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الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد المجر
شكلت رابطة كلية الدراسات العليا في جامعة 
الكويت هيئتها اإلدارية، وجاء التشكيل على النحو 
التالي: عادل شمس الدين رئيسا، حمد العوضي 
نائبا للرئيس، مبارك الرميضي امينا للسر، محمد 
روح الدين رئيسا لكلية احلقوق، هشام الرشود 
رئيس���ا لكلية العلوم اإلدارية، مشاري العدواني 

رئيسا لكلية الهندسة، طالل اجلويعد رئيسا لكلية 
اآلداب، محمد األنصاري رئيسا لكلية الطب، زيد 

الدملاني رئيسا لكلية التربية.
وقال ش���مس الدين ان الهيئة اإلدارية لرابطة 
الدراس���ات العليا تتطلع نح���و حتقيق تطلعات 
وآمال طلبة الكلية، متمنني منهم اإلسهام الفاعل 

في نشاطات وبرامج ومطالبات الرابطة.

»الدراسات العليا« شكلت هيئتها اإلدارية

خالل االحتفال بمرور 30 عامًا على قيادة القائمة لدفة االتحاد الوطني للطلبة

العفاسي: »االئتالفية« بصماتها واضحة وخّرجت رجااًل على قدر المسؤولية

 سعود المطيري 
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي أنه كان 
من أنصار القائمة االئتالفية وقت 
دراسته في جامعة الكويت وقال 
في كلمته التي ألقاها في احلفل 
املقام مبناس���بة م���رور ثالثني 
عام���ا على قي���ادة »االئتالفية« 
لدف���ة االحتاد الوطن���ي لطلبة 
الكوي���ت واملقام حت���ت رعايته 
ان لالئتالفي���ة دورا كبي���را في 
تخريج قيادات للدولة، وأضاف: 
وشهادتي في االئتالفية مجروحة 
وأفتخ���ر بأنني كنت أنتمي لها، 
وهي خّرج���ت رجاالت دولة في 
مختلف ميادين صنع القرار فقد 
أبلت االئتالفية بالء حسنا وهي 
غنية ع���ن التعريف وبصماتها 
واضحة، فالبقاء على القمة أمر 
صعب واالئتالفية وصلت للقمة 
وبقيت عليها لثالثني عاما وهي 
ش���هادة ال تقبل العكس بنجاح 
االئتالفية ألنها صنعت رجاال على 
قدر املسؤولية وأرجو لالئتالفية 

التقدم واالزدهار.
بدوره قال أول رئيس الحتاد 
الطلبة في عهد القائمة االئتالفية 
د.ص���الح العبداجل���ادر انه في 
منتصف الس���تينيات من القرن 
املاضي قام طلبة وطالبات الكويت 
بإنشاء كيان ميثلهم ويعبر عن 
ضمائرهم ومطالبهم في القاهرة 
حتت اسم االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت والذي نق���ل مقره الى 
جامع���ة الكويت عند انش���ائها 
وبدأ باالنطالق بشكل الفت للنظر 
وألولئك املؤسس���ني حتية شكر 

وتقدير عبر األجيال.

وأكد أن التحدي القادم هو التميز 
والتصدي للمتغيرات بنجاح.

وبدوره قال منسق عام القائمة 
االئتالفي���ة محم���د العتيبي أن 
االئتالفية قائمة كل مسلم محب 
لش���رع اهلل وكل وطني يسعى 
ملصلحة بالده وكل طالب ينشد 
جامعة أفضل وفكرة املؤمتر جاءت 
لتجديد الوف���اء لألجيال األولى 
لالئتالفية الذي���ن كان لهم دور 
كبير في حتقي���ق االنتصارات 
واالئتالفي���ة ق���ادرة على إكمال 
مس���يرة االنتص���ارات وأضاف 
أن الفكر اإلسالمي يواجه حملة 
شرسة من بعض وسائل اإلعالم 
التي تثير الفتنة ونحن نقولها 
االئتالفية صامدة في وجه مثيري 

الفنت.
وبدوره ق���ال رئيس املكتب 
التنفي���ذي للقائم���ة االئتالفية 
عبدالرحمن اجلراح ان مس���يرة 
االئتالفي���ة مليئ���ة باالجنازات 
واالنتص���ارات حي���ث أع���ادت 
االئتالفية الحتاد الطلبة هيبته 
وحفل اليوم حتت شعار »ثالثون 
عاما من العطاء جنددها بالوفاء« 
تكرميا لعاملني وعامالت االئتالفية 
املخلصني. واحتوى احلفل على 
اوبريت ح���وار األجيال بصوت 
املنشدين خالد احلقان ويوسف 
الدغيشم كما كانت هناك مشاركة 
شعرية متميزة للشاعرين سعود 
الشالحي وطالل اخلضر، وفي ختام 
احلفل مت تكرمي أعضاء االحتاد 
خالل الثالثة عقود املنصرمة ومت 
تكرمي شهيد احتاد الطلبة سليمان 
الفايز الذي استشهد أثناء الغزو 

العراقي الغاشم.  

أنه  وأض���اف د.العبداجلادر 
للتاري���خ نقول ل���م تكتمل تلك 
ف���ي أوس���اط اجلموع  الفرحة 
الطالبية حيث قامت قيادة االحتاد 
في ذلك الوقت بتوجيه دفته الى 
قضايا ليست ذات صلة بالوطن 
وهموم���ه وبالطلبة وقضاياهم 
انح���رف مبس���يرته عن  مم���ا 
الطريق املرسوم له وعن أهدافه 
املعلنة وحني ذاك انبرت ثلة من 
أبناء احلركة الطالبية النش���طة 
التدهور  بطبيعتها اليقاف ذلك 
في أداء املؤسسة الطالبية الواعدة 
بإنشاء القائمة االئتالفية واملكونة 
من ث���الث قوائم وهي املتحدون 
والقائمة املستقلة األولى والقائمة 
املعتدل���ة وبدع���م م���ن القائمة 

االس���المية وقد بلغت األحداث 
مداها في يناير عام 1978 من خالل 
حادثة تزوير انتخابات االحتاد 
فرع اجلامعة املشهورة والتي على 
اثرها مت جتميد أنشطة االحتاد 
من قبل إدارة اجلامعة واستقالة 
ممثلي االئتالفية السبعة الفائزين 
رغم التزوير احتجاجا على ذلك 

االختراق غير املسبوق.
واكد د.العبداجلادر: لقد كانت 
انطالقة مباركة لالحتاد الوطني 
بتس���لم االئتالفية لزمام األمور 
بع���د فوز كبير في س���نة 1979 
بفارق كبير عن قائمة الوس���ط 
الدميوقراطي وها نحن نحتفل 
اليوم مبرور ثالثني عاما لقيادة 
تل���ك القائمة املبارك���ة لالحتاد 

القائمة بعد قيادتها  حيث مرت 
بعدة مراحل بداي���ة من مرحلة 
النهوض  اإلنقاذ مرورا مبرحلة 
وبث الروح واحليوية في جسم 
االحتاد وانتهاء مبرحلة االستقرار 
والتطوي���ر والعمل املؤسس���ي 
وإضفاء النموذج الطالبي الناضج 
وامللتزم بتعاليم دينه ومناء وطنه 
وخدمة قضاي���ا طلبة وطالبات 

الكويت.
إلى أن  واشار د.العبداجلادر 
االئتالفي���ة تفخ���ر بأنها تخرج 
قيادات تش���ارك بفاعلية وهمة 
الكويت  عالية في سبيل صرح 
الشامخ وهي صمام أمان حلفظ 
وحدتنا الوطنية في ظل الهجمة 
الشرسة لضرب وحدتنا الوطنية 

وليس هذا بغريب على االئتالفية 
فالتاريخ يشهد لها الدور الرائع 
القائمة  الذي مارسه منتس���بو 
االئتالفية في الدفاع عن الكويت 
وأهلها أثناء فترة العدوان العراقي 
الغاش���م وبالتعاون مع جميع 
اطياف املجتمع الكويتي حيث قاد 
احتاد الطلبة وبفروعه املنتشرة 
ف���ي مختل���ف دول العالم تلك 
احلشود واألنشطة والتي من أهمها 
املؤمتر الطالبي العاملي للتضامن 
مع الشعب الكويتي واملنعقد في 

الشارقة في نوفمبر1990.
وأض���اف د.العبداجلادر أن 
تاريخ االئتالفية شمس ساطعة 
ال تغطيها كلمة هنا او شبهة هناك 
وأنا ادعو الى اقامة مؤمتر دوري 

النقاب���ي للقائمة  لتقييم األداء 
للخروج بتوصيات تقيم املسيرة 
وتقومه���ا وان اجلهد البش���ري 
ال يخل���و من النق���ص، وأضاف 
انني أدعو الى اتباع املؤش���رات 
الدولية في تطوير العمل الطالبي 
واالس���تماع الى نبض العاملني 
واحملبني للقائمة وحتى املنافسني، 
وأكد أن���ه آن األوان لالنتهاء من 
إجراءات إشهار االحتاد بتبعية 
العالي  التعليم  مباشرة لوزارة 
كمؤسس���ة وطنية استراتيجية 
عريقة، وزاد: أقترح أيضا إنشاء 
مركز اعداد وتثقيف قيادي ونقابي 
العداد القادة من الطلبة والطالبات 
وايجاد مقر دائم للقائمة االئتالفية 
لتس���هيل التواص���ل املجتمعي 

والطالبي.
اكد عبداحملسن  ومن جانبه 
البعيجان وهو احد مؤسس���ي 
القائمة االئتالفية أن االئتالفية 
قصة جناح وعمل طالبي متميز 
نتيجة تضحيات كبيرة ومصداقية 
للقائمني عليها، وزاد: من املسلم 
ب���ه أن الفت���رة اجلامعي���ة هي 
للتحصيل العلمي ولكنها أيضا 
فرصة كبيرة الكتساب املهارات 
وتطوي���ر الهوايات فالعديد من 
امله���ارات التي أكتس���بها اليوم 
كانت محصلة جهود في الفترة 
اجلامعية، وأضاف أن االئتالفية 
تفخر بأنها خرجت قيادات للدولة 
موج���ودة في مختلف الصفوف 
حلماية الوطن العزيز وتنميته، 

درع تكرميية للوزير العفاسي

)فريال حماد( د.محمد العفاسي متوسطا املشاركني في االحتفال واعضاء االحتاد   

تكريم القياديات العامالت   في »االئتالفية« خالل 30 عامًا
 أالء خليفة

حتت رعاية وزير الش��ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاس��ي نظمت القائمة االئتالفية بجامعة 
الكويت مؤمترا حتت شعار »فخر الوطن«، الذي اقيم مبناسبة مرور 30 عاما على قيادتها لالحتاد الوطني 
لطلب��ة الكويت � ف��رع اجلامعة، حيث مت تكرمي القياديات العامالت في القائمة االئتالفية خالل 30 عاما، 
وكان اجتم��اع اجليل القدمي مع اجليل اجلديد في أجواء مليئة باحلماس والنش��اط والذكريات اجلميلة 
التي جمعت الطالبات االمهات الالتي عملن معا من اجل رس��الة وفكر القائمة االئتالفية التي اس��تطاعت 

وبجدارة ان تتربع على عرش االحتاد وتفوز بثقة اجلمع الطالبية ملدة 30 عاما على التوالي.
وب��دأ حفل الطالبات بكلم��ة القتها القيادية العاملة في االئتالفية م��رمي الفيلكاوي والتي من خاللها 
اوضحت رسالة القائمة االئتالفية ومبادئها واهدافها وما هو نهجها الذي سارت عليه منذ اكثر من ربع 
قرن. تال كذلك تكرمي القياديات العامالت في القائمة من اجليل القدمي بدءا من عام 1979 حتى العام احلالي 
2009، ث��م ج��اء تكرمي الصفحات الطالبية في مختلف الصحف اليومي��ة، كما مت التقاط صور جماعية 
للقيادي��ات في كل دفعة معا، واخيرا مت تقدمي اهداء من عامالت اجليل القدمي الى عامالت اجليل اجلديد 

نشيدة »ائتالفية يا غالية علينا« والتي اشعلت اجواء حماسية جميلة بني احلضور.

يحتوي على العديد من الندوات السياسية والفقرات الطالبية أشادوا بالتسجيل اآللي والتصويت اإللكتروني

نشمي: استكمال االستعدادات النطالق 
المؤتمر الـ 22 التحاد الطلبة 28 الجاري

طلبة »التجارية«: المناهج صعبة وتحتاج إلى تطوير

 محمد هالل اخلالدي
أع����رب عدد من طلبة كلية الدراس����ات 
التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عن رأيهم في املناهج الدراسية 
التي تدرس في الكلية، وقال الطالب محمد 
اخلياط إن املناهج الدراسية التي يتلقاها 
الطالب في الكلية مناهج ممتازة وفي مستوى 
الطالب العادي، فالذي يواظب على الدراسة 
املس����تمرة لن يجد أي صعوبة في اجتياز 
املناهج. مش����يرا إلى التعامل مع األساتذة 
ومدى قدرتهم على توصيل املعلومة، حيث 
قال أن هناك من األساتذة من هم على قدر 
عال من الثقافة العلمي����ة ولكن رغم ذلك 
يصعب عليهم توصيل املعلومة للطالب، 
فنتمنى أن حتل هذه املشكلة، وعن التصويت 
االلكتروني أكد على أنها فكرة ممتازة وتخفف 
من الزحام الذي يحدث في يوم االنتخابات. 
ومن جهته قال الطالب محمد س����بتي ان 
املناهج صعبة وحتتاج إلى تركيز ومتابعة 
ولكنها مفيدة للحياة العملية املستقبلية، 

وأكد أن بعض أساتذة الكلية يصعب عليهم 
توصيل املعلومة للطالب مما يؤدي إلى عدم 
القدرة على االستيعاب وعدم احلصول على 
العالمات املمتازة في االختبارات والتقديرات، 
وأشاد بعملية التسجيل االلكتروني التي 
توفر الوقت واجله����د على الطالب وكذلك 

على قسم املسجل العام.
وأكد الطالب أحمد مذكوري ان املناهج 
الدراسية مناس����بة، وأن طريقة التدريس 
تختلف كليا عن املرحلة الثانوية، فاحلوار 
مفتوح ما بني األستاذ والطالب مما يؤدي 
إلى توصيل املعلومة بطريقة سلسة وغير 
معقدة، فتس����اعد على الفه����م واالبتكار. 
وعن االنتخابات قال مذكوري ان استخدام 
التكنولوجيا في العملية االنتخابية سيوفر 
علينا الوقت واجلهد، وسيقلل من التأخير 
عن احملاض����رات خالل ي����وم االنتخابات، 
ومتنى أن يستمر التصويت االلكتروني في 
السنوات املقبلة. موضحا كذلك ان التسجيل 
االلكتروني سيساهم في التطوير في الهيئة، 

وانه سيقلل من االزدحام في قسم التسجيل 
مع بداية كل فصل دراسي، كما أشاد الطالب 
يعقوب قبازرد باملناه����ج، حيث قال انها 
مفيدة من ناحية التحصيل العلمي وميكن 
االستفادة منها في احلياة العملية، ولكنها 
الت����زال بحاجة إلى تطوي����ر وجتديد لكي 
نواكب التطور العلمي، مشيرا إلى تفاوت 
مستويات أعضاء هيئة التدريس فهناك من 
ميلك القدرة على الشرح بسهولة وتبسيط 
املعلومة للطالب، ومنهم من يصعب عليه 

إيصال املعلومة للطالب.
وأشاد باالنتخابات االلكترونية بحيث 
انها فكرة جي����دة توفر الوقت واجلهد في 
عملية فرز، على الرغم من بعض األخطاء 
التي نتمن����ى أن نتجاوزها في االنتخابات 
املقبلة. وعن التسجيل اآللي قال قبازرد هي 
فكرة ممتازة جدا ويلمس حسنها من عاش 
التجربتني التس����جيل اليدوي والتسجيل 
اآللي، فقد وفر علينا التسجيل اآللي اجلهد 

والوقت وساعات االنتظار الطويلة.

 آالء خليفة
اكد رئيس اللجن���ة التحضيرية للمؤمتر الثاني 
والعشرين لالحتاد الوطني لطلبة الكويت بدر نشمي 
ان االستعدادات االولية للمؤمتر الطالبي الذي يعقد 28 
اجلاري تسري على قدم وساق وجميع جلان املؤمتر 
تواصل الليل بالنهار الظهار املؤمتر بالصورة املرجوة 
منه التي تليق مبكانته كأعلى سلطة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت وامللتقى العام جلميع االحتادات الطالبية 
في الفروع املختلفة ووفودها، والذي يحظى برعاية 
كرمية من سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وفي 
الش���أن نفسه اضاف نشمي ان املؤمتر يحتوي على 
العديد من الفقرات املتنوعة التي تهتم بالشأن الطالبي 
من جهة واحمللي من جهة اخرى وابرز هذه االنشطة 
ندوة متعلقة باالوضاع الرياضية في الكويت يناقش 

من خاللها احملاضرون مصيرها متوقفني عند اسباب تأخرها ومناقشة 
احللول املتاحة، كما سيستضيف املؤمتر بعض رجال السياسة في ندوة 
تتحدث عن االعالم الفاسد ومدى انتشاره في املجتمع وتأثيره على الرأي 
العام وكيفية احلد من استفحاله وطرق مواجهته. من جهة اخرى اعرب 
نشمي عن س���عادته بوصول بعض الوفود الطالبية الى ارض الوطن 
استعدادا حلضور املؤمتر، متمنيا مشاركة فاعلة للوفود اخلارجية من 
خالل اوراق العمل واملقترحات واملناقش���ة داخل اللجان التخصصية، 
وأوضح نش���مي ان الهيئة التنفيذية ستشارك بالعديد من املقترحات 
واوراق العمل كما بني ان اللجنة الدس���تورية انتهت من صياغة بعض 
املقترحات لتعديالت دس���تورية من شأنها تطوير املؤسسة واالرتقاء 
بأدائه���ا وأداء الهيئات االدارية في الف���روع املختلفة، راجيا من الوفود 

املختلفة وضع ملساتهم على هذه املقترحات للخروج بأفضل الصور.
من جانبه اعلن رئيس وفد جامعة الكويت للمؤمتر الثاني والعشرين 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت عدنان الكندري ان وفد اجلامعة مستعد 
للمش���اركة في املؤمتر املقبل بكل اعضائه وعضواته وان مشاركة وفد 
جامعة الكويت هذا العام ستكون مميزة معلنا عن مفاجئات سيطرحها 

والوفد اثناء املؤمتر، واعرب الكندري عن س���عادته 
البالغة لتمكنه من املشاركة في هذا املؤمتر الذي يعد 
فرصة ذهبية لاللتقاء بالوفود واالحتادات اخلارجية 
واالستفادة من خبراتها العميقة وجتاربها املميزة آمال 
ان يكون وفد جامعة الكويت على مستوى الطموح 

ويرضي التوقعات في جلان املؤمتر املختلفة.
من جهة اخرى توجه الكندري بالش���كر اجلزيل 
لس���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد على رعايته 
الكرمية »للمؤمتر الثاني والعشرين«، مبينا ان هذه 
الرعاية ليس���ت بالغريبة على س���مو الشيخ نواف 
الذي عودنا على دعمه الدائم للمؤسس���ات الطالبية 
التي تخدم شريحة كبيرة ومهمة في املجتمع اال وهي 
ش���ريحة الش���باب املثقف الواعي. ومتنى الكندري 
في ختام تصريحه ان يس���ود املؤمتر املقبل جو من 
االخوة والتعاون بني الوفود املختلفة ونقاش مبني على احلوار الهادئ 
الهادف الذي يبني وال يهدم، واال تتكرر بعض املش���اهد املؤس���فة التي 
ش���هدتها املؤمترات الس���ابقة من بعض الوفود التي ل���م تقبل بنتائج 
الدميوقراطية فشوهت الدميوقراطية واساءت لسمعة احلركة الطالبية 
الكويتية وس���معة الفرع الذي اعطاها الثقة لتمثيله التمثيل الصحيح 

في املؤمتر الطالبي.
بدوره اكد رئيس الهيئة االدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع فرنس���ا والدول املجاورة خالد الفيلكاوي ان الهيئة االدارية للفرع 
اعدت ورقة عمل تبني للوفود الفوائد التي اتت من توسيع الفرع والنجاح 

الذي حتقق للفرع بعد ضم الدول الى فرنسا.
وبني الفيلكاوي ان املؤمت���ر ال� 22 والذي يتواكب مع احتفال مرور 
45 عاما على تأس���يس احلركة الطالبية الكويتي���ة بانطالق مؤمترها 
التأسيسي االول في القاهرة س���نة 1964 مناسبة عزيزة على اجلميع، 
لذا حرص فرع فرنس���ا والدول املجاورة على ان تكون مش���اركته في 
املؤمتر ايجابية ليس عن طريق احلضور فقط بل املشاركة بورقة عمل 

عن طريق وفد الفرع.

يعقوب قبازرد محمد سبتي أحمد مذكوري محمد اخلياط
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