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  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت في الجامعة سّلط الضوء على أبرز اإلنجازات خالل العام النقابي الحالي

 الشاهين لـ «األنباء»:  «االئتالفية» األوفر حظًا للفوز بمقاعد الهيئة اإلدارية
  و نؤيد الفرز اإللكتروني في االنتخابات المقبلة شريطة ضمان النزاهة والشفافية 

ـعب المغلقـة ومواقـف السـيارات وبعـض مبانـي الكليـات المتهالكة من أبـرز مشـاكل الطلبة  الشُّ

 نعـم نؤيـد إشـهار االتحـاد وعكفنا علـى إعـداد مذكـرة قانونيـة توضـح المصادر الرئيسـية لشـرعيته

 الخـالف بيـن «االئتالفيـة» و«االتحـاد اإلسـالمي» سـحابة ومـرت،، وسـعداء بعـودة التحالـف بينهمـا

 التعاون بين عمادة القبول واالتحاد وإدارة األمن والسالمة سهّل تسجيل الطلبة المستجدين 

 نجحنا في إدراج مقرر قاعة بحث للمرة األولى خـالل الفصل الصيفي في «العلوم االجتماعية» وإقرار مكافأة التدريب الميداني لطلبة «التربية»

 ال يهمنا إنجاز مشروع جامعة الشـدادية في الموعد المحدد فقط وإنما إنجازه حسـب المواصفات الموضوعة وتطبيق قانون منع االختالط
 في البداية، نود ان حتدثنا عن 
ــة الكويت  ــاد الوطني لطلب االحت
ــي النقابي  ــة العام ف فرع اجلامع
احلالي واهم االنشطة التي نظمها 

للطلبة.
النقابـــي احلالي كان    العام 
حافال باالنشـــطة واالجنازات، 
فقد كان لدينا عهد قطعناه على 
انفسنا هو ان نختم العام احلالي 
بـ ١٥ اجنـــازا، وهذه االجنازات 
ال ننسبها الى انفسنا امنا هي 
بتوفيق من اهللا عز وجل وجهد 
طلبة وطالبات جامعة الكويت 
نظرا ألنهم وضعوا ثقتهم فينا 
وأولونا تلك املســـؤولية، واذا 
حتدثنا عن االجنازات فبفضل 
تعاون االدارة اجلامعية حققنا 
عدة امـــور منها اقـــرار مكافأة 
الصيدلـــة للســـنة اخلامســـة 
وجمعها مع املكافأة االجتماعية 
واقرار مكافأة لذوي االحتياجات 
اخلاصة واقـــرار مكافأة اخرى 
لطلبة امليداني في كلية التربية، 
وقدم االحتـــاد مقترحا للدوام 
املسائي واستمرار الدراسة حتى 
الساعة الثامنة مساء بحيث يتم 
فتح شعب جديدة وتتوافر املواد 
بشكل اكثر، كما طالبنا بتعديل 
شروط التحويل بالنسبة لطلبة 
كلية الشريعة ففي السابق كان 
يصعب عليهم التحويل بسبب 
وجود شـــرط القدرات، كما مت 
اقرار مكافأة لطلبة طب االسنان 
والطـــب وغيرها مـــن املكافآت 
االخرى وايضا كان هناك مشروع 
متميز وهـــو فتح فروع ملكتبة 
الطالب وسيطبق بداية الفصل 
الدراسي االول ٢٠١٠/٢٠٠٩ من 
خالل ايجاد فرع ملكتبة الطالب 
في كل كليـــة او على االقل في 
كل موقع جامعي، باالضافة الى 
تعديل املادة ١٥ للنظام االساسي 
للجمعيـــات والروابط العلمية 
وتوفير حرية اكبر لها، وايضا 
كان هناك مشروع ناقشناه في 
لقائنا األخير مع وزيرة التربية 
وهو ما يتعلق باملواقف املتعددة 
االدوار، سواء في موقع اجلامعة 
باخلالدية وكيفان، وهذه بشرى 
ازفها من خالل جريدة «األنباء» 
ان موقع كيفان سيتمتع مبواقف 
متعـــددة االدوار، وفيما يتعلق 
باالنشطة كانت هناك عدة احداث 
اساســـية اعطت لعملنا صبغة 
معينة ســـواء احـــداث محلية 
كانتخابات مجلس االمة واالزمة 
السياسية التي حدثت اثناء تلك 
الفترة باصدار قرار منع ندوات 
مرشـــحي مجلـــس االمة داخل 
اجلامعة والتي ألقت بظاللها على 

عملنا وطبيعة برامجنا.
  من جهة اخـــرى فإن جلان 
الطالبات باالحتاد كانت قمة في 
النشـــاط العام احلالي وأقامت 
االسبوع الصحي املوجه للطلبة 
والطالبات وكانـــت هناك عدة 
حمـــالت اعالمية منهـــا حملة 
التدخني وايضا حملة  مكافحة 

«رقي» والتي ستقام حتت رعاية 
مدير اجلامعة د.عبداهللا الفهيد 
فـــي محاولة للرقـــي بالعملية 
االنتخابية والنقابية داخل جامعة 
الى برامج  الكويت باالضافـــة 
كثيرة اخرى منها «جنم اجلامعة 
٢» والعمرة الســـنوية لالحتاد 

الوطني لطلبة الكويت.
  ومـــن اهم االنشـــطة كذلك 
التي نظمها االحتاد استضافته 
ملؤسسات طالبية خليجية والول 
مرة على مســـتوى اخلليج في 
مؤمتر عقـــد حتت رعاية عميد 
الطلبة د.عبدالرحيم  شـــؤون 
الذياب حتت عنوان «احلركات 
العربي  الطالبية في اخلليـــج 
نحو شـــراكة تخدم االوطان»، 
واســـتضفنا وفودا طالبية من 
مختلف دول اخلليج باالضافة 
الى اليمن وحضره عدة مؤسسات 
طالبية دولية فضال عن ورش 
العمل التي نظمت على هامش 
املؤمتر واجللســـات التدريبية 

واجللسات العامة املفتوحة.

  ١٥ إنجازًا

  ذكرت انكم تودون ختام العام 
ــازا فهل  ــي باقرار ١٥ اجن النقاب
هناك مطالب لم يتم اجنازها حتى 

االن؟
  نعم هناك مطالب لم تنجز 
ونأمـــل ان يتـــم حتقيقها وان 
لم يتم حتقيقهـــا خالل الفترة 
املقبلة فثقتنـــا كبيرة بالهيئة 
االدارية املقبلة ان يســـتكملوا 
املسيرة، وحاليا نحن نتحدث 
عن مشروع الفصلني الصيفيني 
ومتفائلون باقرارهم من جانب 
التي شكلها  اللجنة اخلماسية 
مدير اجلامعة والتي تضم في 
عضويتهـــا نائب املدير وعميد 
شـــؤون الطلبة وعميد القبول 
والتسجيل وعضوين من االحتاد 
وسيرى املشروع النور قريبا، 
كمـــا ان هناك مطالـــب رفعتها 
رابطة الدراسات العليا التابعة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
من حيث جمعهم جلانب املنحة 
التـــي تصـــرف لهـــم للمكافأة 
االجتماعية وايضا الغاء رسوم 
التسجيل عنهم، وهناك مطالب 
اخرى رفعناها للجنة التعليمية 
مبجلس االمة لدراستها ومنها 
البعيد  املـــدى  مشـــاريع على 
ومنها حصـــول االحتاد قريبا 
العاملية  على شـــهادة اجلودة 
الكفاءتني االدارية  «االيزو» في 
واملالية وهو مشروع سيستمر 
خالل اخلمس ســـنوات املقبلة 
وكل ٥ سنوات سيتم مراجعته 
الشـــهادة، كما  لتحديـــث تلك 
اننا سعينا خالل العام احلالي 
وسعت الهيئة االدارية املاضية 
لزيادة املكافأة االجتماعية ولكن 
بسبب الظروف السياسية وحل 
مجلس االمة الكثر من مرة تعطل 
املشـــروع ولكن نقلنا املشروع 
للجنـــة التعليمية خالل لقائنا 

األخيـــر معهم ونتمنى ان يرى 
النور قريبا.

  ميزانية االتحاد

ــاطات  ــت تتحدث عن نش   وان
ــة،  ــاريع طالبي ــازات ومش واجن
ــرى ان امليزانية املخصصة  فهل ت
ــك خاصة لقلة  ــاد كافية لذل لالحت
ــة العام احلالي  الرعايات اخلارجي
بسبب االزمة االقتصادية العاملية؟
االزمـــة  اثـــرت    بالتأكيـــد 
االقتصادية العاملية على الرعايات 
واملوارد املالية كما سيرى اجلميع 
الذي  املالي  التقريـــر  من خالل 
ســـنصدره قريبا وال ننكر امني 
صندوق االحتـــاد في موضوع 
الرعايات وكذلك جهود االخوة 
واالخوات في الهيئة االدارية ولكن 
الظـــروف كانت قاهرة، وان كنا 
نستغل الفرصة لنشكر مجلس 
اجلامعة وبالتحديد مدير اجلامعة 
علـــى تبنيه مقترحنـــا بزيادة 
ميزانية االحتاد، فقد كنا نحصل 
في الســـابق على ٢٢ الف دينار 
وحاليا زادت لتبلغ ٣٠ الف دينار 
وان كان الطمـــوح اكبر ولكنها 
تعتبر زيادة معقولة في الوقت 
الراهن ومتفائلون بثقة اجلهات 
والشركات باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت من خالل تعاملهم معنا 
على مدى السنوات املاضية ان 
انتهاء  املالية بعد  املوارد  تزداد 

االزمة املالية.

  العالقة مع اإلدارة الجامعية

ــك لعالقتكم باالحتاد    ما تقييم
ــة،  ــن االدارة اجلامعي ــع كل م م
ــؤون  ــي، عمادة ش ــم العال التعلي
ــة، اللجنة التعليمية مبجلس  الطلب

االمة وبوزارة التعليم العالي؟
  فـــي احلقيقة اود ان نشـــيد 
بالتعاون االيجابي الذي تلمسناه 
من االدارة اجلامعية العام احلالي 
الذي ال ننكره السيما  ودورهم 
أ.د.عبـــداهللا  مديـــر اجلامعـــة 
الفهيـــد وايضا عميد شـــؤون 

الذياب،  الطلبة د.عبدالرحيـــم 
فمع احترامنا وتقديرنا ملختلف 
الشخصيات في االدارة اجلامعية 
فانهمـــا كانا متميزين من حيث 

التواصل والتعاون معنا.
  ومن جهة اخرى جمعنا لقاء 
مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وكان لقاء 
مثمرا وبناء واتسم بالصراحة 
وسعة الصدر من قبلها وناقشنا 
امور منها مشـــروع  معها عدة 
انشـــاء مواقف متعددة االدوار 
وايضا حتدثنا عن اهم التطورات 
الشدادية  حول مشروع جامعة 
واحلرم اجلامعي هناك وما كان 
يثار حول احتمالية استبدال ذلك 
املشروع مبشروع جامعة في كل 
محافظـــة، وفيما يخص اللجنة 
التعليميـــة مبجلس االمة فنود 
ان نشـــكر اخواننا في االحتاد 
التطبيقي كوننا اسســـنا معهم 
جلنة مشـــتركة في بداية العام 
الدراسي للتواصل والتعاون ومن 
خالل هذه اللجنة املشتركة دعونا 
اللجنة التعليمية للقاء يجمعنا 
باحتاد اجلامعة والتطبيقي مع 
اللجنة، وفيما يتعلق باجلامعة 
ومن اهم مطالبنا زيادة ميزانية 
اجلامعة ككل الن زيادة امليزانية 
ســـتنعكس ايجابيا على زيادة 
الشعب الدراسية واعضاء هيئة 
التدريس واملنشـــآت واملباني، 
وبسبب انخفاض ميزانية اجلامعة 
تضررنا من إرجاء مشروع الب 
توب لكل طالب والذي مت اقراره 
العام املاضي بجهود اعضاء الهيئة 
االدارية السابقة باالحتاد واعضاء 
مجلس االمة الســـابقني، وايضا 
ما يهمنا هو جامعة الشـــدادية 
فال يهمنا فقط اجناز املشـــروع 
باملوعد احملدد ولكن ما يهمنا هو 
ان يكون منجزا حسب املواصفات 
والشروط التي مت االتفاق عليها 
مبعنى ان يكون متكامال من حيث 
املنشـــآت واملبانـــي وان تكون 
املساحات كافية وان يكون احلرم 

اجلامعي مهيأ من حيث اخلدمات 
واملنشـــآت الرياضية باالضافة 
الى التأكيد على تطبيق قانون 
منع االختالط بحرمني منفصلني 
لكل كلية وغيرها من الشروط 
االخـــرى كذلك فإن هناك قضية 
وان كانت خارج أسوار اجلامعة 
نوعا ما وهي ما يتعلق بالعمل 
على وجود توافق بني مخرجات 
التعليم والفرص املوجودة في 
سوق العمل فمع االسف الكثير 
من الطلبة والطالبات يتخرجون 
ثم جندهم يضطرون للعمل في 
مجال مناف متاما ملا درســـوه، 
كما ان هناك تخصصات ال يوجد 
لديها مسميات ويتخرج الطالب 
او الطالبة ويكتشفون ان ليس 
لديهم مسمى محدد وواضح فضال 
عن نقطة هامة وان كانت ليست 
اكادميية وامنا تهمنا ليس فقط 
كطلبـــة وكشـــباب وامنا تهمنا 
كمواطنني وهو مطلب قدمي ونكرر 
املطالبة به وهي تخفيض ســـن 

الناخب الى ١٨ عاما.

  مشاكل طلبة الجامعة

  كونك رئيس االحتاد فما ابرز 
املشاكل التي تواجه طلبة وطالبات 
جامعة الكويت في الوقت احلالي؟

  ال شك ان هناك مشاكل تواجه 
الكويت  طلبة وطالبات جامعة 
وان كانت املشـــكلة االزلية هي 
مشكلة الشعب املغلقة ولها عدة 
اســـباب ولعل السبب الرئيسي 
الرئيسي حللها يكمن  واملفتاح 
في زيادة امليزانية باالضافة الى 
مشكلة النقص الشديد في اعضاء 
هيئة التدريس وال ميكن تعويض 
النقص اال بتوفير موارد مالية، 
وهناك مشاكل اخرى منها مواقف 
السيارات والتي في طريقها الى 
احلل ونحن متفائلون بوعد من 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
وايضا بجهود االدارة اجلامعية، 
كمـــا ان هناك مشـــاكل متعلقة 
املتهالكة ومع  املبانـــي  ببعض 

االســـف مثلما حدث قبل فترة 
قريبة مـــن انهيار جزء من احد 
مباني كلية العلوم وايضا مباني 
متهالكة مبوقع اجلامعة بكيفان، 
وسيتم القضاء على تلك املشاكل 
في حال وجود حرم جامعي جديد 
ومجهز وعلى مستوى عال في 

الشدادية.

  صعوبات العمل النقابي

  لقد تدرجت في العمل النقابي، 
واجهتكم  ــي  الت ــات  الصعوب فما 
خالل عملكم النقابي السيما عندما 

اصبحت رئيسا لالحتاد؟
النقابي    لقد تشرفت بالعمل 
بجامعة الكويت من خالل عملي 
او فرعها  القائمة االئتالفية  في 
القائمـــة االجتماعية بكلية  في 
العلوم االجتماعية او من خالل 
رئاســـة االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت وهي جتربة مفيدة وغنية 
جدا واستفدت منها كثيرا، ولكن 
بعض الطلبة والطالبات السيما 
املســـتجدين منهم يتوجسون 
احيانـــا مـــن العمـــل النقابـــي 
واالنتخابـــي بحكم مـــا يرونه 
احيانا من اعمال عنف لالســـف 
حتصل بني احلني واآلخر ولكن 
اشدد على ان تلك االعمال تبقى 
حوادث فردية، وبدأت تنحصر 
واشـــجع الطلبـــة والطالبـــات 
املســـتجدين على االنخراط في 
العمل النقابي فاجلامعة ليست 
منهال للحياة االكادميية فقط وامنا 
بها عالم مختلف اخر وهو العمل 
النقابـــي واالنتخابي وميكنهم 
استغالل اوقاتهم لصقل خبرتهم 
االجتماعية واالعالمية وتطوير 
عالقاتهم واكتســـاب العديد من 
املهارات وال ميكـــن ان يحصل 
عليهـــا الطالب في مكان اخر اال 
من خالل املمارســـة العملية لها 

داخل اسوار اجلامعة..

  العالقة مع الروابط والجمعيات

ــاء جمعيات وروابط    ذكر رؤس

ــابقة انه ال جتمعهم  في لقاءات س
ــاءات مع االحتاد، فهل يفكر  اي لق
ــي عقد اجتماع  ــاد احلالي ف االحت
مقترحاتهم  الى  ــتماع  لالس معهم 

وارائهم؟
  في الفصل الدراسي االول مت 
عقد لقاء جمع اللجنة الطالبية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بحضور نائب الرئيس للشؤون 
الطالبيـــة ومتت دعـــوة جميع 
اجلمعيـــات والروابـــط علـــى 
التي تديرها  القوائـــم  اختالف 
وعقد هذا االجتماع مببادرة من 
الهيئة االداريـــة احلالية ونأمل 
االدارية  الهيئات  ان تستمر في 
املقبلـــة، ومنذ فتـــرة جمعتنا 
رابطة الدراسات العليا بحضور 
اجلمعيات والروابط في اجتماع 
ايضا باالضافة الى ان لدينا مثالني 
جميلني العـــام احلالي فقد قمنا 
بتوقيع بروتوكول مع جمعية 
العلوم االجتماعية اســـفر عن 
العديد من االمور منها ادراج مقرر 
قاعة بحث للمرة االولى في تاريخ 
الفصل الصيفي  اجلامعة خالل 
وايضا التغلب على عدة مشاكل 
كانت تواجه طلبة وطالبات كلية 
العلوم االجتماعية وتعاونا ايضا 
مع كلية التربية من خالل اقرار 
مكافاة امليدانـــي لطلبة التربية 
فكان هنالك العديد من العالقات 
الناجحة مع اجلمعيات والروابط 
التي كانت مســـتعدة للتعاون 
وتبادر وتأتي لالحتاد وابوابنا 

مفتوحة للجميع.

  ندوات سياسية

االمة  ــس  مجل انتخابات  ــي    ف
ــم البعض ان  ــابقة عاب عليك الس
الندوات التي نظمها االحتاد كانت 
موجهة لبعض املرشحني لدعم تلك 
التيارات على حساب االخرى مبا 
انتهى باصدار قرار مبنع الندوات، 
ــح خاصة  ــذا االمر صحي فهل ه
انهم ذكروا ان اعادة الندوات كان 

بسبب التدخالت اخلارجية؟
  ان الشـــائعات كبيـــرة ولو 
اردنـــا الـــرد على كل شـــائعة 
الستهلكنا وقت الهيئة االدارية، 
ولكن للتوضيـــح فان الندوات 
السياســـية التي عقدناها سواء 
قبل صدور قرار منع الندوات او 
بعد الغاء القرار لم تتعد ٤ ندوات 
وكانت متنوعة وشملت جميع 
التوجهات واالطياف السياسية 
وكان هناك تنســـيق مع استاذ 
العلوم السياسية د.شفيق الغبرا 
القامة مناظـــرات واحلديث عن 
مناظرات يعني احلديث عن اراء 
وتوجهات مختلفة وإال ملا كانت 
مناظـــرات وكانـــت النية بذلك 
واالدارة اجلامعية ممثلة بعمادة 
شؤون الطلبة كانت على دراية 
بذلك البرنامج من خالل استضافة 
كافة التوجهات السياسية وادلل 
على ذلك بان الفترة التي تسبق 
االنتخابـــات عقدنا لقاء حضره 
التطبيقـــي واحلكومة  احتـــاد 

الطالبية باجلامعـــة االميركية 
والرابطة الطالبيـــة باجلامعة 
املفتوحة وغيرهما من  العربية 
املؤسسات الطالبية داخل الكويت 
واتفقنا على بيان يسمى «بيان 
املرشح الذي نريد»، واتفقنا من 
خالله على مواصفات املرشح الذي 
نطمح له كطلبة وتلك املواصفات 
لم تنص على دعم تيار او توجه 
معني وامنا حظت وشجعت على 
دعم مرشح به مواصفات عامة 

استعدادات االنتخابات املقبلة
ــن االنتخابات  ــا ع ــو حتدثن   ل
ــت، فما  ــة الكوي ــة بجامع الطالبي
املقبلة  لالنتخابات  ــتعداداتكم  اس

للعام النقابي ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠؟ 
  فيما يخص العام املقبل فنحن 
مســـتعدون من خالل البرنامج 
الذي سيعقد حتت  اجلماهيري 
رعاية مدير اجلامعة د.عبداهللا 
الفهيـــد حتت عنوان «رقي» من 
اجل الرقي بالعملية االنتخابية، 
الفني فيما  ســـواء من اجلانب 
يتعلـــق بالتصويت واالدارة او 
اجلانب اجلماهيري بالنســـبة 
الطالبيـــة وعالقتهم  للقوائـــم 
ببعضهـــم البعـــض وعالقتهم 
بالطلبة املقترعني، لدينا تصور 
شامل وكامل والبرنامج من اعداد 
جلان الطالبات في االحتاد وموجه 
للطلبة والطالبات على حد سواء، 
كما ان عمادة شؤون الطلبة لديها 
تصوراتها ومقترحاتها بالنسبة 
النتخابات اجلمعيات والروابط 
ســـواء فيما يتعلق بالتصويت 
االلكتروني وفيما يخص انتخابات 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
فرع اجلامعة فإننا كهيئة ادارية 
نرفع توصياتنا، لكن تبقى الكلمة 
االولى واالخيرة للهيئة التنفيذية 
كونها اجلهة التي تشـــرف على 
االنتخابات وتنظمها وتديرها، 
لكن بطبيعة احلال اشجع جميع 
الطلبـــة والطالبـــات مبختلف 
كلياتهم وتوجهاتهـــم وآرائهم 
التي تعتبر بحد  على املشاركة 
ذاتها امرا ايجابيا يعود الطلبة 
والطالبـــات على الدميوقراطية 
واآللية السياسية والتعرف على 
وجهات النظر املختلفة واالندماج 
مع تلك العملية مستقبال سواء 
في انتخابـــات مجلس االمة او 

غيرها.

  الفرز اإللكتروني

ــرز االلكتروني  ــد الف   هل تؤي
ــك االمر مع  ــل حتدثتم مع ذل وه

الهيئة التنفيذية؟
  بالنســـبة للفرز االلكتروني 
فإنني اشكر عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم الذياب فهو حقيقة 
من باب تقديره واحترامه لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت وقبل ان 
يعرض املوضوع على اجلمعيات 
والروابـــط والقوائم جلس مع 
االحتاد عدة جلسات الخذ آرائنا 

 آالء خليفة

  أكد رئيس االحتاد الوطنــي لطلبـــة الكويــت فـــرع اجلامعـــة اوس الشاهيــن 

ان االحتاد في العـام النقابي احلالــي قـــدم العديــد مــن االجنـازات والواجبـــات 

الطالبيـــة لطلبة وطالبات جامعة الكويت بفضل تعاون االدارة اجلامعية مع اعضاء وعضــوات 

االحتــاد.

  واسـتعرض الشـاهنيـ  خالل حــواره الشــامـل مـع «األنبـاء»ـ  اجنــازات االحتـاد 

واالنشطة التي نظمها.

  كما حتدث عن االسـتعداد لالنتخابات، سواء على مسـتوى انتخابات االحتاد او اجلمعيات 
والروابط الطالبية والعالقة بني القوائم، من جهة اخرى لفت الشاهني الى الصعوبات واملشاكــل 

التي تواجه طلبة وطالبات جامعة الكويت.
  كما سـلط الضوء على دور جلان الطالبـــات واالنشطـــة التي قدموها طيلة العام 

اجلامعي وحتدث عن مؤمتر الهيئة التنفيذيـــة واملزمع عقده فـــي شـهر ديسمبر 
والعديد من املواضيع االخرى التي حتدث فيهــا اوس الشـاهني خالل اللقاء، وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء: 

 (أنور الكندري) أوس الشاهني متحدثا للزميلة آالء خليفة  

 أوس الشاهني

 محمد هالل الخالدي
  اعلن مندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو في 
باريس د.عبدالرزاق النفيسي عن عزم اليونسكو 
اعادة فتح باب الترشـــيح ملنصب مســـاعد املدير 
لشؤون االدارة في مركز التراث العاملي في قطاع 
الثقافة والذي اعلن عنه مدير عام اليونسكو، وخاطب 
د.النفيسي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

ورئيسة اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة د.موضي احلمود بهذا الشأن متهيدا لنشر 
اإلعالن في مؤسســـات التعليم العالي الستقبال 
طلبات االساتذة الراغبني بالترشح، يذكر ان مدير 
عام اليونسكو قد ابلغ عن تشجيع ترشيح النساء 
بصـــورة أكبر من منطلـــق توفير فرص توظيف 

عادلة للمرأة. 

 اليونسكو تعلن عن فتح باب الترشح لمنصب قيادي في مركز التراث العالمي

 البقية ص١١ 




