئة س����يجد أنها
أنشأت لتخريج العمالة الفنية
الوسطى وفي حال الفصل سيتم
نسف هذه الشريحة التي بات
وجودها ضروريا في س����وق
العم����ل حس����ب االحتياجات
الواضح����ة للتخصص����ات
املتنوعة في املعاهد وحس����ب
إحصائي����ات اخلدم����ة املدنية
واملتابع لسوق العمل سيجد أنه
متشبع من خريجي تخصصات
البكالوريوس والدليل اكتفاؤه
ببعض التخصصات وهذا ما
شاهدناه في آلية القبول األخيرة
في الهيئ����ة العام����ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن تصفي ـ ـ ـ ـ ــة

يعلن/الدسوقي إبـ ــراهي ــم خورشي ـ ــد

بصفته مصفي ًا لشركة بحري ميديا نت ورك  -ش  .م  .ك  .م عن طرح ممارسة لتحويل
امتياز ترخيص مجلة (بحري العاملية) مبا فيها العالمة التجارية ملن ترسى عليه املمارسة
على أن تسلم العطاءات داخل مظاريف مغلقة في موعد أقصاه يوم األربعاء املوافق
 2014/4/30على العنوان املذكور أدناه ،ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد املوعد احملدد.
ويجوز للمصفي إلغاء املمارسة دون اعتراض من قبل املمارسني ،وسيتم فتح املظاريف يوم الثالثاء
املوافق  2014/5/6الساعة احلادية عشرة صباح ًا بحضور مقدمي العطاءات وفي مواجهتهم.

العنوان :املرقاب  -شارع عبدالعزيز الصقر  -بناية األمانة العامة لألوقاف
مكتب رقم  - 28دور 3
تليفون - 22420761 - 22435193 :فاكس22463041 :
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الجامعي

صعدوا من لهجتهم ضد حكومة «ال يفيد معها إال العني الحمراء»

دشن امللتقى الثالث  steamفي كلية الدراسات التكنولوجية

عمومية أعضاء «التدريس» في الجامعة
توصي برفع دعاوى على الوزير واملدير

األثري :تنمية قدرات األساتذة والطلبة
تخدم سوق العمل

| كتب محمد نزال |
صعد أعضاء هيئة التدريس
في جامعة الكويت من لهجتهم،
ت � �ج� ��اه ع � � ��دم ت �ل �ب �ي ��ة م �ط��ال �ب �ه��م
ف ��ي اق � ��رار ال� �ك ��ادر ،وال �ت �ع��دي��الت
املستحقة على م��درس��ي اللغات
وامل��درس��ن املساعدين ،مشيرين
ال � � � ��ى أن «ال � � ��وض � � ��ع س � �ي� ��ئ ف��ي
جامعة الكويت ،وال يلومنا أحد
إذا ات �خ��ذن��ا ق � ��رارا ب��ال�ت�ص�ع�ي��د،
وان �ت��زاع ال�ح�ق��وق م��ن حكومة ال
يفيد معها إال العن الحمراء».
وك��ان��ت جمعية أع�ض��اء هيئة
التدريس في الجامعة ،قد عقدت
جمعيتها العمومية العادية ،أول
من أمس ،في الحرم الجامعي في
الشويخ ،وتم خاللها التصويت
باملوافقة على التقريرين اإلداري
وامل � � ��ال � � ��ي ،وت � �ق� ��دي� ��م ت ��وص� �ي ��ات
برفع دع��اوى ضد وزي��ر التربية
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال � � �ع � ��ال � ��ي ،وم� ��دي� ��ر
الجامعة ،للتعدي على اللوائح
وال �ق��وان��ن ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وتحقيق
املكتسبات عبر األدوات املختلفة
وصوال إلى اإلضراب.
وب � ��دأ االج �ت �م ��اع ب �ع ��رض م��ن
رئيس الجمعية الدكتور محمد
ال � �خ � �ض� ��ر ،الع� � �م � ��ال وان � � �ج � ��ازات
ال�ج�م�ع�ي��ة خ ��الل ال �ف �ت��رة م ��ن 19
ديسمبر  ،2012ال��ى  31ديسمبر
ال �ع��ام  ،2013وم �ن �ه��ا «رف� ��ع سن
التقاعد لعضو هيئة التدريس
إل� ��ى  75ع ��ام ��ا ،وإل � �غ ��اء أس �ب��وع
م��ا ق�ب��ل ال��دراس��ة ألع �ض��اء هيئة
ال� �ت ��دري ��س ،ورف � ��ع ب� ��دل اإلي �ج��ار

املتحدثون في الجمعية العمومية

جانب من الحضور

وال� � �ت � ��أم � ��ن ال � �ص � �ح ��ي امل� �ج ��ان ��ي
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م � ��ع ب� �ن ��ك ب ��وب� �ي ��ان،
وغيرها من اإلنجازات واألعمال
املختلفة».
وق � ��ال ال �خ �ض��ر ،إن «م�ط�ل�ب�ن��ا
األساسي هو إقرار كادر أعضاء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س وال �ت �ع��دي��الت
املستحقة على م��درس��ي اللغات

وامل� � ��درس� � ��ن امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن ،وق ��د
أوصلنا للوزير السابق الدكتور
ن��اي��ف ال�ح�ج��رف أن��ه طفح الكيل
ب �ج��ام �ع��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ،وت �ل �ت �ق �ي �ن��ا
امل � �س � ��ؤول � ��ن ب� � ��دي� � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
امل ��دن� �ي ��ة وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب�م�ج�ل��س األم� � ��ة ،وس �م��و رئ�ي��س
مجلس الوزراء ،وجميعهم كانوا

نجاة املطوع دشنت اليوم املفتوح لقسم التخطيط التربوي

عميدة «التربية» :اإلدارة اإلبداعية
في املدارس تطوير وليس تسييرا
| كتب محمد نزال |
ق ��ال ��ت ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
ف��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ورة
ن � �ج � ��اة امل � � �ط � � ��وع ،إن «اإلدارة
اإلب� ��داع � �ي� ��ة ه� ��ي إدارة ت �ط��وي��ر
ول�ي��س ت�س�ي�ي��را ،م��ا ي�ت��وج��ب أن
ت �ق��وم ال �ج �ه��ات اإلداري � ��ة العليا
باحتضان هذا النوع من اإلدارة،
وتقديم كل الدعم املساعد على
استمراريتها».
واض��اف��ت ال��دك �ت��ورة امل �ط��وع،
التي دشنت اليوم املفتوح لقسم
اإلدارة وال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت��رب��وي،
ب � �ع � �ن� ��وان «اإلدارة امل ��درس� �ي ��ة
املبدعة في رحاب كلية التربية»،
أمس ان «م��دارس التعليم العام
في الكويت لها محاوالت إبداع
وت� �ط ��وي ��ر وت� �ج ��دي ��د ف ��ي م �ج��ال
اإلدارة املدرسية ،التي يقوم بها

جانب من الحضور

م ��دي ��رو امل� � ��دارس وم�س��اع��دي�ه��م
ورؤس� ��اء األق �س��ام ال�ع�ل�م�ي��ة ،من
ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ق ��ال ��ت رئ� �ي� �س ��ة ق�س��م
اإلدارة وال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت��رب��وي
ال � ��دك � �ت � ��ورة زي � �ن� ��ب ال � �ج � �ب ��ر ،إن
«الهوة بن التنظيم والتطبيق
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال إع� � � � � ��داد وت � ��دري � ��ب

املعلمن تتسع ع��ام��ًا بعد ع��ام،
وذل � ��ك ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ع��امل��ي.
وخ�ت�م��ت ال�ج�ب��ر ،إن��ه «ال ب��د من
االه �ت �م��ام ب��ال �ق��اء ال� �ض ��وء على
األع� �م ��ال اإلب��داع �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��وم
ب �ه��ا إدارات م � � ��دارس ال�ت�ع�ل�ي��م
العام في الكويت.

ي��ؤي��دون مطالبنا وي��دع�م��ون�ن��ا،
ولكن ال شيء يتحقق».
وأض� � ��اف ال �خ �ض��ر« ،إذا ك��ان
التصعيد هو الوسيلة الوحيدة
فليكن ق��رار التصعيد ص��ادر من
الجمعية العمومية» ،مشيرا إلى
ان ��ه ت ��م «ال �ت �ع��دي ع �ل��ى ال �ل��وائ��ح
الجامعية في غير م��رة ،وآخرها

م��ن خ��الل إق ��رار اللجنة املركزية
للتعيينات ال �ت��ي ت�ت�ج��اه��ل رأي
ال� �ق� �س ��م ال� �ع� �ل� �م ��ي وال� �ك� �ل� �ي ��ة ف��ي
ال�ت�ع�ي��ن ،وت�ش�ك�ي��ل ه��ذه اللجنة
ف�ي��ه م�خ��ال�ف��ة ص��ري �ح��ة ،وح�ق��وق
أع � �ض� ��اء ه �ي �ئ��ة ال � �ت ��دري ��س خ��ط
أح �م��ر ،ب�م��ا ف�ي��ه ح �ق��وق األق �س��ام
ال �ع �ل �م �ي��ة وال � �ك � �ل � �ي ��ات» ،م �ش ��ددا
على أن الجمعية ستفعل جميع
األدوات النقابية للحصول على
حقوق الهيئة التدريسية.
م � � � ��ن ج � � ��ان� � � �ب � � ��ه ،ق � � � � ��ال ن� ��ائ� ��ب
رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة أع � �ض� ��اء ه�ي�ئ��ة
ال�ت��دري��س ن��اص��ر ال�ش�م��ري« ،لقد
سعينا وح��وال �ن��ا التخفيف عن
امل��درس��ن امل�س��اع��دي��ن وم��درس��ي
ال � �ل � �غ ��ات ،وق �م �ن ��ا ب �ع �م��ل م�ه�ن��ي
ف� ��ي ت �ت �ب��ع ال � �خ � �ط ��وات ال �ف �ع �ل �ي��ة
وامل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ،ول � �ك� ��ن ت � ��م ت �ع �ي��ن
أس��ات��ذة ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت في
ح ��ن أن امل� ��درس� ��ن امل �س��اع��دي��ن
م ��ن ح�م�ل��ة ال ��دك� �ت ��وراه ه ��م أول ��ى
ف��ي التعين م��ن غ�ي��ره��م ،كونهم
أبناء الجامعة ويقومون بمهام
التدريس فيها».
واض � � ��اف ال� �ش� �م ��ري« ،دورن� � ��ا
ي� �ك ��ون ع �ب��ر ال �ض �غ��ط م ��ن خ��الل
مجلس األم��ة والصحافة ،ولكن
لم نر االهتمام املطلوب من قبل
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��ال�ق�ض��اي��ا
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وق � �ض� ��اي� ��ا أع� �ض ��اء
هيئة التدريس ،فاملفترض منها
ال �ض �غ ��ط ع �ل ��ى ال � ��وزي � ��ر وم ��دي ��ر
ال �ج��ام �ع��ة ،ف ��ي ح ��ن ان ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي ال �س ��اب ��ق ك��ان��ت
حريصة على الجامعة».

مجموعة بوشهري تختار
طالبات «بوكسهل» لوضع خطة إدارية
اخ� �ت ��ارت م �ج �م��وع��ة ب ��و ش �ه��ري ال �ت��ي ت �ض��م أك �ب��ر امل �ط��اع��م
امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت وال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ،ك �ل �ي��ة ب��وك�س�ه��ل
ل �ل �ب �ن��ات ،ل�ت�ن�ظ�ي��م م �س��اب �ق��ة ب ��ن ال �ط��ال �ب��ات ت �س �ت �ه��دف وض��ع
خطة إستراتيجية جديدة وتصاميم خاصة بإحدى مطاعم
املجموعة ،وهو مطعم ساكورة.
وش��ارك ف��ي املسابقة طالبات قسم اإلدارة «ت�س��وي��ق ،إدارة
اع� �م ��ال ،م �ح��اس �ب��ة» ،وال �ف �ن��ون ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة« ،ت�ص�م�ي��م داخ �ل��ي
وديكور ،تصميم جرافيكي ،تصميم املواقع اإللكترونية».
وأت��ت ف�ك��رة املسابقة بعد اج�ت�م��اع ب��ن ال�ط��ال�ب��ات ورؤس��اء
االقسام في الكلية ،وميشيل كامبل من فندق ك��راون ب��الزا في
األسبوع السادس من الفصل الدراسي الحالي ،حيث اقترحت
كامبل فكرة املسابقة ،ليتم بدء التحضيرات من قبل االساتذة
الختيار الطالبات.
وت ��م ت�ح��دي��د ت��اري��خ  9أب��ري��ل ل �ط��رح م �ح��اض��رة ع��ن األف �ك��ار
وال�ت�ص��ام�ي��م واألب �ح��اث ال�ت��ى ق��ام ب�ه��ا ال�ط��ال�ب��ات ع�ل��ى م ��دار 4
أسابيع متتالية ،بحضور رؤس��اء أقسام وأساتذة الكلية إلى
ً
ج��ان��ب وف��د م��ن ف�ن��دق ك ��راون ب��الزا ممثال ف��ي ميشيل كاميل،
ومساعد املدير التنفيذي لقسم األغذية محمد بسيسو ،حيث
سيتم اختيار الفائزات وتوزيع الجوائز عليهن.
وب��دأت املسابقة بتوزيع بنودها على طلبة قسمي اإلدارة
وال �ف �ن��ون ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ،ع �ل��ى أن ت�س�ل��م اع �م��ال إع � ��ادة تصميم
امل�ط�ع��م ل�ق�س��م التصميم ال��داخ �ل��ي ،وال �ش �ع��ار وق��وائ��م ال�ط�ع��ام
ً
لقسم التصميم الجرافيكي ،وك��ان قسم إدارة االع�م��ال مسؤال
ُ
ُ
عتمد على القيام بأبحاث
عن وض� ِ�ع خطة تسويقية جديدة ت
واحصائيات معتمدة من خالل بحث ميداني يقمن به طالبات
القسم .واملشروع الفائز سوف يتم تنفيذه واألخذ به في مطعم
ساكورة من قبل مجموعة بوشهري.

 VIVAترعى نادي اإلدارة
في جامعة الخليج

أحمد النويبت من فريق  VIVAمصافحًا بدر العنزي من نادي اإلدارة

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،VIVAمشغل االتصاالت
األس��رع نموًا في الكويت ،عن رعايتها لفعاليات نادي اإلدارة
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا خالل العام .2014
وت ��أت ��ي ه ��ذه ال��رع��اي��ة ف ��ي إط� ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل �س��ؤول �ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا ال �ش��رك��ة ،وان �ط��الق��ًا م��ن ال�ت��زام�ه��ا
ب�ت�ط��وي��ر ش �ب��اب ال �ك��وي��ت ،وذل� ��ك م ��ن خ ��الل م �س��اع��دة ال�ط�ل�ب��ة
امل�ت�ف��وق��ن ع�ل��ى اك�ت�س��اب امل�ع��رف��ة العلمية وامل �ه��ارات العملية
التي يحتاجون إليها ،لتحقيق النجاح في مسيرتهم املهنية
ً
مستقبال.
وت� �ه ��دف رس ��ال ��ة ن� ��ادي اإلدارة ال� ��ذي ت ��م ت��أس �ي �س��ه ح��دي�ث��ًا
ملساعدة الطالب والطالبات في إدارة األعمال وف��ي دراستهم
وتعزيز إملامهم بالعلوم اإلدارية وتثقيفهم في شتى التقنيات
واملناحي اإلداري ��ة ،باإلضافة إل��ى دع��م رواد األع�م��ال وتعزيز
روح املبادرة لدى الطلبة.
وس�ت��واص��ل  VIVAتقصي ال�ف��رص املميزة التي تسهم في
رف�ع��ة امل�ج�ت�م��ع ،وخ��دم��ة مصلحة ال�ش�ب��اب ف��ي إط ��ار التزامها
امل �س �ت �م��ر ب �م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا االج �ت �م��اع �ي��ة ودع �م �ه��ا ل �ل �م �ب��ادرات
التثقيفية والشبابية املختلفة.

| كتب وليد العبداهلل |
ق � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي وال � �ت� ��دري� ��ب
ال��دك �ت��ور أح �م��د األث � ��ري ،إن «تنمية
قدرات األساتذة والطلبة يخدم سوق
العمل الحكومي والخاص ،ولها دور
ايجابي في صقل املواهب الشبابية».
واض ��اف االث ��ري ،خ��الل افتتاحه
امل �ل �ت �ق��ى ال� �ث ��ال ��ث  steamف� ��ي ك�ل�ي��ة
ال � ��دراس � ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،أم ��س،
ان «ه� � � ��ذا امل �ل �ت �ق ��ى ل � ��ه أه� �م� �ي ��ة ف��ي
ت �ع �ل �ي��م ال �ه �ن��دس��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
وال ��ري ��اض� �ي ��ات ،ح �ي��ث ت�ع �ت �ب��ر ه��ذه
ال � �ت � �خ � �ص � �ص � ��ات م � �ه � �م� ��ة ف� � � ��ي ظ ��ل
التطورات العاملية للمهارات العلمية
التي بحاجة الى تطبيقها في كليات
ومعاهد الهيئة املختلفة».
واش ��ار ال��ى ان الهيئة ،م��ن خالل
ك �ل �ي��ة ال� � ��دراس� � ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا،
ادرك��ت اهمية تلك امل�ه��ارات ،فتبنت
م�ش��روع  steamفنظمت بالتنسيق
م� ��ع م ��رك ��ز اب � ��ن ال �ه �ي �ث��م ل �ل �ت��دري��ب
اث�ن��اء ال�خ��دم��ة ملتقى  steamاالول،
والثاني ،واآلن نفتتح امللتقى الثالث
للتأكيد ع�ل��ى اه�ت�م��ام�ن��ا وال�ت��زام�ن��ا
بدورنا في تعليم وتدريب مهارات
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ه�ن��دس��ة
وامل�ه��ارات اإلنسانية والرياضيات،
لنقدم لسوق العمل مخرجات تسهم
في تنمية وتطوير مجتمعها.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال ع �م �ي ��د ك �ل �ي��ة
ال ��دراس ��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال��دك�ت��ور

أحمد األثري

عبدالعزيز ال�ن�ج��ار ،إن «ال�ه��دف من
امللتقى هو تنمية ق��درات ومهارات
اعضاء هيئة التدريس والتدريب في
مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات وامل�ه��ارات
اإلنسانية ،وكذلك امكانية مشاركة
القطاع الصناعي واالقتصادي الى
جانب القطاع التعليمي في تطوير
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت»،
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان � ��ه «ي� �ه ��دف ك ��ذل ��ك ال��ى
تهيئة االج��واء الن�ش��اء مركز steam
في الكويت ،وعرض نتائج لتجارب
دول رائدة في هذا املجال مثل كوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ب��االض��اف��ة ال��ى تضمنه
م �ح��اور أس��اس�ي��ة وه ��ي االب � ��داع في
ت�ع�ل�ي��م ال �ع �ل��وم وال �ه �ن��دس��ة ،ورب ��ط
الطاقة والبيئة بالتعليم ،وتعلم من
خالل التطبيقات العلمية».
واضاف النجار« ،امللتقى يحرص
على إقناع الطالب وتثقيفه لالبداع

في العلوم والتكنولوجيا والهندسة
وال��ري��اض�ي��ات ،وه��ذه التخصصات
ج�م�ي�ع�ه��ا ت�ل�ب��ي اح �ت �ي��اج��ات س��وق
ال�ع�م��ل ،وس�ن�ح��رص على ترجمتها
على أرض الواقع في هذا امللتقى».
ولفت الى حصول كلية الدراسات
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ع � �ل� ��ى االع � �ت � �م� ��اد
االكاديمي لثالثة برامج.
ب � ��دوره ،ق ��ال م��دي��ر م��رك��ز ص�ب��اح
األح�م��د للموهبة واالب ��داع الدكتور
ع �م��ر ال �ب �ن��اي ،ان «ال �ت �ع �ل �ي��م اص�ب��ح
مهما جدا وهذا ماملسناه من خالل
ال�ت�ع��اون م��ع امل��ؤس�س��ات الخارجية
في الجامعة الكورية ،حيث ابرمنا
ات �ف��اق �ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م امل ��درس ��ات steam
امل �ت �ع �ل��ق ب��ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
والهندسة والرياضيات وامل�ه��ارات
االنسانية ،وه��ذا يؤكد اننا بحاجة
ال� ��ى ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي مختلف
املراحل».
واض� � � � � � ��اف ان «م � � ��رك � � ��ز ص� �ب ��اح
األح �م��د ل�ل�م��وه�ب��ة واالب � ��داع يتبنى
ج �م �ي��ع امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ت��ي
ي�ت�ق��دم ب�ه��ا امل��واط �ن��ون وت �ص��ب في
ص��ال��ح العملية التعليمية وخدمة
امل �ج �ت �م��ع» .وب� ��ن ان «امل ��رك ��ز ل��دي��ه
 25اخ �ت ��راع ��ا ك��وي �ت �ي��ا ،واح � ��د ه��ذه
االخ�ت��راع��ات قمنا بتسويقه والق��ى
نجاحا من قبل املجتمع ،وهذا دليل
على ان الشباب مبدع في املشاريع
وامل� � ��واه� � ��ب» ،م �ش �ي��را ال � ��ى ان ب�ق�ي��ة
االختراعات سيتم تسويقها في ما
بعد وجميعها مميز.

عاملون في «التطبيقي» :النقابة ال تدافع عنا
ومجلس إدارتها حكر على مجموعة بعينها
اع ��رب ��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع��ام �ل��ن ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب ع��ن استيائهم تجاه دور
ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل��ن ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ،وم��وق�ف�ه��ا امل �ت �خ��اذل ح�ي��ال
القضايا واملشاكل الوظيفية التي يعانون منها ،فضال عن
القصور الواضح من قبل النقابة في الدفاع عن موظفي
الكادر العام .واش��ار العاملون في بيان صحافي الى ان
«ال�ن�ق��اب��ة منشغلة فقط بتحصيل مكتسبات شخصية
الع �ض��اء مجلس ادارت �ه ��ا ،وف��ي م�ق��اب��ل ذل��ك ت�ج��اه��ل ت��ام
لزمالئهم بالعمل ،حيث نرى النقابة تدافع باستماتة عن
اي قضية يكون احد اعضاء مجلس ادارتها طرفا فيها او
تمس احد املقربن منهم ،بينما هناك تناس متعمد تجاه
الدفاع عن مصالح بقية زمالئهم».
واستغرب العاملون في الهيئة من ان «تكون النقابة
حكرا على مجموعة بعينها وكأنها شركة قطاع خاص
يتحكم ب�ه��ا م��الك�ه��ا ،م�ط��ال�ب��ن اع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة االداري� ��ة
للنقابة بعقد مؤتمر صحافي يكشفون فيه امام وسائل
االعالم عن اآللية املتبعة في عملية تشكيل الهيئة االدارية،
وك�ي�ف�ي��ة اخ�ت�ي��ار اع �ض��اء مجلس ادارت �ه ��ا ،وال�ك�ش��ف عن
الالئحة التي تنظم عمل النقابة واوجه ايراداتها واوجه
الصرف ،وملاذا ال تقوم النقابة بتنظيم انتخابات شفافة
ون��زي�ه��ة ك��ل ع��ام��ن .ك�م��ا ت�ف�ع��ل ب�ق�ي��ة ال��رواب��ط بالهيئة،

كرابطة التدريس بالكليات التطبيقية ورابطة املدربن
باملعاهد ورابطة املدربن بالكليات التطبيقية حتى تتاح
الفرصة امام العاملن للترشح وخوض االنتخابات في
اج��واء ديموقراطية وتنافسية شريفة واع�ط��اء الفرصة
لشريحة الشباب لالنخراط في العمل النقابي من خالل
ض��خ دم��اء ج��دي��دة واالس�ت�ف��ادة م��ن رؤاه��م واطروحاتهم
في االرتقاء بالعمل النقابي وخدمة العاملن في الهيئة».
واع � ��رب ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن ام �ل �ه��م ب ��أن ت�ك��ون
ل��دي �ه��م ن �ق��اب��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى خ��دم��ة منتسبيها
وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم وان يكون على رأس
اول��وي��ات�ه��ا وق��ف مخالفات ال�ن��دب والتكليف الشخاص
من الكليات واملعاهد للقيام بأعمال اداري��ة بحتة يجب
ت�ك�ل�ي��ف امل��وظ �ف��ن ال �ق �ي��ام ب�ه��ا ك��أع �م��ال اداري � ��ة ،ح�ي��ث ان
هيئتي التدريس والتدريب لهما مهام تختلف كثيرا عن
مهام موظفي دي��وان ع��ام الهيئة ،وال��وق��ت نفسه سيوفر
تكليف املوظفن بتلك االعمال مبالغ طائلة على الهيئة
نظرا للفارق الكبير بن رواتب املوظفن ورواتب هيئتي
التدريس والتدريب ،اضافة الى ان من كان يتم تكليفهم
م��ن هيئتي ال�ت��دري��س وال �ت��دري��ب ستتم االس �ت �ف��ادة بهم
لسد العجز الكبير في عدد االساتذة للمساهمة في فتح
الشعب املغلقة امام الطلبة.
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MP3 ∆—U????�Ë ¨SD U??�U??D??�Ë
w� tO�d��«Ë U�uKFL�« ÂUE� l�
«bOIF��« s� qKI� qÌ JA� …—UO��«
qJ� W??B??B??�??� U??�u??K??F??� d??�??�
ÆÂb����
Íu��� ¨‰U�L�« qO�� vKF�
vK� ÂuO�« …d�UH�« «—UO��« WO��U�
u�œ«d�U� rJ��K� Î «—“ 20 w??�«u??�
Íu���� CUE U�√ ¨tO�d��« ÂUE�Ë
ÆjI� —«—“√ WF�—√ vK�

W�ö��« «eON��

w� W�ö��« «eON�� bL�F�
rÒJ���«ò WO�O�«d��« vK� ATS
Âb���� w�Ë ¨„ö�œU� s� åtO�M��«Ë
—«œ«d???�« UNO� UL� W�bI�� UOMI�
‚u� —UFA��ô« «Ëœ√Ë «dO�UJ�«Ë
vK� UNFOL� b�U�� YO� WO�uB�«
ÆÀœ«u��« VM��
dE� W�ö��« «eON�� r�b�Ë
d�U�L� t�U���« U�u���Ë ozU��«
VM�� vK� Áb�U��� q�b��Ë o�dD�«
ÆWKL��� U�«bD«
q�b�� ¨WMOF� ôU???� w??�Ë
W??�b??I??�??L??�« „ö????�œU????� …e????N????�√
U�«bDô« VM��� WBB�L�«Ë
WK�dH�U� ¨ozU�K� …œuF�« ÊËœ s�
UNKOFH� r�� w��« WOJO�U�u�Ë_«
dD� v�« dOA� U�uKF� v�« Î «œUM��«
ÆqL���

WOL�UF�« œËË—U��ò XÒF�Ë
¨å U??F??�??�??M??L??�«Ë ‚œU??M??H??K??�
„—u�uO� W—u� w� WK��L�«
NYSE∫® e????�d????�« X???�???�
W�d� l� WO�UH�« ¨©HOT
åW??�—U??I??F??�« r??O??D??H??�« b??�U??�ò
sO�F�U��« sO��öF�« ‚ö??�ù
åÊU�b�dO�u�òË ås���Ëò UN�
w�bM� ‰ö� s� s�d���« w�
w�O� s�d���« s���Ë «–ò
ÊU??�b??�d??O??� u?????�òË åd??�??M??�
—dIL�« åd�M� w�O� s�d���«
s� uO�u� lKD� w� ULN�U���«
lI� ·u??�Ë ÆÍ—U??�??�« ÂU??F??�«
vK�Ë ¨W�UML�« VK� w� ÊU�bMH�«
WO�UO��« s�U�_« s� W�dI�
‚u� q�� ¨WFzUA�« W�—U���«Ë
qBO� pKL�« gO�—u�Ë W�UML�«
·u�ËÆWO�U�uK�b�« WIDML�«Ë
w� Î U??�u??� ÊU??�b??M??H??�« rN��
WEH�� v�« W�d� 460 W�U{«
Æs�d���« w� åœËË—U��ò
…d�U�� ÊU�bMH�« qB��Ë
Íc�« ¨d�M� w�O� s�d���U�
tO�d��«Ë ‚u���« WN�Ë bF�
tJKL� Íc�«Ë ¨œö��« w� v�Ë_«
ÆåW??�—U??I??F??�« rODH�« b??�U??�ò

U���«Ë …uI�« ATS „ö�œU� æ

dUMF�« W????�ƒ— W??O??�U??J??�« s??�R??�
W�u� UN�u��� w??�??�« W??O??�U??�_«
Æ»«u�_«Ë ‰u��uJ�«Ë «œ«bF�«
ATS …—u???B???I???� e??O??L??�??�Ë
WOKDL�« ÊœUFL�«Ë VA��U� WOK�«b�«
¨WO�u�dJ�« ·U??O??�_« ULOFD�Ë
qOUH�� „ö�œU� ÁU���« v�« W�U{«
«œ«bF�« W�u� w� W�UO��«Ë hI�«
Ò
Î UD�«— d�u�� ¨»«u�_«Ë ‰u��uJ�«Ë
ÆUN�U�—Ë UNIzU� sO�Ë UNMO� Î «eOL�
U�O�d� p??�– v??�« ·U??C??�Ë
qJ�Ë ¨…—uBILK� Ê«u�_« s� …b�b�
w�Ë ¨t� WU��« W�d�e�« œ«u� UNM�
‚«Ë–_« s� WF�«Ë W��d� wÒ�K�
W��UH�«Ë WHOH��« Ê«u???�_« s� –
¨…ÒœU��«Ë WM�«b�« Ê«u�_« v�« W��«b�«Ë
WOMH�«Ë W��d��« Ê«u??�_U??� Î «—Ëd???�
ÆWO{U�d�«Ë

CUE ÂUE�

ÂUE� l� ATS „ö�œU� d�u��
W�d�� w�Ë ¨W�öL�« ÂUE�Ë CUE
l� dJ��L�« rOLB��« Z�b� WK�U�
s� ‰Ë_« u??� wJO�U�u�Ë√ rJ��

ÍdN�u� W�uL�� —UO��« qN��u� WOK� XMK�«
‚dA�«Ë X�uJ�« w� …œu�uL�« r�UDL�« d��√ UNLC�
sO� WI�U�� w� W�—UAL�« q�« s� p�–Ë ¨j�Ëô«
– o�u��® …—«œô« sOL�I�« s� WOKJ�« w� U��UD�«
rOLB�® WOIO�D��« ÊuMH�«Ë ©W��U�� – ‰UL�« …—«œ«
rOLB� – wJO�«d� rOLB� – —uJ�œË wK�«œ
…b�b� WO�O�«d��« WD� l{u� ©WO�Ëd�J�ô« l�«u�
ÍdN�u� W�uL�� r�UD� b�Q� WU� rO�UB�Ë
sO� WI�U�L�« œuM� l�“u� r� Æ…—u�U� rFD� –
rK�� Ê« vK� WOIO�D��« ÊuMH�«Ë …—«œô« sOL�I�«
wK�«b�« rOLB��« r�I� rFDL�« rOLB� …œU�« ‰UL�«
¨wJO�«d��« rOLB��« r�I� ÂUFD�« rz«u�Ë —UFA�«Ë
l ?{Ë s??� ÎôËR??�??� ‰U??L??�ô« …—«œ« r�� ÊU??�Ë
ÀU��Q� ÂUOI�« bF� bÔ L�FÔ� …b�b� WOI�u�� WD�
ÂuI� w�«bO� Y�� ‰ö� s� …bL�F� UOzUB�«Ë
Ær�I�« U��U� t�
U��UD�« sO� r� ŸUL��« bF� WI�U�L�« √b�
s� q��U� qOAO�Ë WOKJ�« w� ÂU��ô« ¡U??�ƒ—Ë

r�b�Ë …—UO�K� WO�—U��« dUMF�«
ÆUN�œUO� W�d��
UOMI� v??K??� Íu??�??�??� w??N??�
YO� ¨…eOL� WO�d� œ«u�Ë W��b�
…œUO� dO�u� q�√ s� ¡w� q� rL
Ô
¨Î «bN� VKD�� ôË …d�U�� ¡«œ_« WO�U�
ÎôuË U�«Ëb�« WOF{Ë s� Î «¡b�
ÆW�d��« q�U� i�I� WOF{Ë v�«
…—u??B??I??L??�« w??� d??�u??�??� U??L??�
Íu��� w�UF�« ¡«œú� b�UI� WOK�«b�«
“eF� wzU�dN� q�bF� WO�UJ�« vK�
ÂU��√ X��Ô�Ë Î UO��U� Î UL�œ d�u�
U�UDF�ô« cOHM� ‰ö??� »U??�d??�«
ÆWF�d��«
«œ«bF�« W�u� —U�« r�U��Ë
W�UA�«Ë »«u??�_« ‰u� n�K� Íc�«
l� q??�«b??�??� w???�???�«Ë W??O??D??�u??�«
—uFA�« e�eF�� ¨wD�u�« ‰u��uJ�«
Æ…—uBIL�« w� d�u�L�« W�«d�U�
…¡UCL�« «œ«bF�« qN��Ë «c�
W�ƒd�« WOKL� LED WOMI�� Î UOzU�dN�
nK��� w??� UN�U�uKFL� WH�U��«
Î UC�√ d�u�� ULO� ¨…—U???�ô« ·Ëd??�
…—uBIL�« ‰u??� vK� WÒOH� …—U??�«

dUM� wHCÔ�Ë Æ U�H�« lOL��
w��« W��d��« W�œuLF�« …¡U???{ô«
LED WOMI�� WO�U�√ `O�UB� qLA�
i�UI�Ë ¨WOKOBH� …—U??�« UL��
¨…—U??�ö??� W??K??�U??I??�« »«u?????�_« `??�??�
WDAM�« W�uN��« WJ�� «d??H??�Ë
UOMI�� “U�L� Î ULOLB� ¨ATS vK�
ÆWOKL�Ë W�bI��
W�uN��« WJ�� «dH� qHI�Ë
b�d��� W�U� „UM� ÊuJ� ô U�bM�
W��� iOH��� ¨„d�LK� w�U{«
dO�u��« sO���Ë wJO�UM�b�« d��«
Æœu�u�« „öN��« w�
Intel≠ ÂUE� t��U� s� ÂuI�Ë
Íc�« ≠…¡U{ö� b�b��« libeam
r�œË WO�u� w��e� sL{ w�Q�
WO�U�√ `O�UB� qOFH�� ≠ozU��«
vK� qLF�Ë ¨W�U��« bM� ¡«œ_« WO�U�
w� «—UO��« »«d��« bM� UNzUH�«
ÆWK�UIL�« WN��«

WOK�«b�« U�«eL�«

ATS …—u??B??I??� q??L??J??�??�??�
ozU��« ‰u� eJ�d� w��« WOK�«b�«

WL�H�« Ê«bO��« …—UO� Èb���
qC�√ ATS „ö�œU� r���« W��b�
‰ö� s� r�UF�« w� WL�H�« «—UO��«
¨—ÒuD��«Ë ¡«œ_« sO� eOL�L�« Ê“«u��«
WH�K� s� dÒ�F� lz«— rOLB� sL{
w� „ö�œUJ� WU��« rKF�«Ë sH�«
ÆrOLB��« r�U�
UNLOLB� r� w��« ATS d��F�Ë
WOJO�UM�b�« …œUOI�« f�√ vK� ¡UM�
«—U??O??� d??�??�√ ¨r??�??�??�« WO�UF�Ë
¨Ê“u??�« w� WH�Ë W�U�— „ö�œU�
Ê«“Ë_« d??�??�√ b??�Q??� l�L�� YO�
¨UN��� sL{ Î U{UH��« WO�UL�ô«
ÆU�«d� uKO� 1.497 mK�� Íc�«Ë
mM�d�d�—u� W�K� XKJ� b�Ë
“d??�√ Èb???�« …d??O??N??A??�« W??O??�U??L??�_«
W�U{« ¨…—UO�K� »—U���« UO{—√
‚U�� U�K�Ë Èd??�√ U�d� v??�«
ÂU� YO� ¨r�UF�« ‰u� «d����Ë
w�UF�« ¡«œ_« W�“«uL� ATS u�bMN�
ÆUNÒO�d� W�ËdFL�« „ö�œU� UL� l�
…—UO� VIK� ATS “U�Ë UL�
Ê«bO� «—UO� W�H� 2013 ÂUF�«
«—UO� ez«u� sL{ sO�cOHM��«
…—UO� …e??zU??�Ë ¨j???�Ë_« ‚d??A??�«
VI�Ë ¨WO�ULA�« UJ�d�√ w� ÂUF�«
…ezU�Ë ¨d�uJ�« s� ÂUF�« …—UO�
Mechanics WK�� s??� eOL��«
…—UO� V??I??�Ë ¨Automotive
sOO�U�B�« W�UI� s� W�bIL�« ÂUF�«
Æ «—UO��« w� sOBB��L�«
WK�uD�« ö�F�« …b�U� qJA�Ë
—ËU??�??L??�«Ë r??K??� 2.775 W??G??�U??�??�«
d�� WC�dF�« WOHK��«Ë WO�U�_«
ATS „ö??�œU??� —uC�� W??�Ë«e??�«
WO�b�� ÂU��Q� “eFL�«Ë rJ�L�«
Êb??F??L??�« s???� `??zU??H??Ë …d??O??B??�
n�K� t??�Q??� Ëb??�??� Íc???�« œËb??A??L??�«
Æ «—U�ô« ‰u� ÂUJ�U�
ö�F� ATS d�u��Ë «c??�
w�UO� eON�� w�Ë ¨Î UA�« 18 ”UO�

WdA« w Èu²L« lO— Í—«œ≈ VBMLÐ sÒOFð WOð«—U≈ …√d« ‰Ë√

VBMLÐ vÒM¦L« UO«œ s=OFð åp¹d²J« ‰«dMłò
ZOK« WIDM w UN ÍcOHM²« fOzd«Ë fOzd«

…b�b� qL� ’d� ·UAJ��« vK�
jK�� w??�??�« U�b���U� qH��
sN�«d��Ë sN�U�UJ�« vK� ¡uC�«
Æå…dO�J�«
…d�√ v�« vM�L�« UO�«œ XLC�«
¨2008 ÂU� w� åp�d�J�« ‰«dM�ò
sOO�«—U�ô« sO��d��« ‰Ë√ X�U�Ë
W�—U���« …œU??O??I??�« Z??�U??�d??�ò s??�
¨åp�d�J�« ‰«dM�ò s� ©ECLP®ò
WOL�U� ez«u� t�ö� s� “U??�Ë
b�bF�« vM�L�« X{U� UL� ÆWLN�
w� WOL�UF�« WO��—b��« «—Ëb�« s�
ÆWOJ�d�_« …b��L�« U�ôu�«
√u�� b� vM�L�« UO�«œ X�U�Ë
W�d� w??� W�œUO� VUM� …b??�
UNML{ s??� åp�d�J�« ‰«d??M??�ò
uLM�« WO�O�«d��« …d�b� VBM�
WIDML� W??�d??A??�« w??� w??L??�U??F??�«
UOI�d�√ ‰UL�Ë j??�Ë_« ‚dA�«
…—«œ« t��uL� X??�u??�Ë ¨UO�d�Ë
¨W�dAK� WO�O�«d��ô« U�«dA�«
U??�u??�Ë_«Ë uLM�« Z�«d� eH�Ë
q��Ë ÆWIDML�« w� WO�O�«d��ô«
¨åp�d�J�« ‰«dM�ò v�« UN�ULC�«
W�d� …—«œ«Ë fO�Q�� UO�«œ X�U�
sO�öL� UN�LO� —bI� Í—U�� qO�L�
Æ «—ôËb�«

nOC²¹ åWKOL« TÞUý «dOLłò
åtOU Êœ—Ułò w WOÐdŽ UO√
W�UC��« w� ¡b��« ¨WKO�L�« T�U� «dOL� l��M�Ë ‚bM� sK�√
W�bOKI��« ‚U��_« vN�√ UN�ö� ÂbI� fOL� q� WO�d� UO��√
Æj�Ë_« ‚dA�« Ê«bK� s� WKO_«
¨UN� t�uO{ ‚bMH�« bF�Ó w��« ¨wzUM���ô« ¡UAF�« W�d�� bNA�
tO�u� V�U� v�« ¨ÍdA�Ë ö�I�Ë ÍËUA�Ë d�U�L�« wNDK� UD��
ÆW�bOKI��« wK� Â√ ‚U��√ ·uOCK� t�bI� U� sO� s� U�uK�
WO��u� ‚U��√ vK� Î UC�√ w�dF�« l�UD�« «– UO��_« Íu���
vNDÔ� W�“U� W�d�� ôu�Q� p�c�Ë ¨U�—ËU�Ë W�u��Ë Ã“U� ÃUË
VO�d��«Ë ·uOC�« ‰U�I��« Íd�O� UL� ¨·uOC�« tKCH� U� o�Ë
Ê« q�√ s�Ë Æ‚bMH�U� …eN�L�« WO�dF�« U�ËdAL�« r�bI� d�� rN�
lOD��� ¨WO��ú� w�dF�« l�UD�«Ë ¡«u�_U� ·uOC�« —uF� qL�J�
¨WAOAK� ’U� s�— l� q�bL�« bM� ¡U�d��ôU� ŸU�L��ô« ·uOC�«
ÆÍbOKI��« ÍUA�« Ë√ …uNI�« ‰ËUM�Ë ¡UM��« ‘uIM� «bO��« rFM� UL�

qN��u� WOK� vM�� æ

s� ”œU??�??�« Ÿu??�??�ô« w??� «“ö??� ÊË«d???� ‚bM�
…dJ� q��U� X�d��« b�Ë ¨w�U��« w�«—b�« qBH�«
q�� s� «dOC���« ¡b� r� tOK� ¡Î UM�Ë WI�U�L�«
Æ U��UD�« —UO��ô …c�U�ô«
s� …d{U�� ÕdD� ÂuO�« b�b�� r� b�Ë «c�
U��U� UN� sL� w��« ÀU��_«Ë rO�UB��«Ë —UJ�_«
ÂU��√ ¡U�ƒ— —uC�� WO�U��� lO�U�√ 4 —«b� vK�
‚bM� s� b�Ë —uC� V�U� v�« WOKJ�« s� …c�U�√Ë
u�O�� bL��Ë ¨qO�U� qOAOL� Îö�L� «“ö� ÊË«d�
r�O� YO� W�c�_« r�I� ÍcOHM��« d�bL�« b�U��
ÆsNOK� ez«u��« l�“u�Ë «ezUH�« —UO��«
ÁcOHM� r�� ·u� ezUH�« ŸËdAL�« ÊQ� Î ULK�
W�uL�� q�� s� …—u�U� rFD� w� t� c??�_«Ë
lOL�Ë X�uJ�« qN��u� WOK� ÂbI�� UM�Ë ÆÍdN�u�
UNOK� sOLzUI�«Ë ÍdN� u� W�uL�� s� UN� sOK�UF�«
qN��u� WOKJ�« U��U� `ML� d�bI��«Ë dJA�« q�e��
s�—œ U� oO�D� w� sN��«u� “«d�ô WdH�« UM�K�
ÆWOKJ�« w�

Â2014 q¹dÐ« 9 o«u*« ?¼1435 …dšü« ÈœULł 9 ¡UFÐ—ô«
52 WM« ? ? 8214 ‹13768 œbF«

È Òb×²ð ATS 2014 „ö¹œU
rUF« w W−bL« WLH« «—UO« qC√

åW¹—UIF« rODH« błUò l WOUHð« luð åœËË—U²Ýò
s¹d×³« w åÊU¹b¹dO uòË ås²¹Ëò wbM ÕU²²ô
UM�œUM� WEH�� W�UJ� e�eF�
vK� Î U�bM� 11Î UO�U� qLA� w��«
ÆåWIDML�« Èu���
w�O� s�d���« s���Ë «–å
«–ò ‚bM� rC� ·u� åd�M�
åd�M� w�O� s�d���« s���Ë
W�ËdH� ·uOCK� W�d� 200
¨w�UL� u�� vK� …eN��Ë
W�cOHM� W�M�√ 6 UNO� UL�
rC� ·u�ËÆw�Uz— ÕUM�Ë
s���Ëò …Òd? �√ ·dG�« lOL�
Wes≠ò W�ËdFL�« åb� wKMHO�
¨å®tin Heavenly Bed
åÀU??� wKMHO�ò U??�U??L??�Ë
U�“eF� å®Heavenly Bathò
Heav≠ò ÂUL���ô« ‘U�œ√
W??�œ—√Ë åenly® Shower
åHeavenly®Robeò ÂUL��«
s� ö
Î C� ¨W�öFK� …eOLL�«
q�«œ WOMI��« qzU�u�« Àb??�√
«–ò d??�u??O??� U??L??� Æ·d???G???�«
åd�M� w�O� s�d���« s���Ë
¨ÂUFD�« ‰ËUM�� s�U�√ W�L�
Âb� 6500 “ËU��� W�U��Ë
Àb??�√ o??�Ë WLLB� WF�d�
W�UC��ô W�dBF�« dO�UFL�«
Æå UO�UFH�«Ë U�UL��ô«

56

‚bMH�« r�UD� b�√ s� V�U� æ

vÒM�L�« UO�«œ æ

w�U��« —Ëb� r�U�_ ¨ZOK��« w�
vK� W�dA�« ‰UL�√ uL� e�eF� w�
‰«dM�ò l�L��Ë ÆWIDML�« Èu���
‚dA�« w� Íu� —uC�� åp�d�J�«
¨Î U�U� sO�UL� s� d��√ cM� j�Ë_«
U�«dA�« ¡UM� vK� e�— UL�UD�Ë
sO�UDI�« l� …dL�L�« WO�O�«d��ô«
¨¡«u??� b� vK� ’U??�??�«Ë ÂUF�«
U�«d� ¡UM� v??�« Î U�b� lKD�√Ë
q�¬Ë Æq�I��L�« w� W�u� …b�b�
lO�A� w� «c� wMOOF� r�U�� Ê«
WIDML�« w� ¡U�M�« s� d��√ œ«b�√

qO�� ‰U???� W��UML�« Ác??N??�
vÒM�L�« UO�«œ sOOF� fJF�ò ∫V�U��
ÍuO��« ÍœUOI�« VBML�« «c� w�
sO�u��« ·«b�√ r�b� UM�«e��« oL�
X�u�« w??� d�F�Ë ¨WIDML�« w??�
—Ëœ qOFH� vK� UMd� s� t�«–
UOKLF�« w� WOzU�M�« —œ«u??J??�«
¡u??{ w???�Ë ÆW??�d??A??K??� W?????�—«œô«
ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ WIDM� eO�d�
W�—UA� e�eF� vK� w�OK��«
¨’U��« ŸUDI�« w� sOM�«uL�«
w� WL��M� …uD��« Ác??� w�Q�
UMN�u� l� ·«b??�_«Ë ÊuLCL�«
W??�U??�—Ë nO�u�Ë V??�—b??� u��
Î «b??�«— ÊuJ�� WOM�u�« V�«uL�«
åp�d�J�« ‰«dM�ò jD�� Î U�uO�
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