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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

عقدت اللجنة العليا لالنتخابات بجامعة الكويت االجتماع 
اخلاص باعضاء اللجنة وذلك ملناقشة جملة من القضايا 

التي تدخل في اختصاص اللجان العليا لالنتخابات.
وفي هذا الصـــدد اكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
والعميد املساعد د.علي النامي ان العمادة مستعدة لالنتخابات 
مهما كانت الظروف، كما ناقشت اللجنة العليا لالنتخابات 
وباء انفلونزا اخلنازير حيـــث تضمنت التوصيات التي 

تتعلق ببداية العام الدراســـي وكيفية جتنب التجمعات 
البشـــرية واخذ االحتياطات الالزمة بهذا الشأن، وكيفية 
التعامل في حال اكتشاف حالة مرضية في تلك التجمعات 

وكيفية التعامل معها.
واكد د.النامي ان اللجنة العليا ناقشت ضرورة التعاون 
بني العمادة واللجنة اجلامعية اخلاصة بانفلونزا اخلنازير مبا 

يضمن احلفاظ على الطلبة والعاملني في االنتخابات.

النامي: شؤون الطلبة أنهت كل التجهيزات الخاصة باالنتخابات الطالبية
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فرنسا استقبلت كوكبة جديدة من مستجدي وزارة التعليم العالي

الكندري: ابتعاث الطلبة ألول مرة 
في تخصصي القانون والعالج الطبيعي إلى فرنسا

حتى اآلن نحو ٢٩ طالبا وطالبة 
في تخصصات متنوعة أهمها 
البشري وطب األسنان  الطب 
والصيدلة والهندسة املعمارية 
والهندسة امليكانيكية واالقتصاد 

وتخصص اإلعالم.
انـــه مت توزيع  واضـــاف 
إيفادهم  املستجدين بحســـب 
اللغة  واجتيازهم الختبارات 
املؤهلة لدخـــول اجلامعة الى 
طلبة دارسني للغة االجنليزية 
في املعهد التابع جلامعة مالطا 
من جهة والى طلبة ملتحقني 
بسنة الدراسات التأسيسية من 

جهة أخرى.
يذكر ان املكتب الثقافي في 
باريس يشرف على الشؤون 
الطالبية من الناحية األكادميية 
واملالية جلميع موفدي وزارة 
التعليم العالي باالضافة جلهات 
االيفـــاد األخرى في فرنســـا 
والدول األوروبيـــة املجاورة 
ماعدا بريطانيا وايرلندا وذلك 
لوجود مكاتب ثقافية خاصة 

هناك.

باريس ـ كونا: اســـتقبلت 
فرنسا ١٦ طالبا كويتيا يشكلون 
كوكبة جديدة من مســـتجدي 
وزارة التعليم العالي ليصل عدد 

املوفدين الى ١١٠ طالب.
وذكر رئيس املكتب الثقافي 
الكويتـــي في فرنســـا د.فايز 
الكندري في تصريح لـ «كونا» 
ان املكتب بالتعاون مع االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع - 
فرنسا استقبل خالل األسبوعني 
األخيرين من الشـــهر املاضي 
١٦ طالبـــا وطالبة من موفدي 
اللغة  الوزارة في تخصصات 
الفرنســـية وآدابهـــا والعلوم 
الدولية  السياسية والعالقات 

وادارة الفنادق والسياحة.
وقـــال ان املكتب اســـتقبل 
تخصصني جديدين يتم االبتعاث 
فيهما ألول مرة الى فرنسا وهما 

القانون والعالج الطبيعي.
واضاف انه مت توزيع الطلبة 
علـــى مدن جامعية فرنســـية 
متفرقة تشـــمل مدن تور في 
الوسط ومونبيلييه وتولوز 

اجلنوبيتني وغرونوبل الشرقية 
وروايون اجلنوبية الغربية.

انـــه مت عقد عدة  واوضح 
اجتماعـــات متفرقة بحســـب 
وصول الدفعات من املستجدين 
بعد استقبالهم من املطار وتأمني 
السكن املؤقت لهم في باريس 
ومن ثم تأمـــني وصولهم الى 
مقار بعثاتهم الدراسية في املدن 

الفرنسية املتفرقة.
الى ان االجتماعات  واشار 
ترتكز على النصائح املوجهة 
لهم واملتعلقة بطبيعة احلياة 
واالكادمييـــة  االجتماعيـــة 
والثقافية في جمهورية فرنسا 
الفتا الى انـــه مت توزيع ملف 
يحتوي على األوراق الضرورية 
الستخراج الڤيزا وفتح احلساب 
البنكـــي ونبذة عن فرنســـا 
والنمـــاذج التي تســـهل على 
الطالب مخاطبة املكتب الثقافي 
التعويضات عن بدل  بشـــأن 

التذاكر ورسوم التسجيل.
وذكر ان امللف تضمن أيضا 
الئحة التعليم العالي وجداول 

املاليـــة  تبـــني املخصصـــات 
واملميـــزات املاليـــة والبدالت 
وتعاميم تخص مرض انفلونزا 

اخلنازير.
وحـــول اســـتقبال املكتب 
الدول  للطلبة املستجدين في 
قـــال  األوروبيـــة املجـــاورة 
رئيـــس املكتب د.الكندري انه 
مت التنسيق مع جامعة مالطا 
الستقبال ٥٦ مستجدا مشيرا 
الى ان تلك اجلامعة استقبلت 

د.فايز الكندري

علي املطيري عبدالعزيز املطيري

بدرية العلي

فتح مكتبة الطالب  
من ٨ صباحًا حتى

 ٥ مساًء اعتبارًا من غد

اعلنت مديـــرة مكتبة الطالب 
بجامعة الكويت بدرية العلي عن 
استمرار فتح املكتبة من الساعة ٨ 
صباحا حتى ٥ مساء وذلك اعتبارا 
من يوم غـــد ٤ اجلاري حتى يوم 
اخلميس ١٥ منه تسهيال حلصول 
الطلبة على كتبهم الدراسية في غير 
اوقات الدوام الرسدمي. من جانب 
آخر، ذكرت العلي ان االدارة بصدد 
اقامة معارض لبيع الكتب الدراسية 
للفصل الدراسي االول ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠ 
وذلك في حرمي اجلامعة باخلالدية 
واجلابرية، وذلك في متام الساعة 
١٠ من صباح يـــوم غد املوافق ٤ 
اجلـــاري باخلالديةـ  كلية العلوم 
ـ قاعة تســـجيل الطالبات، ويوم 
االثنني املوافـــق ٥ اجلاري مبركز 
العلـــوم الطبية ـ اجلابرية ـ قاعة 

سمنار رقم ٨.

«المستقبل الطالبي»: عمادة النشاط في «التطبيقي» 
لم تخالف اللوائح المنظمة في تسجيل القوائم

محمد المجر
أشــــاد املنســــق العام لقائمة 
املستقبل الطالبي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب علي 
العميد املساعد  املطيري بجهود 
للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي 
والنقلة النوعية التي أحدثها في 
العمل النقابــــي بكليات ومعاهد 
الهيئة، وقال ان د.العجمي ومنذ 
توليه املسؤولية ملسنا منه جهدا 
واضحا في سبيل االرتقاء بالعمل 
النقابي وبذله اجلهد بكل السبل 
من اجل توسيع املشاركة الطالبية 
في العمليــــة االنتخابية وتنمية 
النقابــــي لديهم. واضاف  الوعي 
املطيري فوجئنا وبكل أسف بان 
قائمة التغيير توجــــه اتهاماتها 
للعجمي وبــــدون وجه حق بدال 
من توجيه الشكر له على ما يعطيه 
من جهده ووقته ألبنائه الطلبة، 
مشيرا الى ان عمادة النشاط لم 
تخالف القواعد والنظم املعمول بها 
بل التزمت بالالئحة املنظمة للعمل 
الطالبي وقامت بتسجيل مجموعة 
طلبة تقدموا إليها باالســــم الذي 
اختاروه ألنفسهم، معتبرا انه في 
حال رفضت العمادة تسجيلهم وهم 
أول من تقدم إليها كان سيعتبر 
ذلك خالفا ملا تنص عليه الالئحة. 
إلى ذلك، استنكر رئيس االحتاد 

غير مسجل من قبل لديها وليس 
لديها مندوب سابق لدى العمادة، 
وهذا ما التزمت به عمادة النشاط 
حينما قامت بقبول أوراق مجموعة 
الذين تقدموا لتســــجيل  الطلبة 
قائمتهم خلوض االنتخابات املقبلة. 
وأوضح املطيري ان عمادة النشاط 
والرعاية الطالبية ليس لديها احلق 
في رفض من تقدموا للتســــجيل 
للقائمة اجلديدة التي اختارت اسم 
«التغيير» والتي لم يكن لها اسم 
سابق مســــجل لدى العمادة وقد 
العمادة الصواب في ذلك  حالف 
ألنها التزمت ببنود الالئحة املنظمة 
لعمل االحتاد وقبلت بأوراق أول من 

تقدموا للتسجيل بهذا االسم.

العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقــــي والتدريب 
عبدالعزيز املطيري الهجوم غير 
املبرر على عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية متمثلة في العميد املساعد 
للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي 
من قبل إحــــدى القوائم الطالبية 
حديثة الــــوالدة، موضحا ان هذا 
الهجوم إمنا ينم عن جهل نقابي 
مبا حوته الالئحة املنظمة لعمل 
االحتاد، حيث نصت الالئحة على 
انه في حال تسجيل قائمة جديدة 
لدى العمادة باسم جديد غير مسجل 
لديها من قبل فإن العمادة تقبل أول 
١٠ طالب يتقدمون إليها للتسجيل 
كقائمة طالبية مادام هذا االســــم 


