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الجامعــــة
والتطبيقي

اقامت جامعة الكويت معرضا امس بعنوان »هوايتي 
س����ر ابداعي« نظمه مركز خدم����ة املجتمع باجلامعة 
حتت رعاية نائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املساندة د.احمد املنيس. وقال املنيس في تصريح ل� 
»كونا« بعد افتتاح املعرض الذي يس����تمر يومني ان 
فكرة املعرض تهدف ال����ى ابراز هواية ابنائنا الطلبة 
االبداعية مشيرا الى ان مدخل االبداع ياتي من الهواية 

التي ميتلكها الش����خص ويصقلها باملمارسة والدعم. 
واضاف انه يجب رعاية الطلب����ة وتطوير ابداعاتهم 
وخبراتهم واحتضان مواهبهم ودعمهم من خالل ابراز 

هواياتهم لالعالم واملجتمع.
واعرب عن امله في مشاركة اجلامعة من خالل مواهب 
ابنائها مبعارض داخلية وخارجية البراز واجهة الكويت 

احلضارية والثقافية من خالل طلبتها باجلامعة.

معرض »هوايتي سر إبداعي« في الجامعة

احترام وتقدير الجامعة لموظفيها دليل على رقي المؤسسة التعليمية

بهبهاني: رفع عدد الطلبة المقبولين 
والمحولين للتربية البدنية إلى 100 طالب

مجلس الجامعة وافق على ترقية المساعدين 
العلميين الكويتيين لوظيفة مدرس مساعد

تشكيل الجمعيات العلمية  بـ »األساسية« 
واعتماد روادها من األساتذة

محمد هالل الخالدي
اعتمد عميد النشاط والرعاية الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب قرار تشكيل اجلمعيات العلمية بكلية التربية االساسية واعتماد 
تسمية روادها كالتالي: اجلمعية العلمية لفنون الرسم على السيراميك 
)بنني( ورائدها د.رضا أبواملجد، اجلمعية العلمية للكهرباء )بنني( ورائدها 
د.خالد النجار، اجلمعية العلمية للتعليم االلكتروني )بنني( ورائدها د.محمد 
االبراهيم، اجلمعية العلمية لتكنولوجيا التعليم )بنات( ورائدها د.بدر 
اخلضري، اجلمعية العلمية للغة االجنليزية )بنات( ورائدها د.سلوى 
الدرويش، اجلمعية العلمية لفن الرس����م والتصوير التشكيلي )بنات( 
ورائدها د.ابراهيم عبدالغني، اجلمعية العلمية لالشغال الفنية )بنات( 
ورائدها د.عبير حسن، اجلمعية العلمية البيئية )بنات( ورائدها د.الهام 
اللنقاوي، اجلمعية العلمية لفن����ون االتصال )بنات( ورائدها د.راوية 
احلميدان. وجاء في القرار ايضا ان تصرف ميزانية اجلمعيات العلمية 
من عمادة النش����اط والرعاية الطالبية وال يجوز ش����راء اي اصناف او 
ادوات من هذه امليزانية قبل عرضها على رئيس مكتب النشاط والرعاية 

الطالبية واعتمادها من عميد النشاط والرعاية الطالبية.

 محمد هالل الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية األساسية د.بهيجة 
بهبهاني بأن عمادة الكلية وافقت على رفع اعداد 
الطلبة املقبولني واحملولني الى قسم التربية البدنية 
مببنى العديلية بنني في الكلية الى 50 طالبا في 
كل فصل دراسي وذلك بناء على موافقة مسبقة 
من وزيرة التربية والتعليم العالي ومجلس الكلية 
بناء على طلب وزارة التربية، واضافت د.بهبهاني: 
ومل���ا كانت الكلية لم تقبل ولم يتم حتويل طلبة 
الى هذا القسم العلمي في الفصل الدراسي األول 
فإن عم���ادة الكلية وحرصا منه���ا على مصلحة 
ابنائها الطلبة ودعم مسارهم التحصيلي وافقت 

على ان يكون العدد االجمالي للقبول والتحويل 
لقسم التربية البدنية للذكور 100 طالب في الفصل 

الدراسي الثاني 2010/2009.
وأكدت د.بهبهاني ضرورة اجتياز جميع الطلبة 
املتقدمني للقسم سواء احملولون من اقسام علمية 
اخرى او الطلبة اجلدد الختبار القدرات األكادميية 
الذي يقدمه القسم. واضافت ان سوق العمل به فرص 
عديدة خلريجي قسم التربية البدنية والرياضة 
وذلك باالضافة الى عملهم كمعلمني بوزارة التربية، 
حيث ان خريج القسم حتتاجه وزارتا الداخلية 
والدف���اع وكذلك األندي���ة الرياضية في مختلف 

املجاالت واألندية الصحية )كمال األجسام(.

 محمد هالل الخالدي
وافق مجلس جامع���ة الكويت على اقتراح 
الى  الكويتيين  العلميين  المس���اعدين  ترقية 
وظيفة مدرس مساعد بعد استيفائهم شروط 
شغل الوظيفة مع اضافة شرط الحصول على 
مع���دل جيد جدا على األقل ف���ي المعدل العام 

والتخصص في شهادة البكالوريوس.
 وجاء في قرار مجل���س الجامعة: انه بناء 
على موافقة مجلس الخدمة المدنية على معاملة 
الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف األكاديمية 
المساندة من حملة المؤهل الجامعي )المساعد 
العلمي، معلم الخرائط، موجه تدريبات ميداني( 
بكليات الجامعة بنفس معاملة مدرسي اللغات 
ومساعدي المدرسين المقرر لهم مزايا مالية.

 ونظ���را ألن وظيفة مس���اعد علمي هي من 

الوظائف األكاديمية المساندة وبعض شاغليها 
ممن استوفى شروط التعيين في درجة مدرس 
مساعد ويقوم بذات المهام المقررة للوظيفة، 
وتش���جيعا لش���اغلي هذه الوظائف وتحقيقا 

لطموحاتهم تمت الموافقة على المقترح.
 وس���يتولى مكت���ب نائب مدي���ر الجامعة 
للشؤون العلمية اعداد مذكرة شاملة حول وضع 

المساعدين العلميين بالجامعة.
 كما وافق مجلس الجامعة على اقتراح قسم 
الجغرافيا بكلية العلوم االجتماعية بفصل مسار 
التخطيط الحضري ونظم المعلومات الجغرافية 
عن مسار الدراسات الطبيعية والبيئية على ان 
يطبق على خريجي قسم الجغرافيا الدارسين 
وفقا لصحيفة التخرج للعام 2002/ 2003 وما 

بعده.

وزيرة التربية أكدت على هامش مؤتمر االتحاد أنه نموذج للعمل الديموقراطي

الحمود: أؤيد إشهار االتحاد وميثاق الشرف الجامعي وثيقة مطلوبة ألي مؤسسة تعليمية

 آالء خليفة
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان االحت���اد الوطن���ي لطلب���ة 
الكويت ه���و من���وذج للعمل 

الدميوقراطي.
وأضافت احلمود عقب افتتاح 
مؤمت���ر الهيئ���ة التنفيذية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
امس األول ان ميثاق الش���رف 
اجلامعي هي وثيق���ة مطلوبة 
في أي مؤسسة تعليمية وهو 
دليل على النقلة احلضارية ألي 
مؤسسة، موضحة أنه اذا كانت 
بعض البنود مختلفا عليها ضمن 
الوثيقة فهي تستحق املراجعة، 
مؤك���دة انها مع اش���هار احتاد 

الطلبة.
ومن جانبه، أكد النائب د.علي 
العمير دعمه وتأييده ألعضاء 
االحتاد. وحول االحداث االخيرة 
باحتاد طلبة االردن ومشكلته مع 
الهيئة التنفيذية قال د.العمير ان 
كل شيء يبقى ضمن اطار اللوائح 
والنظم يعد مقبوال، مضيفا: نحن 

ال نسميها انشقاقات، بل نسميه 
اختالفا في وجهات النظر ونوعا 
من التنافس الذي يحق للجميع، 
وذلك بشرط ان يتم في اطاره 
الالئحي احملدد وضمن التنافس 
الطالبي، متمنيا ان يزول كل ما 
صاحب هذه األمور من تشنج 
وتوتر مع الوقت ليبقى الطلبة 

اخوة متحابني كما يجب.
وحول ميثاق الشرف الذي أثير 
في اآلونة األخيرة حول قضية 
عدم التصريح في أمور معينة 
إال بإذن م���ن اإلدارة اجلامعية، 
قال العمير: »أعتقد ان هذا األمر 
املمكن  ال يس���تقيم، ومن غير 
مص���ادرة رأي الطلبة وأعضاء 
هيئة التدري���س في التصريح 
بأي أمر كما ان االدارة اجلامعية 
ستكون متعبة في متابعة هذا 
امللف، ولذل���ك أعتقد ان ميثاق 
الشرف قد يتعلق باألم ور التي 
من املمكن ان تسبب تباينا بني 
االدارة اجلامعية واعضاء هيئة 
التدريس والطلبة وهذه ال يجب 

فيها التصريح«.

التعليمية  اللجن���ة  وحول 
مبجلس االمة قال العمير: »لدينا 
حاليا 5 مشاريع تتعلق بالتعليم 
العالي ف���ي اللجنة التعليمية، 
كقانون اجلامعة وقانون الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، وقانون 
البعث���ات، وقان���ون االعتماد 
االكادمي���ي، والقانون اخلاص 
بالتعليم اخلاص بش���كل عام، 
وكلها ان شاء اهلل سترى النور 
في حال وفقنا في دور االنعقاد 
لالنتهاء من األولويات التي اقرت 

في جدول األعمال«.
واس���تدرك: »ولكن قد تطرأ 
امور تأخذ صفة االستعجال منها 
مثال قضية الديون والبدون والتي 
لم نوفق في عقدها في جلستني 
وقد توضع ضمن اجللس���ات 
العامة وليست اخلاصة، وقضية 
االستجوابات، وبعض القضايا 
التي دخلت برأي النواب بأنها ذات 
أولوية قصوى كاستقالل القضاء، 
والفتوى والتشريع، واخلبراء 
واالطف���اء، وكلها نريد االنتهاء 
منها، ف���إن وفقنا في احملافظة 

على أولوياتنا فسنحاول اجناز 
ما ميكن اجنازه«.

وم���ن جانبها قال���ت أكدت 
د.سلوى اجلس���ار ان املجتمع 
مير اآلن بتحديات ليست سهلة 
ق���د تكون محلية او اقليمية او 
عاملية، مضيفة انها تؤمن اميانا 
كامال بالعمل النقابي الذي تراه 
كل دول العالم املتقدمة انه ميثل 
اداة رئيسية في بلورة احلراك 

الطالبي.
واضافت د.اجلسار ان العمل 
النقابي يجب ان يسهم في تعزيز 
قي���م املواطن���ة الصاحلة عند 
الش���باب في ظل خروج بعض 
السلوكيات التي بدأ الكل يرفضها 
بش���كل او بآخر، مؤكدا اننا اذا 
اردنا تغيير العديد من املفاهيم 
السلبية التي بدأت تطغى علينا 
فأفضل مكان يقود ارادة التغيير 
هو العمل النقابي من خالل جامعة 

الكويت وباقي االحتادات.
وعن القضايا التي ستطرح 
في اللجن���ة التعليمي���ة قالت 
د.اجلس���ار ان هناك العديد من 

القضايا في اللجنة لعل من اهمها 
كيفية خلق استراتيجية توافقية  
بني برامج جامعة الكويت فيما 
يتعلق بالقبول والتحويل مع 
اجلامعات اخلاصة وهذا يتطلب 
امرا مهما واساسيا ولالسف هذا 
غير موجود، مبينة انها انتهت من 
اعداد ومراجعة وقراءة املسودة 
لقانون في غاية االهمية وهو غير 
موجود في الكويت وهو قانون 
العالي، فاليوم  التعليم  تنظيم 
ال توجد س���وى جامعة واحدة 
حكومية صدرت مبرسوم ونحن 
نحتاج الى مثل هذا التشريع في 
الوقت احلالي حتى ننظم جميع 
املؤسس���ات التي ينطلق علينا 

اسم التعليم العالي.
التي  وحول االعتصام���ات 
حدثت قبل ب���دء املؤمتر قالت 
د.اجلس���ار ان االعتصام���ات 
اصبح���ت اليوم مث���ل »املضاد 
احلي���وي«، مبينة انها ال تلوم 
اذا كان  الطلبة على املظاهرات 
صناع الق���رار هم من يقودون 

هذه االعتصامات. 

وأضاف: »ال اعتقد ان هدف 
امليثاق هو اال تأتي تصريحات 
فيها ن���وع من الش���حن داخل 
اجلامعة خصوصا في ظل وجود 
خالف مثال ب���ني اعضاء هيئة 
التدري���س واالدارة اجلامعية، 
وهذا امر ينطب���ق على االدارة 
واعضاء هيئة التدريس، وكذلك 
الطلبة يحق لهم بالطبع احلديث 
عن القضايا العامة، ولكن فيما 
يتعلق ببعض االمور التي تثير 

خالفا بني اعضاء هيئة التدريس 
واالدارة اجلامعية مثال فيجب 
ان يكون هناك نوع من الهدوء 

والتشاور«.
وفيما يتعلق باس���تقاللية 
احلرك���ة الطالبية، قال العمير: 
»اعتق���د ان االحتاد س���يتمتع 
باستقاللية لو اقر كجمعية نفع 
عام وهذا االمر مطروح«، مضيفا: 
»الطلبة اآلن جندهم يشاركون في 
كل شيء منها االمور السياسية 

كذلك«.
وردا على استفس���ار تبعية 
االحتاد ألي توجه سياسي قال 
العمير انه ال يعتقد ان االحتاد 
اآلن تابع الي توجه سياس���ي 
مع���ني، فمثال في قضية حقوق 
املرأة السياسية رأينا بعض الكتل 
السياسية وخصوصا االسالمية 
منها لديها توجه معني، وجند 
ان االحتاد قد خالف هذا التوجه 

وأيد حقوق املرأة.

الجسار: العمل النقابي يجب أن يسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحةالعمير: لدينا 5 مشاريع تتعلق بالتعليم العالي في اللجنة التعليمية

د.سلوى اجلسارد.علي العميرد.موضي احلمود

خالل اجتماع وفود المؤتمر: مناقشة وإقرار التقريرين المالي واإلداري للهيئة التنفيذية ولمجلة االتحاد

 اختيار عبدالكريم الكندري رئيسًا للمؤتمر ومنح الثقة للهيئة التنفيذية باإلجماع
 آالء خليفة

عقدت وفود املؤمتر ال� 22 الحتاد 
الطلبة اجتماعا امس ملناقشة جدول 
االعمال، ومت اختيار عثمان السيف 
رئيس���ا للجنة النظام ومت توزيع 
جدول االعمال على الوفود وتضمن 
عدة بنود منها االفتتاح، تشكيل جلنة 
التدقيق واالعتماد على اعضاء وفد 
املؤمتر وعرض تقرير جلنة االعتماد 
وانتخاب مكت���ب املؤمتر وانتخاب 
اللجنة الثالثية للتدقيق على التقرير 
املالي ومناقشة التقرير االداري للهيئة 
املالي  التقرير  التنفيذية ومناقشة 
للهيئة التنفيذية ومناقشة التقرير 
االداري ملجلة االحتاد ومناقشة التقرير 
املالي ملجلة االحتاد والتصويت على 
منح الثقة للهيئة التنفيذية وتشكيل 
اللجان املقترحة ومناقش���ة اوراق 
العمل ومناقشة تقارير اللجان وفتح 
باب ما يس���تجد من اعمال وختاما 
انتخاب املجل���س االداري والبيان 

اخلتامي.
ورحب رئيس الهيئة التنفيذية 
عبداهلل الهاج���ري خالل االجتماع 
بأعضاء وفد املؤمتر باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت، العمال املؤمتر الثاني 

والعشرين.
وأكد الهاجري ان اجلموع الطالبية 
تنتظر من وف���ود املؤمتر متثيلهم 
خير متثيل وتوصيل وجهة نظرهم 
ومناقش���ة جميع االمور من خالل 
املؤمتر باعتباره اعلى س���لطة في 
االحتاد، وتابع قائ���ال: »لقد تزامن 
انعق���اد مؤمترنا مع مرور 45 عاما 
الوطني لطلبة  على انشاء االحتاد 
الكويت«، الفتا الى ان االحتاد قدم 
العديد من االجنازات واالس���هامات 
ف���ي القضايا الطالبي���ة والوطنية 

واالسالمية.
وأش���ار الهاجري الى ان االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت تعرض للكثير 
من االنته���اكات خالل العام احلالي 

من قبل ممثلي الطلبة مع األس���ف 
الش���ديد، وتعرضت هذه املؤسسة 
لهذه االنتهاكات م���ن فئة قليلة ال 
متثل اال نفسها، اعتقدت ان االحتاد 
وسيلة لتحقيق اهدافهم الشخصية 
وأداة لكل شخص يرغب في البروز 
االعالمي وتناسوا ان االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ومتثيله هو تشريف 
وليس تكرميا، مدلال على ذلك بانهم 
لم ميسوا االحتاد اال بعد خسارتهم 
في االنتخابات، فلماذا لم يهاجموا 
االحتاد قب���ل خوضهم لالنتخابات 
وملاذا خاض���وا االنتخابات ماداموا 
ال يعترفون بوجود هذه املؤسسة 
العريقة املمتدة على مدار 45 عاما.

ومن ثم بدأت اعمال اجللسة ومت 
اختيار جلنة مكونة من 5 اعضاء وهي 
جلنة التدقيق واالعتماد على اعضاء 
وفد املؤمتر، واختير بدر نشمي رئيسا 
للجنة وبعضوية كل من عدنان أسد 
وعبدالعزيز داهي وبسام الكندري 
العبداجلادر، وبالفعل مت  وسندس 
التدقيق عل���ى احلضور وابراز كل 
عضو للهوية الش���خصية اخلاصة 
به ومن لم يبرزها مت استبعاده من 
القاعة، وأكد الهاجري ان اعمال جلنة 
التدقيق ستسمر طيلة ايام املؤمتر 
ويحق له���م التأكد من عضوية اي 

شخص.
وذكر عب���داهلل الهاجري انه مت 
التدقيق عل���ى حضور اعضاء وفد 
املؤمتر وم���ن لم يحم���ل اثباتا مت 
اس���تبعاده حتى يثبت نفسه امام 
جلنة التدقيق، ولكن لم يتواجد وفد 

لفرع االردن.
وأش���ار الهاجري الى ان الهيئة 
التنفيذي���ة حاولت اقامة انتخابات 
لفرع االردن ولكن لم ميكن اقامتها، 
وقام رئيس الهيئة التنفيذية بتحويل 
االمر الى اللجنة الدستورية برئاسة 
عبدالكرمي الكندري حولت التقرير 
الى املجلس االداري وبناء عليه مت 

املصادقة عليه وعرضه لوفود املؤمتر 
خالل اعمال املؤمتر.

ومن ناحيته ذكر رئيس اللجنة 
الدستورية عبدالكرمي الكندري انه 
كانت هناك دعوة للجمعية العمومية 
لعقد انتخابات فرع االردن ولكن مع 
األسف بعدما حدثت احداث االردن 
ووصلنا الى حالة تسمى »االستحالة 
املادية« وقوة قاهرة منعتنا من اجراء 
االنتخابات، فبالتالي ال يوجد فرع 
مؤمتر لألردن، الفتا الى ان دستور 
االحت���اد حتدث عن غي���اب الهيئة 
االداري���ة للف���رع ووضع نصوصا 
دستورية حيال ذلك تتمثل في نص 
املادة 63 بتشكيل جلنة حتل محل 
الهيئة االدارية ومتارس صالحيات 
الهيئ���ة االدارية للفرع حلني اجراء 
االنتخابات، ولكن نصوص الدستور 
لم تتعرض ابدا لغياب وفد املؤمتر 
وما هو حل استحالة وجود انتخابات 

وفد املؤمتر.
وبالتال���ي فرجوع���ا لنصوص 
القانون وان االصل في االشياء االباحة 
وم���ادام ال وجود هن���اك حلظر في 
الدستور، فارتأينا الرجوع للمؤمتر 
بحكم انه سيد قراراته والسلطة العليا 
وبإمكانه تعديل الدستور واتخاذ قرار 
اللجنة  بهذا املوضوع، موضحا ان 
ارتأت احالة املوضوع  الدستورية 
للبت فيه واتخاذ قرار في مس���الة 
حضور وف���د األردن او غيابه الى 
املؤمتر ومت إحالة التقرير للمجلس 
االداري ال���ذي قام باملصادقة عليه، 

واملوضوع مطروح للمؤمتر.
وقدم كل من بدر الهولي وبدر 
عبداهلل الش����مري ومحمد مشعان 
العتيبي اقتراح����ا، بحجب مقاعد 
وفد االردن عن املؤمتر احلالي حتى 
جترى انتخاب����ات الهيئة االدارية 
للفرع، ومت التصويت على االقتراح 

واملوافقة عليه.
ومن ثم مت انتخاب مكتب املؤمتر 
واختيار عبدالكرمي الكندري رئيسا 
للمؤمتر ووفاء اجلاسم نائب الرئيس 

واحمد املال أمني السر.
واقترح طارق العبدالعالي من وفد 
أميركا تشكيل جلنة واحدة ملناقشة 
التقريرين املالي واالداري معا ولكن 
عبدالكرمي الكندري وضح له ان ذلك 
ال يجوز والبد من مناقشة كل تقرير 
على حدة، ومتت املوافقة على مناقشة 

التقرير املالي قبل االداري.
وتق���دم وفد الكوي���ت مبقترح 
لغل���ق ب���اب النقاش ف���ي التقرير 
املالي واالداري ثقة منهم في الهيئة 
التنفيذية ومقدمو االقتراح هم عدنان 
الكندري وس���ليمان الكندري وبدر 
الهولي، ولكن عبداهلل الهاجري ذكر 
انه من االفضل سحب املقترح العطاء 
فرص���ة للوفود املؤمتر مبناقش���ة 

التقريرين املالي واالداري.
ولفت احمد اجلوع���ان من وفد 
أميركا الى انهم يريدون مناقش���ة 
التقريري���ن املال���ي واالداري ليس 
التنفيذية ولكن  بالهيئة  تش���كيكا 

رغبة منهم في املناقشة.
ومت اختيار اعضاء جلنة التدقيق 
املالي وهم احمد الصديقي ومحمد 
املطر وعل���ي الدويلة، وهو اقتراح 
مقدم من احمد السميط وعبدالعزيز 
الفضلي ومت التصويت على املقترح 

واملوافقة عليه.
ومت فتح املجال ملناقشة التقرير 
املالي للهيئ���ة التنفيذية واملوافقة 
على مقترح مقدم م���ن عبدالعزيز 
داهي واحمد السميط وفالح الهاجري 
باالكتفاء بسؤالني عن التقرير املالي 

واغالقه واقراره.
وس���أل احمد اجلوعان من وفد 
أمي���ركا عن بند مس���اهمة الفروع 
اخلارجية في مصروفات االنتخابات، 
وذكر عبداهلل الهاجري ان الفرع الذي 
جترى به االنتخابات مس���ؤول عن 
التكالي���ف املادي���ة اخلاصة بحجز 
تذاكر الطيران واالقامة واملصروف 
الشخصي ورسوم شحن صناديق 

االقتراع.
والسؤال الثاني كان خاصا ببند 
مصروف���ات عمل مس���رحي، ثم مت 
التصويت على اقرار التقرير املالي 

للهيئة التنفيذية.
ومن ثم متت مناقشة التقرير االداري 
واقترح وفد الكويت االكتفاء بسؤالني 
واغالق باب النقاش واقراره، ومقدمو 
االقتراح هم عبدالعزيز داهي وعدنان 
الكندري واحمد السميط، ولكن وفدي 
أميركا وبريطانيا متسكوا باحتياجهم 
لوقت كاف ملناقش����ة التقرير، ومتت 
املوافقة على مقترح االكتفاء بسؤالني 
واقرار التقرير االداري، وذكر عبداهلل 
الهاج����ري ان من اهم اجنازات الهيئة 
التنفيذية انش����اء فرع سابع لالحتاد 

في مملكة البحرين.
وكان هناك سؤال من وفد أميركا 
حول مسألة ارسال كتب ألفرع االحتاد 
باالسراع في ارسال التقارير املالية 
واالدارية كل 3 اشهر ومدى التزام 
االفرع بذلك، فوضح بدر نشمي ان 
تلك التقارير تطلب من االفرع كل 4 
شهور وملتزمون بها ويتم تنبيهم 

في حال كان هناك اي تأخير.
وتس���اءل وفد أمي���ركا عن فرع 
لبنان، فذك���ر عبداهلل الهاجري انه 
بالفع���ل متت املوافقة على انش���اء 
ف���رع لبنان ولكن نظ���را للظروف 
السياسية التي حدثت في لبنان لم 
جتر االنتخابات على الرغم من سفر 
الهيئة التنفيذية وتسجيل عدد من 
الطلبة خالل يومني، مؤكدا ان جميع 
اخلطوات الدستورية حتققت النشاء 
فرع لبنان وهم بانتظار صدور مبادرة 
من القوائم الطالبية الكويتية بلبنان 
واملطالبة باجراء االنتخابات والهيئة 
التنفيذية ل���ن تتوانى عن االعالن 
عن االنتخابات، وكان هناك مقترح 
بان يسرد عبداهلل الهاجري التقرير 
االداري على احلضور ولكن مت رفض 
املقترح نظرا لضي���ق الوقت ومن 
ثم مت التصويت على اقرار التقرير 

االداري للهيئة التنفيذية.
النقاش  ب���اب  اقتراح غلق  ومت 
للتقريري���ن االداري واملالي ملجلة 
االحتاد واقرارهم���ا ومتت املوافقة 
على املقترح بغلق مناقشة التقرير 
املالي ملجلة االحتاد واقراره وغلق 
مناقشة التقرير االداري ملجلة االحتاد 

واقراره.
واس���تكماال جلدول االعمال مت 
التصويت عل���ى منح الثقة للهيئة 
الثقة  التنفيذي���ة وحصلت عل���ى 

باالجماع.
ومت اقت���راح ضم اعضاء الهيئة 
التنفيذية لعضوية املؤمتر ومتت 

املوافقة على املقترح. 

بدر نشمي وعبداهلل الهاجري خالل املؤمتر


