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الجامعــــة
والتطبيقي

بحثت األمانة العامة ملجلس التخطيط والتنمية برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد مع وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وإدارة جامعة الكويت مشروع املدينة اجلامعية واحلرم 
اجلامعي جلامعة صباح السالم. وقال بيان صحافي صادر 
عن املكتب االعالمي للش����يخ احمد الفهد ان االجتماع ناقش 

بحضور املدير العام للجامعة د.عبداهلل الفهيد وفريق عمل 
اجلامعة العديد من مشروعات اجلامعة التي لم تكن واضحة. 
وأضاف البيان ان االجتماع ناقش أيضا طرح املناقصات إلجناز 
البنية التحتية األساسية والكليات العلمية واملراكز املختلفة 
داخل اجلامعة. وذكر ان االجتماع شدد على ضرورة تطبيق 
التقدم في مش����روعات التنمية البشرية النها متثل األسس 

التي تقوم عليها اي دولة وليس املنشآت فقط.

األمانة العامة للتخطيط بحثت مشروع جامعة صباح السالم

المقاطع: ال مانع من تولي المرأة القضاء الخاص باألحوال الشخصية واألحداث

الطبطبائي: أؤيد منح المرأة حقوقها المدنية واالجتماعية
وهناك تيار في مجلس األمة يتاجر بقضيتهن

آالء خليفة
تع���ددت اآلراء حول توليها القضاء، فهل س���نراها 
قاضية؟ س���ؤال طرحته الرابطة الدس���تورية التابعة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في الندوة التي نظمتها 
ظهر امس حول امكانية تب���وؤ املرأة منصب القضاء، 
والت���ي حاضر فيها كل من النائ���ب د.وليد الطبطبائي 
واخلبير الدس���توري د.محمد املقاطع واحملامي محمد 
ال���دالل واحملامي نواف الفزيع واحملامية نيفني معرفي 
واحملامية العنود الهاجري على مسرح عثمان عبدامللك 
بكلية احلقوق. بدأ النائ���ب د.وليد الطبطبائي حديثه 
قائال: من قال انني معارض لوصول املرأة للقضاء؟ انا 
مؤيد حلقوق املرأة، ولقد خرجت للتو من جلسة مجلس 
األمة وتقدمنا مبقترح اس���تعجال قانون حقوق املرأة 
املدنية واالجتماعية، ولكن من عارض االستعجال هن 
السيدات النائبات، فهناك تيار يتاجر بقضية املرأة وهو 
من يؤخر حصول املرأة على حقوقها السياسية، فنحن 
بني تيارين تيار لألسف يريد ان يقوقع املرأة ويحرمها 
من كل شيء وتيار آخر يريد ان مينحها كل شيء، ومن 

وجهة نظري فكال التيارين خطأ.
وتاب���ع: وفيما يخص الرأي الش���رعي فإن جمهور 
الفقهاء ذك���روا ان املرأة ال تتولى القضاء إطالقا، ولكن 
بعض احلنفية يقولون يجوز للمرأة أن تتولى القضاء 
في الشيء الذي يجوز لها ان تشهد به، فاملرأة ال يؤخذ 

بشهاداتها في الدماء واألموال.
وتابع: األدلة على أال تتولى املرأة القضاء كثيرة، فلم 
يحدث التكليف في العهود املفضلة ومنها عهد الرسول 
محمد ژ الذي قال: »ان خير القرون قرني«، فلم تتولى 
املرأة القضاء في عهده وال في عهد اخللفاء الراشدين وال 
في العصور املفضل���ة األولى، كما ان »الرجال قوامون 
على النساء« وقول الرسول الكرمي ژ: »لم يفلح قوما 
ولي أمرهم امرأة«، وجاء في السنة منع املرأة من السفر 
وحدها إال مبحرم واإلجماع على منعها من تولي منصب 
اإلمامة الكبرى والقضاء فرعا منها، كما اش���ترطوا في 

القض���اء الذكورة. من جهته، قال اخلبير الدس���توري 
د.محمد املقاطع: كل من يعتقد ان له حقا يجب أال يتردد 
في املطالبة به فيما يعتقد انه حق له، ولكن فيما يخص 
تولي املرأة منصب القضاء فال ميكن اعتبارها من األمور 

السهلة املسلم بها دون أي تفصيل.
وتابع: قد يقول البعض ان هناك بعض الدول العربية 
واإلس���المية سبقتنا في إعطاء املرأة حق القضاء، نعم 
ولكن البد من التحاور وفق املبادئ، ومن وجهة نظري 
الشخصية فاملرأة ميكن ان تتولى القضاء وعلى األقل 
في نوعني: القضاء اخلاص باألحوال الشخصية والقضاء 
اخلاص باألح���داث، فاملرأة لديها في البعد اإلنس���اني 
والعاطفي والعالجي الكثير في عالج االنحرافات السيما 
ان هذين النوعني من القضاء يعتبران شكال من األشكال 

اإلصالحية.
وتابع د.املقاطع قائال: أما اخلالف على البعد الشرعي 
في تولي املرأة للقضاء بصفة مطلقة فالدستور مرتبط 
بفكر الشريعة اإلسالمية املقنن واملوثق من خالل املواد 
الدس���تورية، وهذا األمر يجعل فك���رة وضع املرأة في 
القضاء ليس من املس���ائل املسلم بها مبا يترتب عليه 
خالفات واسعة منذ زمن وفي عدة دول عربية واسالمية، 
فعلى سبيل املثال في جمهورية مصر العربية تغلبوا 
على ذلك األمر بتعيني املرأة قاضية بقرار سياسي، فقد 
مت تعيني امرأة مصرية قاضية في احملكمة الدستورية 
العليا بقرار سياسي، وبالتالي تغير التوجه القضائي 
في مصر الى نوع من القبول التدريجي في قبول تقلد 

املرأة للقضاء.
وأوضح احملامي محمد ال���دالل ان هذه القضايا لها 
ابع���اد اجتماعية ودس���تورية مختلفة ومرتبطة كذلك 
بالعقلية التي تس���ير بها البالد، مؤكدا ان هذه القضية 
يحكمها الدس���تور الكويتي، هذا العقد االجتماعي الذي 
ارتضيناه ورس���خ العديد من القواع���د، مؤكدا تطلعه 
ألن تك���ون للمرأة الكويتية أدوار في التنمية وفي بناء 

الدولة احلديثة.

وشدد الدالل على ضرورة تفعيل مواد الدستور إلعطاء 
املرأة دورا أكبر الس���يما انه ال توجد مخالفة دستورية 
لوجود املرأة في القضاء، اما في االطار الشرعي فالقضية 
تعتبر اجتهادية عند السلف الصالح وعند اخللف وعلى 
وجه التحديد في الكويت فنرى ان د.عجيل النش���مي 
معارض لوج���ود املرأة في القضاء في حني ان د.محمد 
عبدالغفار الشريف مؤيد لتولي املرأة القضاء وان كان 

هناك جوانب معينة في ذلك املوضوع.
وأشار الدالل الى ان املرأة الكويتية أعطيت حقوقها 

السياسية بالقانون في االنتخاب والتشريع.
وقال احملامي نواف الفزيع: املرأة في دول العالم تقود 
مركبة فضائية ونحن مازلنا في الكويت نتس���اءل هل 

تتولى منصب القضاء أم ال؟
وتابع: ان الشريعة االسالمية ال تطبق على دفعات 
والقرآن ال يتجزأ واحلدود جزء من الشريعة االسالمية 
وليس بها اخت���الف، فاحلدود البد ان تطبق ولكن اين 

نحن من تطبيق حكم قطع اليد على السارق؟
وأردف: نحن مع تطبيق الشريعة االسالمية ولكن 
ليس عل���ى الكيف والهوى وامل���زاج، فقد تخرج طلبة 
من كلية احلقوق وأصبحوا قضاة وقد درسهم دكاترة 
من النساء، ولقد زاملنا الكثير من الزميالت املتفوقات 

والقياديات فهناك عقليات جيدة لدى النساء.
وشددت احملامية العنود الهاجري على عدم وجود 
نص شرعي او مانع دستوري مينع املرأة من العمل في 
سلك القضاء والنيابة العامة، ولو وجد عارض ملا سمحت 
الدول العربية واخلليجية واالسالمية بدخول النساء في 
هذا املجال، كما انه منذ اربعني سنة مضت أعطي للمرأة 
الكويتية احلق في وجودها في السلك القضائي ولكن 
في املقابل منع قانون االنتخاب ذلك وفي عهد الش���يخ 

املغفور له بإذن اهلل جابر األحمد »عدل القانون«.
كما أكدت الهاجري ان معايير كون املرأة قاضية تتمثل 
في خبرتها وكفاءتها العالية، والدورات التي تستند اليها 

لتأهيلها النفسي والثقافي والقانوني.

د.محمد املقاطع

م. فنيس العجمي عبدالرحمن السميط

العجمي: نشيد بوعد وزير الخارجية قبل أسبوع بإقرار كادر اإلداريين بـ »التطبيقي«

السميط: نرفض خصخصة القطاع النفطي 
واتحاد العمال لن يسكت عن أي تفريط

معهد المتحدون العرب يشارك 
في معرض تدريب »التطبيقي« 18 الجاري

OFFSET اتحاد أميركا: إعادة العمل بصندوق الـ

برنامج المرأة والتنمية األول 11 مايو
تنظم كلية البنات في جامعة الكويت بالتعاون 
مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة مشروع وبرنامج املرأة والتنمية 

األول في 11 مايو املقبل.
وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.قاسم صالح 
ان املشروع الذي ترعاه وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، يأتي انسجاما 
مع الرغبة األميرية السامية في حتويل الكويت 
ال���ى مركز جتاري عامل���ي ويتناغم مع األهداف 
اإلستراتيجية خلطة التنمية للدولة والتي ترتكز 

على البشر وتوفير فرص العمل.
واضاف صالح أن املشروع الذي يحمل شعار 
»نحو كادر تنموي فاعل« يهدف الى تهيئة املرأة 
الكويتية واكس���ابها امله���ارات املهنية املطلوبة 
لالنخراط في س���وق العمل م���ع دعم طموحها 
وجمع الشركات واملؤسسات املهتمة بالتوظيف 
حتت سقف واحد إلتاحة الفرصة للتعرف على 
احتياجات سوق العمل، وتوفير قنوات تواصل 
مباشرة للشركات بغية استقطاب االيدي العاملة 

الطموحة.

اتحاد »التطبيقي« يكرم اإلعالميين وقيادات 
الهيئة ورؤساء االتحاد السابقين اليوم

أكد مدير التدريب والتطوير 
العرب«  في معهد »املتحدون 
جهاد فراج ان برامج التطوير 
التي  البوابة  والتدريب ه���ي 
يعبر م���ن خاللها اخلريجون 
والباحثني عن عمل نحو سوق 
العم���ل، الفتا الى ان التدريب 
يتيح لهم فرص تنمية مهاراتهم 

املهنية والعلمية.
ف���راج ان معه���د  وق���ال 
املتحدون يحرص على املشاركة 
في انش���طة منتدى ومعرض 
التدريب والتأهيل الذي سيقام 
حتت رعاية مدير عام الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ومبش���اركة نائب املدير العام لشؤون 
التدريب سعاد الرومي، وذلك خالل الفترة من 18 
وحتى 20 من اجلاري بفندق املوڤنبيك باملنطقة 
احلرة، وتنظمه شركة فيجن لالستشارات، في 
ظل قناعة راسخة بأن التدريب مبفهومه احلديث 
أصبح خيارا استراتيجيا في منظومة وتنمية 

املوارد البش���رية. وذكر فراج 
ان »معه���د املتحدون العرب« 
سيظل رائدا في تقدمي كل ما 
هو جدي���د ومفيد في مجاالت 
التدريب للنهوض بالفرد ومن 
ثم املجتمع وهو ما يسعى اليه 

دائما.
وأض���اف ف���راج ان املعهد 
يوفر اح���دث برامج التدريب 
الوكاالت  العديد م���ن  ولديه 
التدريب  ف���ي  واالعتم���ادات 
من كبرى الش���ركات العاملية 
في هذا املج���ال ويتبع احدث 
الطرق التي تواكب املتغيرات 
السريعة واملتالحقة في سوق العمل مبا يضمن 
مواجهة التحديات، الفتا الى ان بداية التغيير 
في املؤسسات والش���ركات نحو األداء االفضل 
هو بتغيير أداء املوظفني نحو االفضل والرفع 
من كفاءتهم واالهتمام بهم ألنه من دون تطوير 
مهاراتهم ال تتحقق االهداف املنشودة والنتائج 

املتوقعة.

باركت مس���ؤولة العالقات 
العام���ة واإلعالم ف���ي االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
nuks.( الواليات املتحدة األميركية
org( صفي���ة العج���الن للطلبة 
الدارسني  الكويتيني  والطالبات 
الواليات املتحدة األميركية  في 
موافقة جلنة البعثات على اعادة 
العمل بصندوق ال� OFFSET الذي 
مت ايق���اف العمل به منذ يونيو 

املاضي.
أنه في اتصاالت بني  وأكدت 
االحتاد واملس���ؤولني في وزارة 
التعليم العالي تأكد االحتاد من 

موافقة جلنة البعثات على اعادة العمل بالصندوق 
والقرار اآلن في انتظار موافقة الش���ركة الوطنية 

لل���� OFFSET والت���ي مت���ول 
الصندوق.

وذكرت العج���الن انه لطاملا 
طالب االحتاد اجلهات املسؤولة 
بوض���ع لوائح وخطط واضحة 
لبعثات األوفس���ت حيث ان من 
شأنها مس���اعدة شريحة كبيرة 
على اكمال دراساتهم في افضل 
اجلامعات األميركية، وقد طالبت 
العجالن بس���رعة املوافقة على 
اع���ادة العم���ل ف���ي الصندوق 
فالصندوق يشجع الطلبة على 
االلتحاق باجلامعات في مختلف 
املراحل الدراس���ية سواء كانت 
البكالوريوس او املاجستير او الدكتوراه خصوصا 

في الواليات املتحدة األميركية.

قال امني صن���دوق االحتاد 
العام لطلب���ة ومتدربي الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدري���ب س���الم الس���ويلم 
ان االحت���اد ووف���اء منه لكل 
من س���اهم في جناح مسيرته 
النقابية ومبناس���بة تأسيس 
مسرحه اجلديد سينظم حفال 
اليوم لتكرمي االعالميني  مساء 
الذين يس���اهمون بشكل فعال 
في نقل اخبار احلركة الطالبية 
وطرح القضايا الهادفة التي من 
شأنها االرتقاء مبستوى العمل 
النقابي الطالبي داخل اس���وار 

الهيئة، وكذلك تكرمي كل رؤساء االحتاد السابقني 
منذ تأسيسه على جهودهم التي بذلوها في خدمة 

االحتاد وخدمة زمالئهم الطلبة 
طوال مسيرتهم النقابية احلافلة 
باالجن���ازات، وكان جلهودهم 
الطيبة بعد اهلل عز وجل االثر 
الطيب في اس���تمرار مس���يرة 
االحتاد وعطائه، فضال عن تكرمي 
عدد من قي���ادات الهيئة الذين 
تعاونوا مع االحتاد في تذليل 
الكثير من العقبات امام الطلبة 
والطالبات وكذلك جهودهم في 
توفير كل مس���تلزمات مسرح 

االحتاد.
واشار السويلم إلى ان احلفل 
سيقام برعاية وحضور نائب 
مدير عام الهيئة د.عبداهلل الكندري الساعة 7 مساء 

باملقر الكائن مبنطقة الفيحاء ق8 جادة 80.

محمد المجر
الوطني  اكد رئيس االحت���اد 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
نقاب���ة العامل���ني بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
عبدالرحمن السميط ان االحتاد 
يبذل مساعي حثيثة من اجل تنمية 
مهارات العاملني في الكويت مبا 
يواكب املس���تجدات والتحديات 
التي تواج���ه العاملني في جميع 
املجاالت والتخصصات وذلك من 
التدريبية،  البرامج  خالل احدث 
مشددا على رفض االحتاد لتوجهات 
اخلصخصة للقطاع النفطي، مؤكدا 
ان االحتاد لن يسكت عن أي تفريط 
في العصب الرئيسي للدولة وان 
االحتاد يشارك ويدعم أي توجه 
حلماية املال العام ويسجل تضامنه 

مع احتاد ونقابات البترول.
وقال السميط، خالل املؤمتر 
الذي اقامته نقاب���ة العاملني في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب، ان االحتاد يحرص 
على املشاركة في انشطة منتدى 
ومعرض التدريب والتأهيل الذي 
الهيئة  العاملني في  تقيمه نقابة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وحتت رعاية مدي���ر عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي ومبشاركة نائب 
املدير العام لشؤون التدريب سعاد 
الرومي ونخبه من املسؤولني في 
الدولة وذلك خالل الفترة من 18 
إلى 20 اجلاري بفندق املوفنبيك 
باملنطقة احلرة وتنظمه ش���ركة 
فيجن لالستش���ارات من منطلق 
ان التدريب هو الس���بيل األمثل 
لتوفير كل الفرص أمام املوظفني 
الكويتيني لتنمية مهاراتهم املهنية 
القدرة على تلبية  لتكون لديهم 

احتياجات سوق العمل.
وشدد السميط على ان العمال 
الكويتيني ميلكون الرغبة االكيدة 
في تطوير قدراته���م ومهاراتهم 
الوظيفية اذا اتيحت لهم الفرصة 
املناسبة، مشيرا الى ان هذه الرغبة 
تتوافق وسياسة توطني الوظائف 
التي تتبعها الدولة وتوليها اهتماما 
كبيرا في الوقت الراهن وتسعى 
جاهدة الى توفير كل املقومات التي 

تضمن جناح هذه السياسة.
وذك���ر الس���ميط ان املرحلة 

املقبلة يتوقع ان تش���هد حركة 
كبيرة في مج���ال التنمية جراء 
ما اعلنته احلكومة الكويتية عن 
عزمها تنفيذ خطة التنمية خالل 
السنوات االربع املقبلة، وهو ما 
يعني ان هناك استعدادات من قبل 
الباحثني عن عمل لتطوير مهاراتهم 
متهيدا لالنخراط في سوق العمل 

بسهولة ويسر.
ال���ى ان  الس���ميط  وأش���ار 
ب���كل تخصصاتها  املؤسس���ات 
التدريب وذلك ألنه  تستفيد من 
يعمل على تطوير قدرات العاملني 
وبالتالي حتس���ني أدائهم للعمل 
وم���ن ث���م زي���ادة إنتاجية هذه 
املؤسسات، مشيرا الى ان املوظف 
أو العامل املتدرب يس���تفيد من 
التدريب باكتسابه ملهارات جديدة 
ومعلومات اضافية تزيد من قدراته 
على أداء عمله، وفي الوقت نفسه 
يرفع م���ن قدرته على أداء أعمال 
مستقبلية وإتاحة الفرص أمامه 
للترق���ي ملناصب ووظائف أعلى 

في املستقبل.
واعرب عن امله في ان يتوافد 
عل���ى املنتدى اع���داد كبيرة من 
الباحثني عن عمل او الذين يعملون 
ويرغبون في تطوير مسيرتهم 

املهنية.
ب���دوره، أكد امني س���ر نقابة 
العامل���ني بالتطبيق���ي م.فنيس 
العجم���ي أن النقاب���ة ملتزم���ة 
مبوق���ف االحت���اد وترفض أي 
توجه للخصخصة والتنسيق جار 
للتصدي ملثل هذه املؤامرات ضد 

املال العام والعاملني فيه.
كما أشاد العجمي مبوقف نائب 
ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووعده للنقابة في حفل التطبيقي 
األخير قبل أس���بوع باقرار كادر 
أنها  االداريني بالتطبيقي، مؤكدا 
انتظارها وننتظر  بش���رى طال 
اقراراها للمستحقني من املوظفني 
الذين قدموا الكثير ويستحقون 

أن مينحوا هذا احلق.
ه���ذا واعلن أمني س���ر نقابة 
العاملني في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عن استمرار 
اجله���ود القامة منتدى ومعرض 
التدريب في الفترة من 18 الى 20 

اجلاري.
وقال م.العجمي ان »املعرض 
يتضمن انشطة مختلفة ومتنوعة 
ع���ن التدريب، منها تنظيم ندوة 
افتتاحي���ة للمنت���دى بعن���وان 
»عالقة التدريب بس���وق العمل« 
يحاضر فيها مدير جامعة الكويت 
الهيئة  الفهيد، ومدير  د.عبداهلل 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي، ومدير الهيئة 
العامة للصناعة إلى جانب النائب 
د.جمعان احلربش ورئيس االحتاد 
الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن 
السميط وستكون يوم األحد 18 
اجلاري الساعة العاشرة صباحا، 
كما س���تكون الندوة الثانية في 
19 اجلاري بعنوان »استراتيجية 
التدريب نحو مستقبل أفضل في 
تنمية املوارد البشرية«، وسيحاضر 
فيها د.خالد السعد وكيل وزارة 
التعليم العالي والوكيل املساعد في 
ديوان اخلدمة املدنية زيد النويف 
ونائب املدير العام لشؤون التدريب 
س���عاد الرومي وامني سر نقابة 

التطبيقي م.فنيس العجمي.

»المستقبل الطالبي« لتشكيل لجنة 
لمعرفة أسباب حريق »التجارية«

الرفاعي يفتتح المعرض السنوي 
الرابع لقسم التربية الفنية

افتتح مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي أمس املعرض الس���نوي الرابع لقس���م التربية 
الفنية الذي نظمته كلية التربية األساسية � بنات ضمن موسمها 
الثقافي. وقال د.الرفاعي في افتتاح املعرض انه يحتوي على لوحات 
ومعروضات فنية متميزة قدمها الطلبة والطالبات املتخصصون 
في القسم، موضحا أنها تدل على وجود مواهب على مستوى عال 
حتتاج الى اهتمام وصقل ورعاية. وأضاف ان ادارة الهيئة بشكل 
خاص ستقدم لهم كل الرعاية والدعم ليبرزوا وجه الكويت املشرق 

في املجال الفني والثقافي.

مخاطر البيئة البحرية في »العلوم«
اقام قسم علوم االرض والبيئة بكلية العلوم بالتعاون مع املنظمة 
االقليمية للبيئة البحرية Ropme نشاطا علميا ثقافيا مصغرا اشتمل 
على معرض مصور للتعريف مبشاريع املنظمة وانشطتها ويضم 
مخاط���ر البيئة البحرية بحضور ممثل���ي املنظمة د.بيتر بتروف 
ومراق���ب املنظمة محمد التميمي ورئيس القس���م العلمي بجامعة 

الكويت د.جاسم العوضي. 
واقيمت على هامش اللقاء ندوة علمية شرح من خاللها عملية 
مراقبة اخلليج العربي من امللوثات البحرية وآلية التنس���يق مع 
اجلهات املسؤولة عن عملية اخذ العينات عن طريق تقنية االستشعار 
عن بعد Remote Sensing كوسيلة للمراقبة على مدار الساعة وبدقة 
عالية فيما يتعلق بالس���فن النفطية الت���ي تفرغ حمولة امللوثات 
السائلة عمدا في مياه اخلليج، وحتى التلوث الناجت عن التصادمات 

او التسرب املفاجئ.

آالء خليفة
حتت رعاية مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.اسماعيل تقي، اختتم املجلس الطالبي 
في اجلامع���ة العربية املفتوحة وبالتعاون مع 
قسم شؤون الطلبة البطولة الداخلية لكرة القدم 
األولى للعام اجلامع���ي 2009-2010 بحضور 
مسؤول ش���ؤون الطلبة مسفر العمر ومنسق 
األنشطة الطالبي تهاني العجمي ود.عبداحملسن 
احلويلة ود.ابراهيم الشريفي وعدد من أعضاء 

منتخب الكويت الوطني األول لكرة القدم. 

وقال أمني سر املجلس الطالبي في اجلامعة 
املفتوحة مساعد مناور العنزي فقال: إن املجلس 
قام بتكرمي العبي منتخب الكويت الوطني الذين 

ينتمون للجامعة كتشجيع لهم.
مش���يرا ال���ى ان فريق »ال���كأس مضمون« 
حصل عل���ى املركز األول خالل منافس���ته مع 
فريق »ايسيمالنو« احلاصل على املركز الثاني، 
مؤكدا ان أنشطتنا لن تقف عند حد بل مستمرة 
مادام هناك دعم وتش���جي����ع من قب���ل إدارة 

اجلامع��ة.

فريق »الكأس مضمون« حصد المركز األول 
في بطولة كرة القدم في الجامعة المفتوحة

استنكر املنسق العام لقائمة 
الهيئة  املستقبل الطالبي في 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب عبدالعزيز الشمري 
االهمال والتسيب الذي ادى إلى 
حريق كلية الدراسات التجارية 
� بنات، وطال���ب ادارة الهيئة 
بتشكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
االسباب احلقيقية وراء اندالع 
هذا احلريق، معربا عن تخوفه 
من تكرار مث���ل تلك احلرائق 
الت���ي متث���ل خط���را محدقا 

عبدالعزيز الشمريبالطالبات.

جهاد فراج

سالم السويلم

صفية العجالن
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