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أحمد الفهد: نتطلع لبذل المزيد من العطاء والجهد لغد مشرق وواعد ألبنائنا
خالل حفل تكريم الطلبة المتفوقين الثالث في »العلوم االجتماعية« بحضور ضاري الفهد

)سعود سالم(تكرمي احد املتفوقني الشيخ ضاري متحدثا للصحافيني الشيخ ضاري الفهد مكرما احدى املتفوقات

الـ »الخليج« تبرعت بـ 42 جهاز حاسب آلي 
لوحدة التعليم بجمعية العون المباشر

في إطار سعيها  لدعم مؤسسات المجتمع  المدني

بالتعاون مع تجمع طلبة الطب في إيرلندا والمملكة المتحدة

رابطة الطب نظمت »المهن الطبية« 
للتعرف على االختبارات المطلوب اجتيازها

د.عبدالرحمن احمليالن

محمد الهاجري مساعد الثويني ناصر هاشم

عبداهلل العبداجلليل

على التبرع وقال: بكل الش���كر 
والتقدير تسلمنا تبرعكم الكرمي 
بعدد 42 جهاز حاسب آلي لصالح 
وحدة التعليم، وانني ادعو اهلل ان 
ينفع بها أبناءنا الطلبة في قارة 
افريقيا لرفع مستواهم ملواكبة 
الطف���رة التي ط���رأت في مجال 

وعتاده، موصيا إياهم بأن يبقى 
الوطن نص����ب أعينهم ألجل أن 
يدوم ع����زه ومج����ده لألجيال 
القادمة، ولتبق����ى احملبة رمزا 

والعطاء عنوانا.
 بدوره أوضح العميد املساعد 
للشؤون الطالبية بالكلية د.محمد 
شافي ان عمادة الكلية وأعضاء 
مكتب التوجيه واإلرشاد يعملون 
بكل ما ميلكون م����ن إمكانيات 
وطاقة ف����ي س����بيل تذليل كل 
الصعاب التي تواجه الطلبة خالل 
مسيرتهم الدراسية وتوفير املناخ 
العلمي والدراسي املناسب لهم 
وتنمي����ة مهاراتهم وكذلك خلق 
فرص جيدة ملمارسة مواهبهم، 

الش���كر موصول للجنود الذين 
عملوا خل���ف الكواليس كاملدير 
اإلداري عبدالعزيز بولند وعريف 
احلفل د.سهام القبندي ولكل من 

ساهم في اجناح احلفل.
 وكانت للطلبة املتفوقني كلمة 
ألقتها الطالبة هبة الشويب التي 
قالت: »لقد مرت سنوات الدراسة 
وبعد أن وفقن���ا اهلل بالتفوق، 
فس���يكون ه���ذا الي���وم محطة 
انطالقن���ا نحو املزيد من اجلهد 
والعط���اء والبناء، فاجلامعة لم 
تقصر وقدمت لنا كل اإلمكانيات 
تصنع منا رواد املستقبل، وعهدنا 
جميعا اليوم أن نكون على قدر 
التي س���نتحملها  املس���ؤولية 

ومن العلم سبيال ومن اإلخالص 
دافعا، وأوصيكم بالعمل اجلاد 
ونشر احملبة وروح اإلخاء والبعد 
ع���ن العصبية ونب���ذ العنف، 
وليبق الوطن في قلوبنا مادام 

الدهر«.
من جهته، هن���أ عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري الطلبة املتفوقني على ما 
حققوه في دراستهم، مشيرا إلى 
أن ذلك يعتبر حصادا ملا زرعوه 
من مثابرة وجهد وإدراك ألهمية 
العلم وقيمته، متمنيا أن يكونوا 
على قدر املسؤولية التي ألقيت 
على عاتقهم ألجل غد مش���رق 
ومواصلة مسيرة التنمية ليدوم 

عز ومجد هذا الوطن الغالي علينا 
جميعا.

وأضاف أسيري أن الطلبة هم 
رواد مستقبل هذا الوطن وصانعو 
نهضته وتقدمه وازدهاره، بعد 
أن أولت اجلامعة جل اهتمامها 
إلعداده����م أفضل إعداد ملواجهة 
حتديات العصر واستشراف آفاق 

املستقبل.
وقال أس����يري أن هذا اليوم 
هو محطة انطالقة الطلبة على 
آفاق البناء والتطوير حبا لهذا 
الوطن الذي منحنا األمان، مطالبا 
إياهم بأن ال يقفوا عند هذا احلد 
من العلم واملعرفة، مشيرا إلى 
أن الطلبة ه����م عدة هذا الوطن 

ذلك جلعلهم مواطنني صاحلني 
خلدمة بلدهم الغالي.

وقال شافي للطلبة أنهم البد 
أن يحرصوا على األخالق احلميدة 
والطيبة وخدمة بلدهم كما كانوا 
يحرصون عل���ى التزود بالعلم 
واحلصول على املراكز املتقدمة 
في تخصصاتهم، مشيرا إلى أن 

األوطان تبنى بسواعد أبنائها.
 وتوجه شافي بالشكر اجلزيل 
إلى راعي احلفل الش���يخ أحمد 
الفه���د وملدير جامع���ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد ولعميد الكلية 
د.عبدالرضا اسيري على دعمه 
غي���ر احملدود ألنش���طة مكتب 
التوجيه واإلرشاد بالكلية، وكذلك 

فلننب معا وال تنسوا هذا البلد 
الذي لم ولن ينساكم، ولتتواصل 
أيدينا وأفكارنا ونواجه التحديات 
ونترك وراءنا ما يعكر صفونا 
وما يبعدنا عن تعزيز التالحم 
االجتماعي والوحدة الوطنية«.

وأردف: »نتطل���ع إل���ى بذل 
املزي���د م���ن العط���اء واجلهد 
ومواصلة التفوق لغد مش���رق 
وواعد لكم وألبنائكم، ولهذا البلد 
الكثير،  الذي أعطانا ويعطينا 
ولتواصل���وا العط���اء واجلهد 
لتتحقق على أيديكم تطلعاتنا 
التي تخدم مسيرة التنمية التي 
أكد عليها صاحب السمو األمير، 
التي تتخذ من اإلنسان محورا 

آالء خليفة
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية، 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الفهد، وحضور  الش���يخ أحمد 
الشيخ ضاري الفهد ، أقام مكتب 
التوجيه واإلرشاد بكلية العلوم 
الطلبة  االجتماعية حفل تكرمي 

املتفوقني الثالث.
وكان لراعي احلفل كلمة جاء 
فيها: »انطالقا من حرصنا وإمياننا 
جميعا بأهمي���ة العلم واملعرفة 
ودورهم���ا في تطوير مس���يرة 
التنمية، فقد أولت الدولة اهتمامها 
البالغ ببناء املواطن، وتعليم الفرد 
من أهم تلك األولويات، فسالح 
الداع���م لرقي وتقدم  العلم هو 

الشعوب وبناء املستقبل«.
وأضاف: »ان احتفالنا هذا يأتي 
تكرميا لنماذج اجتهدت وتفوقت 
س����عيا لتحقي����ق الطموحات 
واألهداف التي رسموها ألنفسهم، 
وبهذه املناسبة أذكركم من موقعي 
كأب ومسؤول أن تكونوا على 
قدر املسؤولية الستكمال مسيرة 
التنمية ودعمها وتطويرها خلدمة 
أبناء هذا الوطن لتبقى وتستمر 
الكويت كما كانت ويدوم عزها 
ومجدها، فأنتم بناء املس����تقبل 
وبأيديكم نهضة البالد وتقدمها، 

التي بدأها  وسنواصل املسيرة 
وحتملها من س���بقونا في بناء 

مجد هذا الوطن«.
وأضافت الش���ويب: »أتوجه 
باسمي وباسم زمالئي وزميالتي 
بخالص الشكر والتقدير جلميع 
أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة 
األكادميي���ة املس���اندة، وجميع 
العاملني بالكلية واجلامعة على 
كل ما قدموه لنا خالل السنوات 
املاضية، فلوالهم ما حققنا هذا 
اإلجناز الذي مبناسبته جنتمع 
هنا اليوم، فلهم منا وافر التقدير 

واالمتنان«.
وأشادت الشويب مبا شهدته 
كلي���ة العل���وم االجتماعية في 
الفترة األخيرة من تطور ملموس 
كان له أث���ر طيب فيما حققناه، 
خصوصا في ظ���ل قيامها بكل 
عامليها وعميدها بتذليل املشكالت 
وحل العقبات وتوفير املتطلبات 
الطلبة وتيسير  ومتابعة أمور 
ج���داول الطلب���ة، مثمنة الدور 
الكبير لكل أب وأم على جهودهم 
ليس فقط خالل سنوات الدراسة 

وإمنا منذ بداية عمرهم.
الش���ويب زمالءها  ودع���ت 
وزميالتها الى مواصلة التحصيل 
البناء وعدم الوقوف عند هذا احلد 
من العلم واملعرفة حبا في هذا 

الوطن الذي أعطاهم الكثير.

الباطنية واجلراحة. وحول النشاط 
حتدث عبداهلل العبداجلليل رئيس 
اللجنة الثقافية واإلعالمية لرابطة 
طلبة الط����ب الكويتية قائال: لقد 
ارتأت الرابطة التعاون مع االخوة 
في ايرلن����دا واململكة املتحدة في 
تنظيم مثل هذا النشاط الهادف ألننا 
في النهاية طلبة طب نشاطر بعضنا 

التعليم، سائلني املولى سبحانه 
وتعالى ان يدمي عليكم نعمة البذل 
والعطاء وان يجعلكم عونا وسندا 

لإلسالم واملسلمني.
واكد رئي���س مجلس األمناء 
للعل���وم  اخللي���ج  بجامع���ة 
والتكنولوجي���ا د.عبدالرحمن 
احمليالن عل���ى ان اجلامعة لن 
تألو جهدا في تقدمي الدعم لكافة 
مؤسس���ات املجتم���ع وحتقيق 
رس���التها التربوية والتعليمية 
مبا يحقق التكاف���ل االجتماعي 
بني اجلامعة وتلك املؤسس���ات 
وان مجلس األمن���اء واجلامعة 
حريصون على حتقيق رسالتها 
التربوية الت���ي ال تقتصر على 
اجلامعة وحس���ب ولكنها متتد 
لكافة الدوائر ومؤسسات املجتمع 
املدن���ي بالكويت ومب���ا يحقق 
الريادة والتق���دم للكويت على 

كافة األصعدة.

البعض قلقنا ومخاوفنا حول ما 
س����يأتي بعد التخرج من انخراط 
في أحد التخصصات التي تناسب 
امليول الذاتي����ة، واضاف قائال إن 
السواد األعظم من الطلبة ال يعرف 
حيثيات عملية السعي للدخول في 
احد التخصصات والعقبات التي 
تقف في وجه طموحات وتطلعات 
الشخص لذلك ارتأينا تنظيم مثل 
هذا النشاط والذي كان له صدى 
واس����عا وحضورا فاق التوقعات 
القاعة باحلضور  امت����ألت  حيث 
مما أس����عدنا كثيرا ووضع على 
عاتقنا مسؤولية كبرى لكي نكون 
كما كن����ا دائما نوازن بني اجلانب 
العلمي والترفيهي من خالل أنشطة 
الرابطة وهو ما يصب في مصلحة 
طالب الطب أوال وأخيرا، وش����كر 
العبداجلليل األطباء الذين شاركوا 
في النشاط جميعا متمنيا التعاون 
املستمر معهم ملا يخدم املصلحة 

املشتركة.

بيان عاكوم
تبرعت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا جلمعية العون 
املباش���ر بعدد 42 جهاز حاسب 
آلي لصالح وحدة التعليم التي 
تساهم بشكل فعال في مد جسور 
التعاون ب���ني الكويت والطلبة 
احملتاجني في قارة افريقيا، يأتي 
ذلك في اطار سعيها الدائم لدعم 
مؤسس���ات املجتمع املدني ومد 
التعاون بني اجلامعة  جس���ور 
وتلك املؤسس���ات مب���ا يحقق 
التكافل االجتماع���ي والتعاون 
فيما بينهم مب���ا يعود بالفائدة 
التي حتقق النفع والتعاون بني 

جميع مؤسسات املجتمع.
وقد شكر د.ابراهيم الشاهني 
رئيس مجلس إدارة جمعية العون 
املباشر د.عبدالرحمن احمليالن 
رئيس مجلس األمناء في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

الناحية القانونية بأنه ال يجوز ان 
يبنى اخلط����أ على اخلطأ ولكنني 
بينت له انه ال يجوز ايضا ان تكون 
دفعة 2009 ضحية ذلك اخلطأ واال 
تتم مساواتهم مبن سبقوهم ولكنه 
وعدني بأنه س����يبذل ما بوس����عه 
الصالح ذلك اخللل. متابعا: وبعد 
اس����بوع قال لي املدير انه عرض 
االمر على امني عام اجلامعة ووافق 
على الطلب ولكنهم حاليا بانتظار 

توقيع مدير اجلامعة.
وقال الهاجري: لقد قمت بذلك 
من اجل الطلبة فلست ضمن قائمة 
او ممثال عن احتاد كوني في السنة 
الدراس����ية األولى ولكنني عندما 
وجدت ان حقوق الطلبة ستضيع 
قررت الدفاع عنها خاصة اننا لو 
س����كتنا العام احلالي فس����ينتقل 
الوضع للدفاع في األعوام املقبلة.

وع����ن اخلط����وة املقبل����ة قال 
الهاجري: لقد وعدني مدير االدارة 
املالية بأن صرف ال� 100 دينار عن 
شهر 9 س����يكون مع مكافأة شهر 
يناير في اواخر الش����هر اجلاري، 
حيث سيصرف للطلبة 200 دينار 
موجها جزيل الشكر والتقدير ملدير 
االدارة املالية بجامعة الكويت ناصر 
هاشم على تعاونه االيجابي حلل 

تلك املشكلة.

آالء خليفة
اعلن مدير الرعاية االجتماعية 
بجامعة الكويت مساعد الثويني في 
تصريح صحافي منذ فترة ان املكافأة 
االجتماعية للطلبة املس����تجدين 
الطلبة قبل  ستكون في حسابات 
عيد األضحى املبارك، بحيث يصرف 
لهم 300 دينار عن أشهر 9 و10 و11 
ولكن فوجئ الطلبة بصرف مكافأة 
قدرها 200 دينار فقط عن شهري 
10 و11، وفيما بعد صرحت جمعية 
طلبة العلوم بأن هناك خطأ والبد 
من صرف املكافأة االجتماعية كاملة 

ولكن مت رفض الطلب.
اما الطالب املستجد بكلية اآلداب 
الهاجري،  الكويت محمد  بجامعة 
والذي روى ل� »األنباء« ما قام به في 
سبيل تصحيح ذلك اخلطأ فقال لنا: 
لقد ذهبت ملكتب التوجيه واالرشاد 
لالستفسار عن مبلغ املكافأة فقالوا 
لي انه����ا 200 دينار فقط ولم أجد 
ردودا مقنع����ة ع����ن ع����دم صرف 
300 دينار فتوجهت ملقابلة مدير 
الرعاية االجتماعية مساعد الثويني 
لالستفسار عنه خاصة ان الطالب 
من حقه املكافأة متى ما كان مقيدا في 
السجالت اجلامعية وليس من دوامه 
باجلامعة، ووضحت له ان قبولنا 
كان في آخر شهر 8 املاضي وبالتالي 

مكافأة لش����هر 9 ولكنني وضحت 
لها ان الطلبة املس����تجدين دفعة 
2008 داوم����وا باجلامعة يوم 10/5 
وأخذوا املكافأة عن الثالثة اش����هر 
ونحن طلبة دفع����ة 2009 داومنا 
باجلامعة 10/4 والبد من مساواتنا 
بالدفعة السابقة. مضيفا: وتقابلت 
مع مدير االدارة املالية ناصر سيد 
هاشم، ووضحت له ان عدد الطلبة 
املستجدين بجامعة الكويت العام 
بل����غ 6436 وبالتالي فإن  احلالي 
مطالبتي ب� 100 دينار عن ش����هر 
9 ليس����ت مطالبة شخصية وامنا 
مطالبة ب� 643600 دينار من حق 
الطلبة والطالبات املستجدين دفعة 

2009 خاصة ان الطلبة املستجدين 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حصلوا على 300 دينار 

عن الثالثة اشهر.
الهاجري قائ����ال: وقد  وتاب����ع 
كان مدي����ر االدارة املالية قمة في 
التعاون وقال لي مادامت دفعة 2008 
حصلت على 300 فالبد من صرف 
300 لدفعة 2009، وطلب مني كتابة 
طلب باملوضوع وترك اسمي ورقم 
هاتفي وبعد اسبوع ذهبت للمدير 
مرة اخرى ملعرفة آخر املستجدات، 
ووضح لي املدير أنهم تأكدوا فعال 
من أن دفع����ة 2008 حصلوا على 
300 دينار ولكنهم ينظرون لها من 

فإننا نستحق مكافأة عن أشهر 9 
و10 و11. وتابع الهاجري قائال: وقال 
لي مدي����ر الرعاية االجتماعية انه 
املالية  ارسل كتاب حتفظ لالدارة 
بأن قرار ص����رف 200 دينار فقط 
غير سليم، مؤكدا لي انه مع صرف 
املكافأة كاملة مببلغ 300 دينار عن 
الثالثة اشهر وقال لي ان االمر لدى 

االدارة املالية حاليا.
ومن ثم توجهت لالدارة املالية 
جلامعة الكويت باخلالدية في اوائل 
شهر ديس����مبر املاضي وحتدثت 
مع رئيسة القس����م التي قالت ان 
املستجدين يستحقون مكافأة عن 
شهري 10 و11 فقط وال يستحقون 

آالء خليفة
اختتمت رابطة طلبة الطب 
الطبية« والذي  نش���اط »املهن 
أقي���م بالتعاون مع جتمع طلبة 
الطب في ايرلندا واململكة املتحدة 
وبتنظيم مشترك، هذا وقد جاءت 
أنشطة »املهن الطبية« على يومني 
انقسمت فيه الندوات حيث تناول 
اليوم األول االختبارات املطلوب 
اجتيازها بعد التخرج للدخول في 
التخصص املعتمدة  أحد برامج 
الذاتية بصورة  السيرة  واعداد 
دقيقة ومناسبة للحصول على 
القبول، أما في اليوم الثاني فقد 
قام املنظمون باستضافة جملة 
م���ن األطب���اء االختصاصي���ني 
واالستش���اريني ف���ي مختلف 
التخصصات والذين يعتبرون 
أس���ماء المع���ة ف���ي مجاالتهم 
ليقفوا مع الطلبة حول جتربتهم 
الشخصية في تخصصاتهم التي 
تنوعت لتغطي جميع أقس���ام 

الهاجري لـ »األنباء«: مدير اإلدارة المالية بجامعة الكويت 
وعدني بصرف مكافأة شهر 9 بأثر رجعي نهاية الشهر الجاري

بعد صرف شهري 10 و11 فقط من المكافأة

الصقعبي: الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة ستنظم زيارات قريبة 
لسفاراتنا ومكاتبها الثقافية في أوروبا لفتح آفاق جديدة للتعاون

محمد المجر
صرح نائب رئيس الهيئ����ة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت عبدالعزيز الصقعبي بأن ما تخلل املؤمتر ال� 
22 الحتاد الطلبة من أوراق عمل جادة ومتميزة وما خرج به 
من توصيات ومقترحات عملية، لهو مفخرة للطالب الكويتي 
بش����كل عام ولالحتادات الطالبية بفروعها املختلفة بشكل 
خاص. وأعرب الصقعبي عن شكره وامتنانه لوفود فروع 
االحتادات املشاركة على تفاعلها اإليجابي أثناء جلسات هذا 
املؤمتر الطالبي املهم ومساهمتها في إجناح أنشطته املختلفة 
من ندوات وحلقات نقاشية ورغبتها الصادقة في اإلجناز 
من خالل ما طرحته من مبادرات ومقترحات مسؤولة تنم 
عن وعي وكفاءة، ما أدى الى خروجه بالصورة التي تليق 
مبكانته كأعلى سلطة في االحتاد الوطني لطلبة الكويت.

وبني الصقعبي ان املظهر الراقي الذي ظهر به املؤمتر ال� 

22 ما كان ليتحقق لوال فضل اهلل عز وجل ثم جهود اإلخوان 
في اللجنة التحضيري����ة، القائمني على إعداده منذ البداية 
وترتيب كل أموره، فلهم منا كل الش����كر والتقدير، كما انه 
لم يخرج بذلك الكم من اإلجنازات األكادميية واملكتس����بات 
الطالبية لوال التعاون املنقطع النظير من قبل وفود املؤمتر 
وإحساسهم باملسؤولية واستشعارهم لعظم األمانة امللقاة 
على عواتقهم، كما شكر اعضاء وفد املؤمتر على ثقتهم الغالية 

التي أولوها الهيئة التنفيذية اجلديدة باإلجماع.
1وأوضح الصقعبي ان في جعبة الهيئة التنفيذية اجلديدة 
العديد من املفاجآت السارة من مشاريع استراتيجية وحتركات 
أكادميية نقابية جادة من شأنها النهوض باحلركة الطالبية 
الكويتية وتطوير مؤسساتها املختلفة والتي سترى النور 
في القريب العاجل، كما أعلن عن عزم الهيئة التنفيذية خالل 
األيام القليلة املقبلة على تنسيق بعض الزيارات الرسمية 

داخ����ل الكويت وخارجها أبرزها زيارة لس����فارات الكويت 
ومكاتبها الثقافية في أوروبا وحتديدا فرنسا واململكة املتحدة 
مصحوبة بزيارة ميدانية الحتاد طلبتنا في فرنسا والدول 
املجاورة واحتاد طلبتنا في اململكة املتحدة وايرلندا، مبينا 
ان الغرض األساسي من وراء هذه الزيارات هو محاولة لفتح 
آف����اق جديدة للتعاون بني الهيئة التنفيذية وجهات الدولة 
الرسمية في اخلارج، ومساندة احتاداتنا املختلفة في دعم 
وتبني القضايا األكادميية واملكتسبات الطالبية املختلفة، 
ومتابعة نشاطاتهم ومحاولة تسديد خطاهم قدر املستطاع 
� بعد توفيق اهلل عز وجل � وتقدمي النصح واملشورة التي 
من ش����أنها تذليل السبل وحتطيم العقبات التي قد تعوق 
حتركاتهم وحتول دون حتقيق املزيد من اإلجنازات، سائلني 
املولى عز وجل التوفيق والس����داد جلميع العاملني في هذا 

احلقل اخلصب والواسع.

جانب من الطلبة املكرمني

نرى الكويت في الجيل المقبل
وجه الش�يخ ض�اري ال�ف�هد ال�شك�ر ال�ى ك�لي�ة العلوم 
االج�تماعي���ة على ما تقوم به من جهد ألبنائنا الطل�بة، 
كما هن���أ األهالي الذين حصدوا إنتاجا س���يكون خيرا 

لدولتنا احلبيبة.
وأض�اف: أن�وب ع�ن أخ�ي ال�ش�يخ أحم�د الفهد باملباركة 
على التخرج للطلبة والتنظيم للكلية، م�ستطردا بالقول: 
نحن ن���رى الكويت في اجليل املقب���ل من خالل ع�يون 

ه�ؤالء الطلبة.


