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 اعلن االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع 
اململكة املتحـــدة وايرلندا انه ســـينظم غبقة 
رمضانية لطلبة االحتاد احتفاال بشهر رمضان 
املبارك االثنني ٧ اجلاري في صالة الشيخة مرمي 
سعد الصباح في متام الساعة التاسعة مساء.

  وبهذه املناســـبة قال نائـــب رئيس االحتاد 
الوطني لشؤون الطلبة احمد الذايدي ان الغبقات 

الرمضانية سمة مميزة للمجتمع الكويتي خالل 
شـــهر رمضان، كما انها تعتبر فرصة للتالقي 
والتواصل لطلبة االحتـــاد، بعيدا عن االجواء 
الرسمية وضغوط احلياة، مضيفا ان حضور 
الغبقات الرمضانية يشيع روح الدفء بني الطالب 
وينشر روح االخاء والتعاون مما ينعكس ايجابا 

على اجلميع. 

 الذايدي: اتحاد بريطانيا وإيرلندا يقيم غبقة رمضانية االثنين المقبل

 تشكيل فرق طوارئ بمعاهد «التطبيقي» 
لمواجهة انتشار إنفلونزا الخنازير

 رشا الصباح بحثت برنامج عمل اللجنة النقابية 
المشتركة بين «التربية» و«التعليم العالي»

 التقت المطيري والحربي 

 محمد هالل الخالدي
  اقامت جلنة الطوارئ مبعهد التمريض اجتماعا 
لوضع خطة للوقاية من ازدياد انتشار انفلونزا 
اخلنازير واكتشاف احلاالت املصابة بالسرعة 
العاجلة، وذلك مع بدء العام الدراســـي القادم 
وذلك ايعاز من جلنة شؤون التدريب بالهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  وتناول االجتماع كيفية مواجهة هذا املرض 
بإعداد املطبوعات التوعوية واالرشادية وتكوين 
فـــرق طوارئ في املعاهـــد وتوفير غرف عزل 
بتجهيزات ضرورية والتعرف على االجراءات 

االحترازية الوقائية للفصول الدراسية واملختبرات 
والورش واملرافق العامة في مباني املعاهد.

  كمـــا تطوع معهد التمريـــض بتدريب فرق 
طوارئ بجميع املعاهد واملساعدة في غرف العزل 
بتخصيص مدرس متريـــض لكل معهد طيلة 
الفصل الدراسي االول، كما اقترح املجتمعون 
نظاما يكفل جتديد الهـــواء وعدم التزاحم في 
مبنـــى االدارة للحد من التلـــوث  هذه املنطقة 
احليوية خاصة في بداية العام الدراسي، ووضعت 
اللجنة آلية التعامل للتبليغ وحتويل املصابني 

الى املستشفيات. 

 استقبلت وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا 
الصباح رئيس نقابة العاملني بوزارة التعليم 
العالي بدر املطيري يرافقه رئيس نقابة العاملني 

بوزارة التربية محمد نافل احلربي.

  وتناول اللقاء مناقشة برنامج عمل اللجنة 
النقابية املشـــتركة للعاملني بـــوزارة التربية 
ووزارة التعليـــم العالي واآلفاق املســـتقبلية 

خلطة العمل. 

 في اجتماع عقدته لجنة الطوارئ بمعهد التمريض

 شيخة املذن وفريق الطوارئ خالل االجتماع 

 د.رشا الصباح مستقبلة بدر املطيري ومحمد نافل احلربي

 الملحق الثقافي باإلسكندرية يدعو الطلبة 
لاللتزام بمواعيد التسجيل بالجامعات

 الرشيد: ال نقبل تدخالت قائمة 
«المتحدون» في عمل جمعية القانون 

 محمد المجر
  استنكر عضو جمعية القانون بكلية احلقوق بجامعة الكويت فهد 
الرشيد تدخالت اعضاء قائمة املتحدون املستمر في عمل اجلمعية، 
وأوضح الرشـــيد انه تواجد في اول ايام تقدمي طلبات التحويل 
الى الكلية وكان هو العضو الوحيد املوجود من جمعية القانون، 
واضاف: وبكل اســـف وجدت العديد من التدخالت واملضايقات 
من قبل اعضاء قائمة «املتحدون» بل تعدى األمر الى استقبالهم 
للطلبة احملولني مدعني انهم اعضاء بجمعية القانون وطلبوا من 
الطلبة احملولني عدم تزويدي بأي معلومات تخصهم لكونهم هم 
اجلهة الرســـمية، على الرغم من كونهم اعضاء في قائمة طالبية 

وهو األمر الذي لن أسكت عنه. 

 القاهرةـ  كونا: دعا امللحق الثقافي باالسكندرية د.خليفة بهبهاني 
الطلبة الكويتيني الى االلتزام مبواعيد التسجيل للفصل الدراسي 
األول للعام احلالي في األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

وجامعة االسكندرية ٥ اجلاري.
  واضـــاف د.بهبهاني فـــي تصريح لـ «كونـــا» امس انه يجب 
االلتزام بهذه املواعيد حتى ال يتعرقل الطالب في بدء الدراســـة 

بعد عطلة عيد الفطر.
  ودعا الطلبة الى التأكد من جداولهم الدراســـية، موضحا انه 
حضر حفلتي التخرج لطلبة األكادميية في شهر اغسطس املاضي. 
واشار الى ان املكتب الثقافي يستعد حاليا الستقبال الطلبة للعام 
الدراســـي اجلديد لتجهيز امورهم الرســـمية واألكادميية سواء 

بالقبول او التسجيل او متابعة امورهم الصحية.


