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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
اقامت قائمة التآلف الطالبي 
في كلية اآلداب بجامعة الكويت 
مهرجانا خطابيا قبيل االنتخابات 
اوضحت خالله اهم االنش����طة 
والبرام����ج التي قامت بها على 
مدار السنوات االربع التي تولت 
فيها قيادة رابطة طلبة اآلداب. 
وبينّ منسق قائمة التآلف الطالبي 
احمد الشالحي ان القائمة كانت 
ومازالت وستستمر على السير 
في نهج وخط مستقيم انطالقا 

من املبدأ االسالمي املعتدل غير تلك القوائم التي 
تدعي انها تريد املصلحة الطالبية حتت قناع 
مزيف يوهم طلبة وطالبات الكلية انها حريصة 
على السعي في اهم املطالب التي تشكل جانبا 
مهما للطلب����ة، قائال للجموع الطالبية ان هذه 
القوائم اظهرت صورتها احلقيقية قبل اسابيع 

من انطالق العرس الدميوقراطي.
واكد الش����الحي ان قائم����ة التآلف الطالبي 
سيكون لها شأن كبير اليوم وستحصل على 
مقاعد الرابطة للسنة اخلامسة على التوالي، 
مؤكدا ان ما حدث في انتخابات االحتاد ما هو اال 
كبوة جواد. واختتم الشالحي تصريحه مطالبا 
اجلموع الطالبية بحس����ن اختيار من ميثلهم 
ويكون خير ممث����ل للدفاع عن مطالبهم وحل 
املشكالت التي يعانون منها، متمنيا التوفيق لكل 
القوائم الطالبية املتنافسة. من جانبه، صرح 

منسق قائمة االرادة الطالبية بكلية اآلداب تركي 
البيدان بان القائمة قررت الدعم والوقوف مع 
قائمة التآلف الطالبي في خوض انتخابات كلية 
اآلداب، وقد شارك احد اعضاء االرادة الطالبية 
عبداهلل فيصل السنعوسي اخوانه في قائمة 
التآلف الطالبي ف����ي خوض االنتخابات وذلك 
للمصلح����ة الطالبية. ونفى البيدان ما قيل ان 
قائمة االرادة الطالبية تتحرك وفق السياسة 
وليس الفكر، وعبر قائال ان السياسة تأتي من 
الفكر وتغيير املواقف ال تعني بتغيير الفكر وان 
قائمة االرادة الطالبية متمسكة بأفكارها ومبادئها 

واهدافها التي تطمح للوصول اليها.
واختتم البيدان تصريحه داعيا طالب وطالبات 
كلية اآلداب الى اختيار القائمة املناسبة لفكرهم 
ووجهة نظرهم، متمنيا ان تس����ير االنتخابات 
بصورة تعكس احلس النقابي الذي تتميز به 

كلية اآلداب عن غيرها من الكليات.

صرح مدير مركز اللغات بجامعة الكويت بالوكالة 
إبراهي���م نصير بأن مكتب االستش���ارات والدورات 
التدريبية قد قرر عقد دورات توفل لهذا الفصل الدراسي، 
حيث ستعقد هذه الدورات يوم اخلميس 22 اجلاري 
باختبار لتحديد املستوى، وذلك لتعريف الطلبة على 
نقاط الضعف لديهم، ومن ثم التركيز على هذه النقاط، 
كما أشار نصير الى ان الدورات ستبدأ اعتبارا من 25 

اجلاري خالل الفترة املسائية، وستكون الدورة االولى 
التوف���ل احمللي لطلبة املاجس���تير للطلبة املتقدمي 
للدراس���ة في الكويت ودورة التوفل الثانية التوفل 
الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجس���تير الراغبي 
في احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت، وذلك 
حتى يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط 

البعثات واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل.

مركز اللغات يبدأ دورات التوفل المحلي والدولي

)حسن حسيني(جانب من أنشطة رابطة اآلداب عبدالعزيز العنزي

العنزي لـ »األنباء«: »وبكم نرقى بها« شعارنا ونجحنا في إضافة 20 شعبة دراسية في »اآلداب«
في االنتخابات األخيرة ال� %24 
صوت فق���ط وهذا أم���ر يدلنا 
داللة قاطع���ة على مدى تفاعل 
العملية  الطالب والطالبات مع 
الدميوقراطية بصورتها االيجابية 

التي يطمح لها اجلميع.

مستوى الحريات

 ما رأيكم مبس��توى احلريات 
في احلرم اجلامعي؟

 على املستوى الشخصي اعتقد 
ان احلرية شيئا أساسيا وركيزة 
من ركائ���ز األداء الطالبي داخل 
جامعة الكويت ولن يستطيع احد 
ان يحد من حرياتنا في التعبير 

والفكر ايا كان.
 هل االدارة اجلامعية متعاونة 

مع الرابطة؟
 االدارة اجلامعي���ة متفهمة 
للدور ال���ذي نقوم ب���ه »واليد 
الواحدة ال تصف���ق« والرابطة 
تكمل الدور الذي تقوم وتسعى 
ب���ه االدارة اجلامعية من خالل 
توفير االجواء االكادميية املالئمة 
للطلبة والطالبات وال نستطيع 
ان ننكر التعاون الذي تقوم به 
االدارة مع الرابطة وفي هذا الصدد 
نريد ان نقدم الش���كر الى مدير 
الفهيد على  اجلامعة د.عبداهلل 
حسن تعامله وسعة صدره مع 

ابنائه الطلبة.
 ما رأيك باحت��اد الطلبة وهل 

هناك تعاون معهم؟
 الهيئة االدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة هذا 
الهيئات املتميزة  العام تعد من 
على مر عدة اعوام سابقة رأينا 
منهم العطاء الكثير، ونقول لهم 
ما قصرمت أبدا في ادائكم املتميز 

على مدار العام الدراسي.

ما أه��م البرامج التي قمتم بها 
في ه��ذا العام؟ ناهي��ك ان هناك 
من يتهمكم بأنك��م مقصرين في 
هذا اجلانب وان كم حرصتم على 

البهرجة االعالمية فقط؟
 تعد هذه السنة من السنوات 
املليئة بالبرامج واألنشطة وأود ان 
أذكر مجموعة منها فعلى مستوى 
البرامج حملة نقل املواد العلمية 
الى كيفان وللمرة األولى بفضل 
اجلهود التي قامت بها الرابطة، 
نافي���ا ما قيل من البعض الذين 
زعموا انه���م قاموا بهذا االجناز 
لنفسهم، ومن البرامج التي اقامتها 
رابطة اآلداب هذا العام االسبوع 
الثقافي على مدار اسبوع كامل 
والذي متيز مبشاركة كبيرة من 
قبل الطلبة ومبشاركة العديد من 
الدول العربية الذي مت من خالله 
اس���تعراض مهارات وهوايات 

مجموعة من ط���الب وطالبات 
الكلية وذلك بهدف دعم اجلانب 
املهاري وتشكيله لدى اجلمهور 
الطالب���ي، وم���ن البرامج ايضا 
املشاركة في دورات مقرر مادة 
االحصاء نظ���را حلاجة الطلبة 
والطالبات للتقوية فيها، هذا ومن 
جانب آخر قامت الرابطة بطباعة 
اجلدول الدراس���ي للطلبة 1000 
الثاني وكذلك  الدراسي  للفصل 

توزيع كتيب املواد الدراسية.
هذا باالضافة الى تنظيم عمرة 
لطلبة البعوث وهي من اهم االمور 
التي حرصت الرابطة على عملها، 
وكذلك قامت الرابطة بفتح العديد 
من الشعب الدراسية التي كانت 

مغلقة.
 م��ا الرس��الة الت��ي حرصتم 
عل��ى ايصالها من خ��الل دوركم 

النقابي؟

 »وبكم نرقى بها« هذا الشعار 
وضعناه نصب اعيننا منذ الوهلة 
األولى الت���ي ارتقينا بها لقيادة 
الرابطة فرسالتنا أننا أتينا من 
أجل العمل الطالبي في كلية اآلداب 
وان خدمة الطلبة وتوفير أمثل 
الس���بل الفاعلة خلدمتهم ألداء 
مهمتهم األساسية وهي طلب العلم 
واملعرفة هي مهمتنا ووظيفتنا 

في هذا امليدان.
 ما طموحاتكم على املس��توى 

األكادميي والنقابي؟
 الشك ان الطموحات كثيرة 
ولكن سلم األولويات هو املنظم 
الذي يوجه اداءنا، فكما هو معلوم 
ان من أولى اولوياتنا دعم العملية 
العلمي���ة والتحصيل االكادميي 
داخ���ل الكلية وذل���ك من خالل 
العربية  اللغة  اعتبار تخصص 
واللغة االجنليزية والفلس���فة 

تخصص���ات ن���ادرة ومطالبنا 
ومساعينا في هذا االطار كثيرة 
ومتعددة، وكذلك ال تنفك مساعينا 
عن الدعوة للتفاعل ايجابيا مع 
برامج االعتماد األكادميي العاملية 
التي نش���د على يد ادارة الكلية 
الجناز هذا امللف واقرار االعتماد 
األكادميي بصورة نهائية جلميع 
تخصصات كلي���ة اآلداب، فهذه 
مجموعة من اهدافنا االستراتيجية 
التي نسعى لتنفيذها على املدى 
البعيد نسأل اهلل ان يعيننا على 

حتمل هذه املسؤولية.

مشاكل الطلبة

 ما املش��اكل التي يعاني منها 
الط��الب والطالبات وم��اذا قدمتم 

جتاهها؟
 لهذا امللف عناية خاصة من 
قبل رابط���ة اآلداب ويعتبر من 

امللفات املهمة واألساسية وللعلم 
فان املعاين يدرك ان مش���كالت 
الطلبة متشعبة ومتعددة فهي 
بحاجة لتركيز يفوق كل املجاالت 
املختلفة، ولعلي ال اتطرق لكل 
املشاكل ولكن هناك من املشاكل 
ما يتعرض له الطالب والطالبات 
معا وحتديدا قلة الشعب الدراسية 
والشعب املغلقة وهلل احلمد ان 
موقف رابطة طلبة كلية اآلداب 
مش���رف من هذا اجلانب فأقمنا 
العديد من حمالت فتح الشعب 
التي  الدراسية  واضافة الشعب 
تكللت بالنج���اح وتعد من اهم 
اعمالنا الت���ي قدمناها للجموع 
الثاني مت  الطالبية ففي الفصل 
العشرين شعبة  اضافة ما فاق 
دراس���ية جديدة، اما في الفصل 
الصيفي فقد متكنا وهلل احلمد 
واملنة من اضافة ما فاق اخلمسي 

شعبة دراسية، فهذه من املشكالت 
االساسية لدى العديد من الطالب 

والطالبات.
 هل تؤيدون التعاون مع باقي 

اجلمعيات والروابط؟
 نعم نؤيد وبش���دة التعاون 
بي اجلمعي���ات والروابط ملا له 
من ثمرات ايجابية على املستوى 
الطالبي، ونعتب���ر من اجلهات 
املبادرة دائما في هذا املجال ولنا 
وهلل احلمد العديد من االنشطة 
والبرامج التي اقمناها بالتعاون 
مع بعض اجلمعيات والروابط 
االخرى س���واء في هذا العام او 

في اعوام اخرى.
 م��اذا عن تعاونكم م��ع ادارة 

الكلية؟
 اننا لم نالق اال بكل سعة صدر 
ورحابة بال في اي وقت توجهنا 
به الى ادارة الكلية واحلمد هلل 

فإن االدارة حتت قيادة استاذتنا 
الفاضلة د.ميمونة الصباح تقدر 
املجهود الطالبي وتعتني به عناية 
ممي���زة مما يدعون���ا للتفاعيل 
ايجابيا مع ه���ذه احلفاوة التي 

تقابلنا بها االدارة.
 م��ا رأيك باملس��توى والوعي 

النقابي في جامعة الكويت؟
 املس���توى بش���كل عام في 
تصاعد مستمر وداللته املشاركة 
الفاعلة للطالب والطالبات في 
العملية االنتخابي���ة واختيار 
نس���ب  وارتف���اع  ممثليه���م 
التصويت، اما بالنسبة للوعي 
النقابي عند الطالب والطالبات 
في غير مس���بوق حي���ث بتنا 
نالحظ زيادة نس���بة امللتزمي 
لقوائم مح���ددة التي قاربت ال� 
99% من مجمل املصوتي حيث 
لم تتجاوز عدد األصوات املتفرقة 

أمين صندوق الرابطة أكد أنهم نظموا العديد من اإلنجازات واألنشطة لصالح الطلبة

مقصيد: انتخابات الروابط والجمعيات في أربع كليات اليوم
فالح ضويحي العجمي، مشاري 
عبدالكرمي العريفي، فواز فالح 
العازمي، فيصل عوض العنزي، 
احمد روضان الروضان، سعد 
بي���ان الراجحي، داود ابراهيم 
كم���ارا، حصة ضاي���ف، منال 
املهري، حنان اسماعيل، بدور 
اجلويهل، هاجر العتيبي، ندى 

شريف، ومرمي املياس.
الوسـط الدميوقراطـي: حمد 
س���لمان احلق���ان، عب���داهلل 
عبداللطي���ف اجلمعان، بدرية 
لفتة، صب���اح الطوقي، عذبي 
الس���لطان، ش���ريفة  عبداهلل 
احلشاش، ش���هد ساملي، ندى 
ابراهيم، عبدالعزيز علي يوسف، 

وأفراح الكندري.
ماجد هالل عيادة  املسـتقلة: 
العنزي، سعود بخت املطيري، 
خالد عبداهلل العتيبي، فارس 
مانع العجمي، عيسى عبداهلل 
البلوشي، حامد صبري حامد، 
فجر الشراح، حمد عبدالرحمن 
احلق���ان، غدير مك���ي، نورة 
الش���الحي، ابراهي���م حمي���د 
الشمري، غدير الصعيب، محمد 
احمد عبداهلل، عائشة عطية، 

وعدوان السعيدي.
مسـتقبل العلوم: انفال رينو، 
اميان دشتي، سيد رضا سيد 

احمد سيد هاشم، مرمي السالم، 
ويوسف علي عباس تقي.

كلية اآلداب

التآلـف الطالبـي: محم����د عامر 
هذيلي، فيصل عمر الهاجري، فهد 
العتيبي، عبداهلل فيصل  جبرين 
السنعوسي، ألطاف املطيري، هدى 
جمال، مها بورحمة، فاطمة القطان، 
عبداهلل سعد املطيري، عبدالكرمي 
صالح العنزي، سعد الفي العازمي، 
محمد جابر الظفيري، وطارق نوري 

الهولي.
املسـتقلة: عبدالس����الم فرحان 
الرشيدي، عبداهلل فرج الشمري، 
عبداهلل سلطان العتيبي، محمد سعد 
العازمي، ثنيان احمد عبداهلل، مبارك 
الرندي، مصطفى عيسى  مساعد 
صرخوه، جاسم محمد احلذيفي، 
سارة صفر، بدرية الشطي، انعام 
كمال، قماش����ة الدرويش، وأحمد 

طالب الكندري.
م����رمي  الدميوقراطـي:  الوسـط 
مجاربي، حس����ي عواد الشمري، 
نورة الضبيبي، علي خالد املرهون، 
سارة عبود، خالد أمير سبت، أبرار 
قمبر، هشام حيدر محمد، اسراء 
علي، بشاير احلجي، خالد جمال 
الذكير، علي عبدالوهاب جاس����م، 

وشريفة املال.

البلوشي، ضاري أسامة ابل، مرمي 
التركماني، آس���يا الظفيري، كوثر 
الناصر،  اس���يري، عبداهلل احمد 
فاطمة حس���ي، سوس���ن حسي، 

ومحمد داود العوضي.
االجتماعية: مبارك فالح العجمي، 
العنزي، احمد  عبداللطيف مطلق 
فهد املطي���ري، احمد ناصر البدر، 
مناور العتيبي، حمد جهيم العازمي، 
تهاني الراش���د، أروى الفيلكاوي، 
منيرة احلسن، سارة املطيري، دانة 
املعصب، دالل املهنا، وعدنان حسي 

الكندري.

كلية العلوم

العلمية: يوسف محمد ابراهيم، 

عقدت اللجنة العليا لالنتخابات 
وبحض���ور عميد ش���ؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذي���اب اجتماعا مع 
رؤس���اء جلان االقتراع النتخابات 
جمعية العلوم االجتماعية واجلمعية 
التربوية ورابطة طلبة كلية اآلداب 
وجمعية العلوم. وفي هذا الصدد، 
قال فيصل مقصيد رئيس اللجنة 
االعالمية باللجنة العليا لالنتخابات 
ان االجتم���اع ه���و للتأكي���د على 
التجهيزات االخيرة لالنتخابات التي 
الثالثاء  ستعقد ألربع كليات يوم 
وأربع كليات يوم اخلميس. وبي 
مقصي���د ان اللجنة العليا من باب 
احلرص على االستعدادات النهائية 
لالنتخاب���ات ومراجعة االجراءات 
التي متت في انتخابات رابطة طلبة 
العلوم االدارية وكيفية االستفادة 
من االيجابيات وتالفي السلبيات ان 
وجدت. وأوضح مقصيد ان نتائج 
االنتخابات سيتم نشرها على موقع 
sa.kuniv. الطلبة  عمادة ش���ؤون 
edu.kw وكذل���ك ص���ور من جلان 
االنتخابات وآخر االخبار اخلاصة 
بالعمادة واالنتخابات. وفيما يلي 

أسماء املرشحي:

كلية التربية

املسـتقلة: خلف مذود الشمري، 
فهد مطلق احلسيني، محمد هادي 

العجمي، ص���الل غصي الهاجري، 
مشعل حس���يان العنزي، عبداهلل 
دغيم البغيلي، مشعل حميد حبيب، 
عب���داهلل ناصر العوضي، س���ارة 
الرشيدي، مها العازمي، بدور النجادة، 
انتصار عطية، رمي العنزي، شيخة 

اخلصيوي، وعائشة العتيبي.
اإلسـالمية التربويـة: محمد علي 
العازمي، نواف رفاعي الظفيري، 
عبداهلل مفلح املطيري، بندر عسوج 
الشمري، خالد س����عد الرشيدي، 
راشد محمد الهاجري، طالل جريس 
الدريس، تسنيم  العتيبي، سارة 
احلقان، قي����روان العنزي، مثايل 
الش����مري، لطيفة الهاجري، دمية 
العتيبي، عيسى سعيد أبل، ومحمد 

عبداهلل الدهالوي.

كلية العلوم االجتماعية

املسـتقلة: سعود علي احلربي، 
عبدالعزيز محمد اجلويان، تركي 
عبداهلل املوعد، عبدالعزيز حسن 
أبواحلسن، عبداللطيف فهد الياقوت، 
احمد عبدالرحيم االنصاري، مرمي 
املسلم، نور املطوع، نوف ساير، 
زهراء أشكناني، نوف الشمري، فرح 

املطيري، وأحمد فاضل الكوت.
الوسـط الدميوقراطـي: محم���د 
عبدالكرمي عيد، كوثر قاسم، نورة 
العتيبي، دالل  االبراهي���م، من���ى 

في »التربية« و»العلوم االجتماعية« و»العلوم« و»اآلداب« واللجنة العليا حريصة على معالجة كل السلبيات

رابطة gust شّكلت هيئتها اإلدارية برئاسة الصانع
محمد المجر

اعلن���ت رابطة طلبة جامع���ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا عن تشكيل هيئتها االدارية للعام 
النقابي 2010/2009 حيث تضمنت محمد الصانع 
رئيسا للرابطة وطالل الشطي نائب الرئيس لشؤون 
الطالب ووسام مطر نائب الرئيس لشؤون الطالبات 
ولولوة الشاهي أمينا للسر، وعبدالعزيز اللوغاني 
أمينا للصندوق، ويوس���ف البدر رئيس اللجنة 
االكادميية واسرار االنصاري رئيس اللجنة الثقافية 
وفهد الصالح رئيس اللجن���ة االجتماعية وخالد 
االبراهيم رئيس اللجنة االعالمية ومحمد الصبيح 
رئيس جلنة املستجدين ولولوة املال رئيس جلنة 
شؤون الطلبة واخلريجي وافنان اخلالدي رئيس 
جلنة التدقيق الداخلي واماني التركي رئيس اللجنة 
التنفيذية واحمد املضف رئيس جلنة العالقات العامة 
واحمد الفيلكاوي رئيس جلنة الشؤون الرياضية. 
وشكر الصانع طالب وطالبات جامعة اخلليج على 
هذه الثقة الغالية الت���ي منحوها ألعضاء الهيئة 
االدارية في اختيارهم ملمثليهم من خالل االنتخابات 
الطالبية السابقة، ووعد الصانع اجلموع الطالبية 
ببذل اعضاء الهيئة االدارية قصارى جهدهم للعمل 

على توفير كل سبل الراحة للطلبة من خالل وضع 
اخلطط االكادميية والثقافية واالجتماعية وغيرها، 
واكد الصانع ان الرابطة على أمت االستعداد لتلقي 
كل الشكاوى واالقتراحات املقدمة من الطلبة، وذلك 
للعمل في توفير ما يالئم اجلو اجلامعي للطلبة.

من جانب آخر، توجه املنسق العام لقائمة 1962 
التي خاضت انتخابات رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا عبدالعزيز املطيري بالشكر 
الى اجلم���وع الطالبية من طلبة وطالبات جامعة 
اخلليج عل���ى الثقة الغالية التي منحوها للقائمة 
واميانهم مببادئها وارتضائهم لفكرها الذي يضع 
الدستور أولوية للقائمة ويجعل احملافظة عليه واجبا 
وطنيا. واضاف اجلاراهلل املطيري ان 449 صوتا 
هي وسام على صدور جميع عاملي ومؤيدي القائمة 
بدءا من مكتب التنسيق العام وصوال الى مؤيدي 
القائمة، خاصة ان قائمة 1962 قد بدأت العمل قبل 
6 اشهر حتديدا من بدء االنتخابات بالشهر اجلاري 
واستطاعت كسب هذه الثقة وخلقت منافسة قوية 
بي القوائم والتي افتقدناها بجامعة اخلليج منذ 
زمن، واستطاعت حتقيق املعادلة الصعبة وأثبتت 

وجودها بفترة زمنية بسيطة.

قائمة »1962« شكرت الجموع الطالبية

التآلف الطالبي نّظمت مهرجانًا خطابيًا:
واثقون من الفوز للعام الخامس على التوالي

أحمد الشالحي تركي البيدان

فيصل مقصيد

سعود المطيري
دش���نت جريدة آفاق اجلامعي���ة بالتعاون مع 
وحدة اللغ���ة العربية لغير الناطقي بها في مركز 
اللغات بجامعة الكويت امس منتدى آفاق الثقافي 
واالجتماعي للطلبة العرب وغير العرب الدارسي 

في الوحدة.
وأكد نائ���ب مدير اجلامعة للخدمات األكادميية 
املساندة د.أحمد املنيس خالل رعايته االفتتاح اميان 
اجلامعة العميق بالتواصل والترابط الثقافيي، مبينا 
ان اجلامعة متد يد التعاون الى جامعات العالم للتبادل 

املعرفي واالستفادة من كل تطوير عاملي.
وذكر د.املنيس ان املنتدى سيشكل لبنة جديدة 
في التواصل احلضاري وسيسهم في دمج الطلبة 
األجانب مع اخوانهم الكويتيي ويجعلهم يتعايشون 
معا ف���ي احترام متبادل يعبر عن االنس���جام بي 

الشعوب.
بدوره ق���ال رئيس حترير جريدة آفاق د.أحمد 
الشريف ان املنتدى سيستضيف 41 طالبا وطالبة 
من الدول الصديقة للكوي���ت، موضحا ان الهدف 
من املنتدى هو اع���داد نشء طالبي جامعي مؤهل 

للتخاط���ب واحلوار مع اآلخر م���ن جانب واظهار 
اجلوانب األساس���ية من سياس���ة الوسطية التي 

تنتهجها الكويت من جانب آخر.
وأكد د.الش���ريف ان املنتدى س���يكون وسيلة 
تواصل حضاري تعطي الصورة احلقيقية للجامعة 
باالضافة الى تنمية ملكة اللغة لدى الدارسي غير 
العرب، مش���يرا الى ان التمازج بي الش���عوب مع 
احتفاظ كل منها بخصوصيته امر يزيد من االثراء 
املعرفي واالنساني ويسهم في االرتقاء باحلضارة 
االنسانية التي تتشكل من جميع احلضارات على 

امتداد الكرة األرضية.
واشار د.الش���ريف الى انه لتحقيق الغاية من 
املنتدى جرى اعداد برنامج ش���امل يتضمن بعض 
البرامج اللغوية واالجتماعية والثقافية باالضافة 
الى برنامج الزيارات واملقابالت والرحالت املتنوعة 
التي ستركز على املوروث الكويتي األصيل، مبينا 
ان هذا املنتدى يعتبر نواة اساسية لبرامج علمية 
وعملية مستقبلية تتطلبها احلاجة اجلامعية في 
اجتاهاتها املعاصرة، وذلك بالتعاون بي القطاعات 

األكادميية واإلعالمية باجلامعة.

سعود المطيري
اك��د امني صن��دوق رابطة كلي��ة اآلداب في جامعة 
الكويت عبدالعزيز العنزي ان الرابطة قامت بالعديد من 
االجنازات واالنش��طة والبرامج التي تصب في صالح 
اجلم��وع الطالبية في الكلية، وج��اء ذلك خالل املقابلة 

مع »األنباء«.
وب��ني العن��زي ان الرابطة حرصت عل��ى تقدمي كل 
م��ا لديها من امكاني��ات لطلبة الكلية عل��ى مدار العام 
الدراسي املنصرم والذي ال يعد شيئا غريبا على كلية 
اآلداب في السنوات ال� 4 املاضية والتي ملسنا منها كل 

الرضا من قبل الطلبة والطالبات.
واشار العنزي ان الرابطة وضعت امام نصب عينها 
الشعار الذي رفعته في بداية العام الدراسي وهو »وبكم 
نرقى بها« فرس��التنا كانت واضحة من خالل ما قمنا 
به خالل الفصلني الدراس��يني وكذلك الفصل الصيفي 
باالضافة لعملية التنظيم في »الباي فورس« أس��بوع 

السحب واالضافة، وفيما يلي تفاصيل املقابلة:

»التعليم العالي«: قبول 12 طالبًا 
وطالبة في الجامعات الحكومية بمصر

اعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي عن اس��ماء 12 
طالبا وطالبة مقبول��ني باجلامعات احلكومية للعام 
اجلامع��ي 2010/2009 في جمهورية مصر العربية، 

وفيما يلي األسماء:
 ٭أبرار ابراهيم محمد احلجي � طب أسنان � القاهرة
 ٭آالء فهد أحمد عبدالرحمن � طب أسنان � القاهرة

 ٭أحمد خليل ابراهيم اخللفي � طب أسنان � القاهرة
 ٭محمد فالح صالح محمد � طب أسنان � القاهرة

 ٭محم����د يعق����وب ابراهيم حس����ي � طب أس����نان � 
القاهرة

 ٭فاطمة عبداهلل الرويشد � طب أسنان � القاهرة
 ٭ضاري محمد ناصر الشمري � طب أسنان � القاهرة
 ٭أمل محمد اسماعيل الصراف � طب أسنان � القاهرة

 ٭فارس عبيد سالم الشمري � طب أسنان � القاهرة
 ٭أسرار حسن عبدالرضا � طب أسنان � القاهرة

 ٭عبير عب����داهلل ناصر العنزي � طب أس����نان � عي 
شمس

 ٭محمد سليمان عبدالرحيم أمير � الهندسة � حلوان

»آفاق« دشّنت المنتدى الثقافي واالجتماعي للطلبة العرب واألجانب

المنيس: نمد يدنا لجامعات العالم للتبادل المعرفي


