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د.علي النامي

جانب من احلضور

محمد البرغش

العمادة اعتمدت تعميم االنتخابات

النامي: توفير أماكن بجميع الكليات
تليق بالعملية االنتخابية

الرفاعي: إطالق موقع خاص لطلبة 
الدراسات العليا في الواليات المتحدة

آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة طلبة الدراسات العليا في 
االحتاد الوطني لطلبـــة الكويت ـ فرع الواليات 
املتحدة األميركية )nuks.org( يوســـف الرفاعي 
عن إطالق اللجنة املوقع اخلاص بطلبة الكويت 

للدراسات العليا في الواليات املتحدة.
وأوضح الرفاعي ان املوقع هو خطوة كبيرة 
في تعزيز التواصل بني اللجنة وطلبة الدراسات 
العليا في أميركا، حيث يحوي املوقع العديد من 
األقسام التي حتوي معلومات مهمة حول الطلبة 
من جهات عديـــدة لالبتعاث مثل جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن 
أهم هذه األقسام قسم لوائح البعثات والذي يحوي 

لوائـــح بعثات هذه اجلهات كـــي يوضح للطلبة 
املبتعثني ما لهم وما عليهـــم، كما يحوي املوقع 
قسما خاصا لشرح تفاصيل املخصصات املالية 
للطلبة والتي شهدت حتديثا مهما خالل هذا العام 
النقابي، مع زيادة مخصصات مبتعثي اجلامعة 
ومساواة مبتعثي »التطبيقي« بهم والتي مازالت 
اللجنة تطالب بصرفها، حيث ان القرار بانتظار 
ديوان اخلدمة املدنية، كما يشـــمل املوقع خاصة 
توضيـــح أهم القضايا التي تقوم اللجنة بالعمل 
على حتقيقها خالل هذا العام النقابي، باإلضافة 
الى قسم خاص لتوضيح طريقة التقدمي لبعثات 
الدراســـات العليا والتي تختلف بشكل كبير عن 

طريقة التقدمي للبعثات لطلبة البكالوريوس.

املقبل مـــع املديرين االداريني 
فـــي مختلف الكليـــات ملزيد 
مـــن التعـــاون وحلثهم على 
توفير اماكـــن بالكليات تليق 
بالعملية االنتخابية وغيرها 
من االمور التفصيلية اخلاصة 

باالنتخابات.
كما ســـيعقد اجتماعا مع 
رؤساء اللجان امليدانية للمزيد 
من االستعدادات لالنتخابات.

الـــى ذلك اعتمـــدت عمادة 
شؤون الطلبة تعميم انتخابات 

العلمية والروابط  اجلمعيات 
الطالبيـــة للعـــام اجلامعـــي 
2011/2010 والتـــي اكـــدت ان 
االنتخابات بحسب نص الالئحة 
تبدأ منذ اليوم للدراسة وملدة 

30 يوما.
وفي هذا الصدد قال د.علي 
النامي العميد املساعد للشؤون 
اللجنة  الطالبيـــة ورئيـــس 
العليا لالنتخابات ان تعميم 
االنتخابـــات مبثابة املســـار 
القانوني واالنتخابي والنقابي 
الطالبية واملسؤولني  للقوائم 
عن العملية االنتخابية والذي 
يؤكد االسس واالطر التي متر 
بها عملية انتخابات اجلمعيات 

العلمية والروابط الطالبية.
وبني د.النامـــي ان تعميم 
االنتخابـــات ســـيتم توزيعه 
على جميـــع مندوبي القوائم 
الطالبية وســـيتم نشره في 
الكويت حتى  موقع جامعـــة 
ميكـــن الطلبـــة متابعة آخر 
القرارات اخلاصة باالنتخابات 
واالطر التي تتعامل بها عمادة 

شؤون الطلبة معها.

آالء خليفة
علمت »األنباء« من مصادر 
جامعية مؤكدة بجامعة الكويت 
ان العميد املســـاعد للشؤون 
الطالبية ورئيس اللجنة العليا 
لالنتخابات د.علي النامي اجتمع 
ظهر امس مبنســـقي القوائم 
الطالبية التي تخوض انتخابات 
اجلمعيات والروابط الطالبية 
وذلك في مقر العمادة مبوقع 

اجلامعة بالشويخ.
واشـــارت املصادر الى ان 
د.علي النامي اكد خالل االجتماع 
على االيجابيات التي خرجت 
بها انتخابـــات العام املاضي، 
كما اكد جلميع املنسقني اهمية 
التركيز على اللوائح والنظم 
لتسهيل عمل اجلميع وكل من 
يشارك في العملية االنتخابية 
من طلبة وموظفني ووسائل 
اعالم باالضافة الى انه مت خالل 
االجتمـــاع مراجعـــة اللوائح 

اخلاصة باالنتخابات.
وكشفت املصادر لـ »األنباء« 
ان د.علـــي النامـــي ســـيعقد 
اجتماعـــات مطلع االســـبوع 

تغطي جميع الجوانب األكاديمية للطلبة واألساتذة 

»صوت الطلبة« أول تجمع يضم جميع قوائم وروابط الكليات

ان يعينوا منهم من يشارك في 
اجلريدة بصفة رسمية ويكون 
مراســـلهم اخلاص، وشـــجعهم 
علـــى ان يقوموا بإجراء لقاءات 
اسبوعية مع األساتذة والطلبة 
إلبراز دورهم وان اجلريدة على أمت 
استعداد لنشرها بصوت وصورة 
أو كلقاء مكتوب وهذا ينصب في 
مصلحة اجلميع وليكون للطالب 
دور ريـــادي في توطيد العالقة 

مع أساتذته.
وبني العازمي ان اللقاء هدفه 
التعارف بني اجلميع والتواصل 
الكلمة  فيما بينهـــم وتوحيـــد 
وقال: جميع القوائم واجلمعيات 
التدريســـية والطالبية تختلف 
سبلها ووسائلها ولكن جتتمع 
علـــى هدف واحـــد وهو منفعة 
الطلبة وتسيير التعليم باالجتاه 
الصحيح ولكن هذا األمر يفتقر 
للتواصل وتوحيد الكلمة وتالحم 
الطلبة وبني أن اللقاء هذا مجرد 
لقاء تعريفي وستقوم اجلريدة في 
السنوات املقبلة بعمل جتمعات 
طالبية أكادميية بصفة رسمية 
وســـتتم دعوة جميـــع القوائم 
العلمية واألساتذة  واجلمعيات 
واملديرين وفي مكان رسمي يليق 
بهذا احلدث وسيعرض على جميع 

القنوات.

من جهتـــه، أكد نائب رئيس 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
فـــرع اجلامعة ناصـــر العازمي 
استعداد االحتاد الكامل للتعاون 
ومد يد العون في خدمة الطلبة 
وتقدمي ما يسهل عملية التحصيل 
العلمي، وقال ان االحتاد مستعد 
للمســـاهمة في هذا املشـــروع، 
خاصة ان الطلبة يحتاجون ملن 
يرشدهم ويســـهل عليهم جلب 
املعلومة وهذا ما يســـعون اليه 

من خالل اجلريدة.
بدوره، قال عضو هيئة التدريب 
بالتطبيقي فهد العجمي ان جريدة 
صوت الطلبـــة اإللكترونية لها 
مميزات تدفع بأعضاء التدريب 
الى التواجد بها من خالل وضع 

صفحات خاصة تشملهم.
أما عضـــو هيئـــة التدريب 
بالتطبيقي ناصر السبيعي فقال 
ان تواجـــد صوت الطلبة ما هو 
إال مبنزلة إجناز يستحق الثناء 
عليه من اجلميع كونه سيصبح 
اجلهة الرســـمية األولى للطلبة 
وهو مفتاحهم لتوصيل جميع 
مشـــاكلهم وهمومهم، وذكر انه 
يدعم صـــوت الطلبة ويرى انه 

صرح أكادميي مميز.
وتوجه رئيس نادي معلمي 
الوطني  املســـتقبل في االحتاد 

لطلبة الكويـــت ـ فرع اجلامعة 
عبدالعزيـــز الفضلي بالشـــكر 
النادي  باســـم جميع اعضـــاء 
وجميـــع اعضاء االحتاد جلميع 
هيئة التحريـــر بجريدة صوت 
الطلبة على هذه الفكرة العظيمة 
التي تعبر عن طموحات الطلبة 

والطالبات.
بدوره توجه مرشـــح قائمة 
املستقلة في االحتاد العام لهيئة 
الطلبة بالشـــكر للقائمني على 
جريدة صوت الكويت، اجلريدة 
االولى من نوعها كجريدة طالبية 

الكترونية.
وقال العازمي ان خلق روح 
التعـــاون بني الطلبـــة أتاح لنا 
التعرف على افكار جميع القوائم 
فكل قائمة لها فكر مختلف عن 
غيرها من القوائم أي خلق روح 
تعاون حتت مظلة واحدة وجتمع 
ســـنوي وانا اعتذر عن اخواني 
الذين لم يستطيعوا ان يتواجدوا 

من منسقي القائمة.
الوســـط  وقال عضو قائمة 
الطالبـــي فـــي جمهورية مصر 
العربية فهد العوضي ان اجلريدة 
الطالبي  الفرصة للنقاش  تتيح 
بـــني الطلبـــة وتزيـــد التعرف 
العمل الطالبية  على اســـاليب 

اجلديدة.

وفي اخلتام قال املنسق العام 
جلريدة صــــوت الطلبــــة محمد 
املميز  التجمع  ان هــــذا  البرغش 
يحدث الول مرة من خالل تواجد 
القوائــــم الطالبيــــة واجلمعيات 
العلمية وروابط الكليات في مكان 
واحد واالتفــــاق على مبدأ واحد، 
فالغاية واحدة والوسائل متعددة 
وقــــد بدأ البرغــــش حديثه بقول 
اهلل تعالــــى )وتعاونوا على البر 
والتقوى( وبني البرغش ان اجلميع 
متعاونون على حل مشكلة الطلبة 
ومساعدتهم والرقي بهم النهم هم 
عماد املستقبل واحصنة هذا البلد 
الذي يستحق كل خير وكل جهد 
لرفــــع رايته امام احملافل الدولية 
وذلك من خالل العلم وكذلك بني 
البرغش ان الدول املتقدمة تقاس 
التي  املميزة  البشــــرية  بالعقول 
تديرهــــا وتقودها الى حتقيق ما 
يرفع الرايات عاليــــا، كما توجه 
البرغش بالشكر وعظيم االمتنان 
جلميع الصحــــف الكويتية التي 
حضرت هذا اللقاء والتي لم يسعفها 
الوقت واكتفت بالتحدث مع صوت 
الطلبة والتواصل معها، وقد شكر 
البرغش ايضا جميع احلضور دون 
اســــتثناء وقد وعد اجلميع بلقاء 
آخر في مكان يشمل الكل، املوقع 

www.kw88.net :الرسمي

محمد المجر
نظمت جريدة صوت الطلبة 
أول جتمع طالبي على مستوى 
الكويت في ديوانية رئيس حترير 
اجلريدة عبداهلل العازمي بحضور 
ممثلني عن االحتاد الوطني لطلبة 
فرع اجلامعة واالحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب والقوائم 
الطالبيـــة وروابـــط الكليـــات 
العلمية في جميع  واجلمعيات 
املؤسسات التعليمية في الكويت 

وخارجها.
وأكد عبداهلل العازمي ان صوت 
الطلبة تعد األولى من نوعها في 
الكويت ويتمحور دورها حول 
اجلانـــب اإلعالمـــي األكادميي 
الطالبي، وتغطي جميع اجلوانب 
واملراحـــل األكادميية، مؤكدا ان 
مؤسسي اجلريدة حرصوا على 
أال تدعمها أي قائمة وال تكتل بل 

هي مستقلة.
وقال العازمي ان جريدة صوت 
الطلبة تســـعى الـــى أن تكون 
الواجهة اإلعالمية والدليل الشامل 
للطالب وعضو هيئة التدريس 
حيث توفر األخبار والتصاريح 
اليوميـــة وخصصت املســـاحة 
لألساتذة والطلبة لكتابة مقاالتهم 
وإبداعاتهم ومشاكلهم في كل ما 

يتعلق مبسيرة التعليم.
ومتنى العازمـــي من جميع 
القوائم وجمعيات أعضاء هيئة 
التدريس والتدريب واجلمعيات 
العلميـــة وروابـــط الكليات ان 

يتواصلوا مع اجلريدة.
وعرض العازمي على اجلميع 


