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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 
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فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت عن 
بدء التس���جيل في دورات اللغة االجنليزية واللغات املختلفة للفصل 
الدراسي األول للعام اجلامعي 2011/2010، وذلك اعتبارا من غد األحد 19 
اجلاري الى يوم اخلميس 2010/10/7 على فترتني الصباحية من الساعة 
8.30 � 12.30 ظهرا في الشويخ � عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
� مبنى أكادميية 12 � قسم التسجيل واملتابعة، واملسائية من 5 � 8 مساء 

في العديلية � كلية البنات اجلامعية � مبنى 2 ع � بوابة 5.

التسجيل في دورات التعليم المستمر يبدأ غدًا

أكدوا أن العمل الخيري والسعي لخدمة العالم اإلسالمي فطرة الشعب الكويتي 

طلبة لـ »األنباء«: تجاوب كبير مع  حملة »الكويت معكم«
إلغاثة باكستان من خالل التواصل المباشر مع الناس بالمجمعات

معهم« إلغاثة باكستان فقالت: 
بفضل اهلل وجدنا جتاوبا جيدا 
من املؤسسات الشبابية الطالبية 
حلملة اغاثة منكوبي باكستان، 
الطالب����ات  اقب����ال  والحظن����ا 
وجتاوبه����ن كان أكب����ر وأكثر 
فاعلية من االحتادين اجلامعة 
والتطبيقي، أم����ا عن اجلامعة 
العربية املفتوحة فتفاعلت معنا 
حركة املتحدون طالبا وطالبات، 
وشكلنا فرق عمل مكونة من 3 
الى 4 أشخاص وقسمناهم على 
املجمع����ات التجارية املختلفة، 
حسب سهولة كل متطوع وقدرته 
على التواجد في هذه املجمعات، 
وقدمنا لهم ورشتني تدريبيتني 
حول آلية جمع التبرعات وكيفية 
استقبال املبالغ وكتابة السندات 
واالستقطاعات، ووجدنا تفاعال 
منهم بشكل كبير حيث ان هذه 
الفئة الطالبية الشبابية تتمتع 
باحلم����اس واحليوية والرغبة 
ف����ي العم����ل والعط����اء، ولهذا 
وجدنا اهتماما منهم بالقضية 
وعمال متفانيا ألجلها، وأضافت 
امليمني انني من خالل هذا اللقاء 
أوجه كلمة ش����كر لهذا الفريق 
الش����بابي املتط����وع لعمله����م 
الدؤوب واملخل����ص وعطائهم 
الكبير والتزامهم بالوقت خالل 
حملة املجمعات التجارية التي 
جنح����ت بجهودهم، وتعاونهم 
الهيئ����ة اخليرية  الكبير م����ع 
االس����المية العاملية والتزامهم 
بالتعليمات واالرشادات آملة ان 
أقدم  التعاون، كما  يستمر هذا 
خالص شكري جلميع املتبرعني 
واملساهمني الذين قدموا أموالهم 
ومساعدات عينية إلغاثة اخواننا 

في جمهورية باكستان.

وقال ان الشريحة الشبابية من 
زوار املجمعات أبدوا اهتمامهم 
الكبير وتعاطفهم مع القضية، 
وساهموا مببالغ كبيرة لدعم 
باكس���تان، بل والكثير منهم 
سألوا واستفسروا عن كيفية 
االس���تمرار والدف���ع، وكيفية 

املشاركة بشكل أكبر.
وفي اخلتام التقينا مبسؤولة 
العالق����ات العامة ف����ي الهيئة 
اخليري����ة االس����المية العاملية 
ومسؤولة فريق الشباب املتطوع 
س����مية امليمني لتحدثنا حول 
طبيعة عمل املؤسسات الشبابية 
وتعاونه����م مع حملة »الكويت 

الكويت���ي، مؤكدا انه ش���ارك 
م���ع فري���ق من الش���باب من 
الثانوية حني وصلت  املرحلة 
لهم دعوة من الهيئة اخليرية 
العاملية للتواجد  االس���المية 
ألجل جمع التبرعات، موضحا 
ان القضية تس���تحق منا هذه 
الفزعة والتواصل مهم جدا مع 
عموم الشعب، وقال السويلم: 
كنت ط���وال الفترة في مجمع 
األڤني���وز والحظت ان االقبال 
كبير من قب���ل املقيمني أكثر، 
فكثير م���ن اجلاليات حضروا 
واستفسروا عن احملنة وتبرعوا 
مببالغ كبيرة نقدا او استقطاع، 

ومعاناتهم وم���ا تعرضوا له 
من سيول وفيضانات مدمرة 
ومحطمة كانت محزنة جدا، وهو 
امر ينفطر له القلب وتدمع له 
األعني ولهذا آلينا على انفسنا 
العمل وب���ذل املزيد من اجلهد 
خلدمتهم، وقالت ان النش���اط 
محاولة متواضعة منا للتخفيف 
عن املنكوبني واملتضررين من 
خ���الل تواجدن���ا باملجمعات 
التجاري���ة وحتفي���ز الن���اس 

للتبرع.
كما أش���ار حمود السويلم 
مسؤول طلبة الثانوية الى ان 
العمل التطوعي فطرة الشعب 

الى أال يتردد في تقدمي الدعم 
الذين  واملساعدة للمتضررين 
تزداد أعداده���م كل يوم جراء 

الفيضانات املستمرة.
بدوره���ا قالت مس���ؤولة 
الطالب���ات املتطوعات من قبل 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب فاطمة 
أثناء  احلملي: شعرنا باملتعة 
هذا العمل اخليري والتطوعي 
البحت، حي���ث كانت التجربة 
جديدة ومفي���دة تعلمنا منها 
الكثير، حيث الش���عور بحال 
اخواننا املسلمني في باكستان 

باكس���تان، والحظن���ا تفاعل 
الكويتية رجاال ونساء  األسر 
وأطفاال. وأكد الظفيري ان طلبة 
اجلامعة املفتوحة ممثلة بحركة 
املتح���دون أخذوا على عاتقهم 
أهمية املشاركة في هذا احلدث 
العاملي، لكسب األجر والثواب 
أوال وملس���اعدة املس���لمني في 
باكس���تان من خالل ما ميكننا 
جمعه من مبالغ ألجلهم، فحجم 
املأساة كبير جدا ونحن الشباب 
نحاول بدورنا املس���اهمة ولو 
بجهد بسيط مبذول من طرفنا، 
كما ندعو كل من لم يس���اهم 
بعد في قضية املسلمني هذه، 

الطالبات تواجدوا في املجمعات 
والحظن���ا التفاع���ل الكبي���ر 
والتجاوب املرضي من الكثيرين 
بفضل اهلل، وأكدت الراشد ان 
هذا هو دور الشريحة الشبابية 
ونحن في االحتاد نسعى دائما 
خلدمة العالم اإلسالمي وليس 

فقط خدمة الطلبة.
من جانب آخر أوضح املتحدث 
الرسمي باسم حركة املتحدون 
في اجلامعة العربية املفتوحة 
اننا ش���اركنا  الظفيري  طالل 
الهيئ���ة اخليرية االس���المية 
العاملية في جمع تبرعات إلغاثة 
متضرري فيضانات وس���يول 

آالء خليفة
تعاونت املؤسسات الطالبية 
الهيئ���ة اخليرية  مع حمل���ة 
اإلسالمية العاملية حتت شعار 
»الكويت معكم« إلغاثة منكوبي 
فيضانات باكستان، وشهدت 
حملة الش���باب تواجدا مكثفا 
في املجمعات التجارية ومثلت 
اجلهات الطالبية كل من جلان 
الوطني  الطالبات في االحتاد 
لطلبة الكويت بجامعة الكويت، 
وجلان الطالب���ات في االحتاد 
الع���ام لطلبة ومتدربي الهيئة 
في التطبيقي، وحركة املتحدون 
الطالبية في اجلامعة العربية 

املفتوحة.
العاملني  والتقت »األنباء« 
الط���الب والطالبات  وممثلي 
في ه���ذه املؤسس���ات، فكان 
لنا اللقاء األول مع مس���ؤولة 
العالق���ات العامة واإلعالم في 
جلان الطالبات باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت مرمي الراشد التي 
أوضحت دور الطالبات قائلة: 
ش���اركنا في حمل���ة »الكويت 
معك���م« مع الهيئ���ة اخليرية 
اإلسالمية العاملية دعما للقضية 
العال���م بأجمعه  التي حركت 
وهي كارثة باكس���تان، وقالت 
ان ما حدث للشعب الباكستاني 
جراء هذه الفيضانات املأساوية 
أمر يتفطر له القلب وتدمع له 
العيون، ولهذا ش���اركنا نحن 
الطالبات ف���ي احلملة التي مت 
تنظيمها في املجمعات التجارية 
ولنوصل رسالة الشعب املنكوب 
الى كل شخص في الكويت من 
خالل التواصل املباشر في هذه 

املجمعات.
وأضافت الراش���د ان جلان 

سمية امليمني مع عدد من املشاركات في احلملة طالبان مشاركان في احلملة

طفلة تتبرع لصالح باكستان من املشاركني في احلملة

اتحاد المملكة المتحدة 
وإيرلندا يدعو خريجي 

2010/2009 للتسجيل 
بحفل الخريجين

محمد المجر
أعلن رئيس اللجنة األكادميية 
لالحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
املتح����دة وإيرلندا  اململك����ة  فرع 
مبارك احلفي����ظ ان االحتاد فتح 
باب التس����جيل حلفل اخلريجني 
لهذا العام، مبينا ان هناك بعض 
الشروط للتسجيل في احلفل من 
أهمها ش����هادة تخرج الطالب من 
قبل التعليم العالي او من اجلامعة 
التي تخرج منها الطالب وعلى ان 
الطالب خريج  ان  الشهادة  تثبت 
العام الدراسي 2010/2009، وأضاف 
احلفيظ ان هناك بعض الشروط 
الطلبة  األخرى للتسجيل، داعيا 
اخلريجني الى ضرورة زيارة املوقع 
 NUKS.COM االلكتروني لالحتاد
او على صفح����ة االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا على موقع ال� »فيس بوك« 
وذلك بهدف االطالع على شروط 
التسجيل حلفل اخلريجني، مبينا 
ان اليوم األخير للتسجيل هو 24 

سبتمبر اجلاري.

مبارك احلفيظ

مستقلة الجامعة المفتوحة: نّثمن
قرار عدم فصل 560 طالبًا وطالبة

»صوت الطلبة«: سائرون في إنجازاتنا 
وال نلتفت لألصوات النشاز

آالء خليفة
ثمن رئيس اللجنة االعالمية في القائمة املستقلة 
في اجلامعة العربية املفتوحة علي الكوت ما قامت به 
االدارة اجلامعية جتاه عدم فصل 560 طالبا وطالبة 
والعمل عل���ى مبدأ اتاحة الفرص لهم، مما يعطي 
لهؤالء الطلبة دافعا قويا الستكمال الدراسة اجلامعية 
بالصورة الصحيحة وفق االرشاد االكادميي الصحيح 
املوجه بطريقة سلسة ومرنة الجتياز هؤالء الطلبة 

عقبتهم واكمالهم ملشوارهم العلمي.
واشاد الكوت بدور املجلس الطالبي في اجلامعة 
العربية املفتوحة فيما قام به وحتركه مبوضوع 
عدم فصل 560 طالبا وطالبة وكانت لهم اليد العليا 

ف���ي هذا االجناز الذي حقق له���م بصمة واضحة 
بوقوفهم في صف الطلبة في جميع املشاكل خالل 
العام الدراسي 2009/ 2010 وحتى اآلن، وان املجلس 
م���ن اجنازات القائمة املس���تقلة وجميع اعضائه 
اعضاء في القائمة املستقلة في اجلامعة العربية 

املفتوحة.
واختتم الكوت تصريحه بأن القائمة املستقلة 
لن تألو جهدا في خدمة الطلبة والطالبات في حل 
اي مشكلة قد يلقونها، وهذا يشهد لنا منذ تأسيسنا 
عام 2003 حتى اآلن، واننا نستقبل جميع االقتراحات 
 ms-aou.com وجميع االستفس���ارات عبر املوقع

االلكتروني اخلاص بالقائمة املستقلة.

محمد المجر
صرح املنسق العام جلريدة صوت الطلبة واملدير 
العام للمنتدى محمد البرغش بأن »صوت الطلبة« 
وضعت فكرة راسخة للجميع على ان أبوابها مفتوحة 
للكل ويستطيع اي طالب مشاهدة جميع التصاريح 
التي تضع في جريدة صوت الطلبة وتوزيع األقسام 
بالتس����اوي على الكل. وق����ال البرغش ان »صوت 
الطلبة« ال حتتكر عل����ى قائمة معينة او حزب او 
تيار او حركة، وذلك من خالل هدف واحد وهو ان 
الفائدة للجميع واملستفيد األول منها هو الطالب، 
.www.kw88 ولو دخلنا على جريدة صوت الطلبة
net فس����نجد ان اجلريدة فتحت الباب للجميع من 
خالل مس����احة واسعة لتصاريح القوائم الطالبية 
بجميعها املوجودة داخل أسوار الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، واجلامعات 
اخلاصة في الكويت، وايض����ا االحتادات الوطنية 
الطالبية في اخلارج، ومن خالل تلك املساحات نقوم 
بتوفير كل األخبار الالزمة التي يحتاجها الطالب، 

كما قامت جريدة صوت الطلبة بوضع برامج أخرى 
من خالل تطوير الطالب من حيث نش����ر مقاالتهم 
الت����ي تكتب ووضع صفحة خاصة لقس����م األدب، 
وذلك لالستفادة من الطاقات الكامنة املوجودة لدى 
الطلبة. وبني البرغش ان األصوات التي تتحدث بأن 
»صوت الطلبة« تتبع جهة معينة فهذا الكالم غير 
صحيح ونحن ملتزم����ون بتوفير كل ما يحتاجه 
الطالب من خالل العمل الفردي التي تقوم به ادارة 

صوت الطلبة في املنتدى واجلريدة.
من جهته، صرح رئيس حترير جريدة صوت 
الطلبة عبداهلل العازمي بأن إدارة »صوت الطلبة« 
أعدت خطة مميزة تس����تعد فيها لتلقي ش����كاوى 
ومشاكل الطلبة، وذلك عبر التواصل اإللكتروني، 
حيث ان اإلنترن����ت أعطى املجال للجميع للدخول 
فيه ويكون التواصل سهال جدا، وبني العازمي ان 
صوت الطلبة ال تتوانى عن تقدمي اي مس����اعدات 
للطلبة، وذلك لتسهيل عملية إزالة املعوقات التي 

تواجههم من خالل مسيرتهم الدراسية.

املهند�س / ب�سام نذير اخليمي واإخوانه

تتقدم

�سركة �سلمان العبداهلل الدبو�س واأوالده 

والعــاملـيــن فيــها

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

تقــبـل التعـــازي 

اليوم وغداً من ال�ساعة  6 - 9 م�ساًء  على العنوان التايل :

املنقف - قطعة 4 - �سارع عو�س حممد اخل�سري

ق�سيمة 57 - الطابق االأر�سي - ت : 99637503 - 99699083

بخال�س العزاء  و�سادق املوا�ساة من

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

�سقيقهم/ خــلــــدون


