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 البصيري خالل تكريم الرفاعي: قّدم الكثير
  لـ «التطبيقي» وتطورت الكليات في عهده

 بدء تسجيل مقررات طلبة الدراسات العليا 
للفصل الثاني عن طريق اإلنترنت األحد

 اليتامى: نعاهد رئيس الوزراء بأن نكون 
محل ثقته الدائمة ونواكب خطة التنمية

 محمد المجر
  أقامت اللجنة الثقافيـــة االجتماعية في كلية 
الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حفل تكرمي مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي الذي تنتهي مدة إدارته للهيئة 
الشهر املقبل، ورؤســـاء األقسام السابقني حتت 
رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

ووزير املواصالت د.محمد البصيري.
  وأعرب د.البصيري عن ســـعادته للمشاركة 
فـــي حفل تكرمي مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ورؤساء األقسام السابقني، 
موضحـــا انه كان أحد أســـاتذة هـــذه الكلية في 
السابق وقضى فيها ســـنوات طويلة في خدمة 

الكلية ومنتسبيها.
  وأضاف د.البصيري ان د.يعقوب الرفاعي قدم 
الكثير من اجلهود املسبوقة للهيئة، وليس بغريب 
عليه هذا العطاء وهو ابن الهيئة، مشيرا الى ان 
جميـــع كليات الهيئة تطورت خالل األعوام الـ ٥ 
املاضية، متمنيا املزيد من التطورات والوصول 

الى أعلى املستويات العلمية للهيئة.
  وفي رده حول تســـييس منصـــب مدير عام 
اجلامعة قال ان هذا الكالم غير صحيح واملنصب 
يحتاج ملعايير علمية كبيرة حتى يتم اختياره.

  مـــن جانبـــه، رحب عميـــد كلية الدراســـات 
التكنولوجيـــة د.وائل احلســـاوي براعي احلفل 
واحملتفني بهم، مبينـــا ان د.محمد البصيري هو 
احد زمالئنا في الكلية ومتعاون معنا في خدمة 
الكلية والهيئة، كما أشاد بدور املدير العام للهيئة 
د.يعقوب الرفاعي على بذله جهودا كبيرة جتاه 

الهيئة وأعضاء هيئة التدريب وجميع العاملني في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

  وأضاف د.احلساوي ان الكلية على عهد جديد 
من اإلجنازات التي بصدد إجنازها منها االعتماد 
األكادميي العاملي من اميركا واســـتحداث برامج 
البكالوريوس لبعض التخصصات وإنشاء أماكن 
الســـتقبال الضيوف والكثير من اإلجنازات التي 

تصب في مصلحة الكلية خاصة والهيئة عامة.
  وتوجه د.احلســـاوي بالشكر للجنة الثقافية 
االجتماعية في الكلية على مجهودهم الكبير إلمتام 
هذا احلفل، متمنيا للمدير الهيئة ورؤساء األقسام 
املنتهيـــة مدتهم بالتوفيق والســـداد في حياتهم 

العلمية والعملية.
  وبدوره أعرب املديـــر العام للهيئة د.يعقوب 
الرفاعي عن سعادته بهذا احلفل الكرمي، مبينا ان 
هذه املبادرة الطيبة تستحق كل التقدير والشكر 
وال شك انها تدخل السرور والبهجة في النفس، 
وتشعر اإلنســـان بأن ما قدم من جهد وعطاء لم 

يذهب سدى.
  وأضاف د.الرفاعي ان هذا التكرمي يعطي حافزا 
كبيرا ملن يشغلون حاليا وظائف إشرافية في كليات 
الهيئة أو اإلدارية بأن ما يبذلونه من جهد وعطاء 

سيكون لهم محل تقدير وثناء جتاه جهودهم.
  وتوجه الرفاعي بالشكر اجلزيل لراعي احلفل 
د.محمـــد البصيري على حضوره، مبينا انه ابن 
الهيئة البار، حيث كان في السابق رئيسا لرابطة 
أعضاء هيئة التدريس في الهيئة وقدم الكثير من 
اجلهد الذي يشكر عليه، كما توجه بالثناء والتقدير 

جلميع من ساهم في إقامة هذا احلفل. 

 اعلنت مديرة ادارة الشؤون الطالبية والدعم 
الفني بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت 
منى بهبهاني عن موعد التسجيل املبكر للفصل 
الدراسي الثاني للعام اجلامعي ٢٠١١/٢٠١٠ للطلبة 
املقيدين وغير املقيدين والذي سيكون عن طريق 
االنترنت اعتبارا من يوم االحد ٢٨ اجلاري وحتى 
يوم اخلميس املوافق ٢٠١٠/١٢/٢ على موقع البوابة 
http://portal.ku.edu.kw/ :االلكترونية اجلديد

sis جلميع الطلبة عدا طلبة كلية احلقوق وذلك 
التباعهم النظام السنوي.

  واوضحت ان هذه املرة هي االولى التي سيتم 
تسجيل املقررات وفق نظام التسجيل اجلديد 
وهي املرحلة الثانية في تطبيق نظام التسجيل 

اجلديد حيث كانت املرحلة االولى في شهر اكتوبر 
والتي مت من خاللها اختيار الطالب املقررات التي 

يرغب في التسجيل بها.
  واضافت ان من ميزات نظام التسجيل اجلديد 
قدرته على استيعاب تسجيل جميع طلبة برامج 
الدراســـات العليا في نفـــس الفترة االمر الذي 
ســـيوفر لهم فترة اطول للتســـجيل والسحب 

واالضافة.
  ودعت بهبهاني جميع الطلبة املقيدين وغير 
املقيدين الى ضرورة الدخول على نظام التسجيل 
اجلديد في الفترة من ٢٠١٠/١١/٢٨ الى ٢٠١٠/١٢/٢ 
لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ 

على الصفحة االلكترونية. 

أمــــني عــــام جامعة   أعرب 
الكويــــت د.أنــــور اليتامى عن 
سعادته باملبادرة اجلميلة التي 
تفضل بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 
الزمــــالء اعضاء هيئة  بدعوة 
التدريــــس الكويتيني بجامعة 

الكويت الى حفل استقبال.
  وأكد ان هذه املبادرة التي قام 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
ليست بجديدة عليه، فهذه من 
عاداته الكرمية التي دأب عليها 
دائما من خالل تواصل سموه 
مع مختلف أطيــــاف املجتمع 

الكويتي، فقد حقق هذا اللقاء أهدافه الســــامية 
من خالل توحيــــد الرؤية والكلمة الصادقة عبر 
تثبيت أسس التواصل الوثيق والفعال بني أبناء 
هذا الوطن الغالي، مشــــيرا الى ان هذا احلفل قد 
حمل الكثير من االيجابيات سواء على املستوى 
االجتماعي او األكادميي، حيــــث عزز األلفة بني 
اعضاء اجلسم األكادميي في اجلامعة، وذلك من 
خالل جمع القلوب، باحتضان نخبة متميزة من 
املجتمع، التي أفاضت مشــــاعر الود االجتماعي 
فيما بينهم. وأشار د.اليتامى الى ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء أكد خالل هذا اللقاء ان اعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة هم «مصدر اخلبرة ومحور 
الرسالة التي تتوجه بها اجلامعة خلدمة املجتمع 

وتنميتــــه وتطويره، والطاقة 
احملركة والركيــــزة احلقيقية 
للجامعــــة، وعمــــاد العمليــــة 
التعليمية»، فهذه الكلمات التي 
الوفاء الصادق،  تعكس معنى 
ستكون دائما وأبدا وسام شرف 
نفتخر به على مر التاريخ، بل 
ونعاهد سموه بأن نكون محل 
ثقته الدائمة، من خالل مواكبة 
اخلطــــط التنموية التي تدعو 
اليها احلكومة الرشيدة، مثمنا 
الكرمية لطرح األفكار  دعوته 
الهادفة لتطوير  واملشروعات 
املجتمــــع، وتفعيــــل اجلهود 
التنموية الطموحة، واالهتمــــام بخطة التنمية 
التي تسعى اليها الدولة انطالقا من النطق السامي 

لصاحب السمو األمير.
  وأضاف د.اليتامى ان سمو رئيس الوزراء اكد 
خالل هذا اللقاء ايضا الى االهتمام بخطة التنمية 
انطالقا من النطق السامي لصاحب السمو األمير 
وأكــــد في كلمته أيضا ان اعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة هم محل انتاج املعرفة العلمية والفكرية 
من اجل حتقيق اهداف التعليم اجلامعي الواردة 
في اخلطة التنموية والتي يتمثل أهمها في تطوير 
مخرجات التعليم اجلامعي وحتسني مستواها مبا 
يعزز الدور التنافسي ويدعم القدرة على مواجهة 

حتديات املستقبل. 

 أكد أنه ال تسييس لمنصب مدير الجامعة

 السفير الشيخ سالم العبداهللا  د.موضي احلمود

 عبدالعزيز الصقعبي 

 د.أنور اليتامى

 الحمود: تطوير نظام التعليم واكتساب مواطنين أكثر تنافسية 
في االقتصاد العالمي لتحقيق أهداف خطة التنمية

 الصقعبي لـ «األنباء»: «الوحدة الطالبية» و«المستقبل الطالبي» 
يتنافسان في انتخابات اتحاد طلبة أميركا اليوم 

 العجز المالي أهم مشكلة تواجه عمل اتحادات الطلبة في الخارج

  وعلــــى صعيــــد متصل من 
املقرر ان تغادر احلمود واشنطن 
حلضور املؤمتر السنوي الحتاد 
الواليات  الكويتيني في  الطلبة 
املتحدة في مدينة ميامي بوالية 

فلوريدا األميركية.
  وقالت احلمود «اتطلع لرؤية 
الكويتيني في ميامي»،  الطالب 
مشيرة الى انها متثل سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 

هذا التجمع».
  واضافت انها تنقل «حتياته 
وتقديره الى هــــؤالء الطالب»، 
مشددة على رغبتها «في ان اكون 
معهم في هذه املناسبة لالستماع 
اليهم وتشــــجيعهم على امتام 

مهمتهم».
  وكانت احلمود عقدت مناقشات 
طاولة مستديرة مع مسؤولني 
بالبنك الدولي في وقت ســــابق 
بشأن مشروعات جديدة لتطوير 
التعليم وحتديات اصالح التعليم 

بالبالد. 

الطلبة والتوزيع اجلغرافي وعدد 
اجلامعات.

ــي  ــزا ف ــون عج ــل تواجه   ه
امليزانية؟

  ان الهيئة التنفيذية تتشرف 
كما هو احلال فـــي باقي فروع 
االحتاد املختلفة برعاية سنوية 
كرمية من حضرة صاحب السمو 
األمير كما يحظى املؤمتر الطالبي 
كل سنتني برعاية كرمية كذلك 
من سمو ولي العهد األمني حيث 
تشـــكل هذه الرعايات السامية 
الدعامة االساسية لالحتاد الوطني 
الى  الكويت، فباإلضافة  لطلبة 
االعتبـــار املالي فان لها اعتبارا 
معنويا دافعا وحافزا ألعضاء 
املؤسسة للعمل قدما نحو تطوير 
العملية التعليمية فلقاء االحتاد 
الوطني السنوي لصاحب السمو 
االمير وسمو ولي عهده له ابلغ 
األثر علـــى اداء اعضاء االحتاد 
اذ يشـــكل الدعم الذي يوفرانه 
لالحتاد البيئة الصاحلة لالجناز 
والتقدم والنصائح االبوية التي 
نستمع اليها منهم وهي املرجعية 
التي نتخذها اساسا في خطواتنا 
التي نخطوهـــا وقراراتنا التي 

نتخذها.

   صعوبات االنتخابات

ــات التي تواجهكم    ما الصعوب
اثناء انتخابات الفروع؟

  ان اللوائح في دستور االحتاد 
حتدد اخلطوط العريضة لتنظيم 
االنتخابات ولكنها ال تتدخل في 
التفاصيـــل مما يجعـــل هامش 
االجتهاد كبيرا للجنة املشـــرفة 
على انتخابات الفرع وهذا االمر قد 
يزيد من نسبة االخطاء املرتكبة 
نتيجة لتغير االشخاص املشرفني 
وتغير مناهجهم في ادارة العملية 
االنتخابية لذا فان من اولوياتنا 
خالل املرحلة املقبلة صياغة لوائح 
داخلية لالنتخابات يقرها املجلس 
االداري تكـــون مرجعا جلميع 
اللجـــان املكلفة مـــن التنفيذية 
لقيادة العملية االنتخابية للفروع 
املختلفـــة معاجلني فيهـــا ابرز 
املثالب التي شـــابت االنتخابات 
السابقة ومحاولني وضع حلول 
مرجعية جلميع املشاكل املتكررة 

خاللها.
ــروع  ــاكل الف ــرز مش ــا اب   م

اخلارجية؟
  ابرز ما يعرقل عمل االحتادات 
اخلارجية هو العجز املالي عند 
بعض الفروع وصعوبة التنسيق 
مع اجلهات الرسمية داخل الكويت 
لبعد املسافات بني الطرفني، ونحن 
في الهيئة التنفيذية نحاول قدر 
اإلمكان ان نذلـــل العقبات امام 
الهيئات االدارية وفتح قنوات 
اتصال بينهم وبني املســـؤولني 

داخل البلد.

حــــول تعزيز فــــرص املعلمني 
واملــــدراء والطــــالب العرب في 
الكويت للتدريب والدراسة في 
الواليــــات املتحــــدة ما يتضمن 
«ايجاد برامج لفتح االبواب امام 
معلمينــــا وطالبنا في الواليات 
املتحدة في برنامج منظم للقيادة» 
امــــام الكويتيني امكانية  تتيح 
«التدريــــب هنــــا ووضعهم في 

وهدفنا االساسي في االنتخابات 
الطالبية هو التأكد من ســـالمة 
سير اجراءات العملية االنتخابية 
كاملة بأقل االخطاء وأعلى شفافية 
حتى تظهر بالصورة التي تليق 
بالدميوقراطية الكويتية بشكل 
عام واحلركة الطالبية الكويتية 

العريقة بشكل خاص.

  اتحاد الجامعات الخاصة

  ما آخر التطورات فيما يخص 
الى  ــات اخلاصة  انضمام اجلامع

االحتاد الوطني لطلبة الكويت؟
  بعـــد صـــدور قرار إنشـــاء 
اجلامعات اخلاصة في الكويت 
وتزايد إنشاء اجلامعات اخلاصة 
في الكويـــت تولدت فكرة لدى 
الهيئة التنفيذية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويـــت ان يكون لتلك 
اجلامعات ممثل شرعي لها ومنذ 
ذلـــك الوقت ومـــع تزايد أعداد 
األوقات أصبح موضوع وجود 
احتـــاد ميثل طلبـــة اجلامعات 
اخلاصة ضرورة ملحة، وكانت 
هنـــاك العديد مـــن التحركات 
حيال ذلك االمـــر، وفي املؤمتر 
الكثير من  السابق كانت هناك 
التوصيات ومن أهمها تشكيل 
جلنة اجلامعات اخلاصة والتي 
من مهامها التحرك نحو إنشاء 
االحتاد عن طريق عمل دراسة 
كاملة حول ماهية االحتاد الوطني 
الكويت فرع اجلامعات  لطلبة 
اخلاصة ومدة عمل اللجنة سنة 
كاملـــة ومن ثم ســـتتخذ قرارا 
بشكل وماهية االحتاد الوطني 
امـــا ان يكون  الكويت،  لطلبة 
احتادا خاصا باجلامعات اخلاصة 
او احتادا يتبع جامعة الكويت 
او  الكويت  ويكون تابعا لفرع 
ان يكـــون احتادا لـــكل جامعة 
خاصة ومت تشكيل جلنة ضمت 
ممثلني شرعيني عن اجلامعات 
اخلاصة وعقدنا عدة اجتماعات 
ومت استبعاد خيار تشكيل احتاد 
لكل جامعة خاصة، وسيصبح 
االختيار ما بني ان يكون هناك 
احتاد خاص للجامعات اخلاصة 
او انهم يتبعون االحتاد الوطني 
لطلبـــة الكويـــت ليصبح فرع 

جامعات جيدة».
  واضافت ان «هدفنا هو تنفيذ 
خططنا في تطوير نظام تعليمنا 
العام واكتســــاب مواطنني اكثر 
تنافســــية في االقتصاد العاملي 
وحتقيــــق اهدافنا املوضحة في 
خطــــة التنمية اخلمســــية في 

الكويت».
  واشارت الى ان «هناك بعض 
البرامج احملدودة ولكننا نرغب 
في توســــيعها»، مضيفة «اننا 
البرامج  نرغب في متابعة تلك 
وتقييمها وإدخال برامج جديدة 

ايضا».
  حضر االجتماع سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة سالم عبداهللا 
اجلابر الصبــــاح ووكيل وزارة 
التربيــــة املســــاعد للتخطيط 
الرشــــيد  واملعلومــــات د.خالد 
واملستشار الثقافي الكويتي في 
العمر  واشــــنطن د.عبدالعزيز 
وامللحقــــة الثقافيــــة الكويتية 

د.عبير الهولي.

الكويت بـــدال من فرع اجلامعة 
وأخذنا توصيـــات من االخوة 
بالهيئـــة التنفيذيـــة واملجلس 
االداري وتقابلنـــا مـــع وكيل 
وزارة التعليم العالي وعدد من 
االدارات اجلامعية في اجلامعات 
اخلاصة، واخيـــرا مت التوصل 
باإلجماع فـــي جلنة اجلامعات 
املناســـب  الى اخليار  اخلاصة 
وهو احتـــاد خاص باجلامعات 
اخلاصة مفصـــول عن االحتاد 
اخلاص بفرع اجلامعة ليصبح 
في الكويت فرعان، فرع خاص 
بجامعـــة الكويت وآخر خاص 
باجلامعات اخلاصة، وهذا االمر ال 
يتعارض مع دستور االحتاد، ومت 
اتخاذ القرار ورفعه الى الهيئة 
التنفيذية ثم الى املجلس االداري 
الذي طلب منا املزيد من الوقت 
لدراسة املوضوع والتصديق عليه 
وبعدها سنبدأ بتشكيل اللجنة 
التأسيســـية الحتاد اجلامعات 
اخلاصة واختيار األشـــخاص 
اللجنة ويكون  املمثلني بهـــذه 
املقر وامليزانية  دورهم ترتيب 
ثم ستتم الدعوة لعقد جمعية 
عمومية مباشـــرة وانتخابات 

خاصة باجلامعات اخلاصة.

  أفرع جديدة لالتحاد

ــرع جديدة  ــاء أف   هل مت إنش
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت؟

  مت إنشاء فرع االحتاد بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 
وفـــي البدايـــة كان هنـــاك ناد 
طالبي باإلمارات، وكانت هناك 
بعـــض الصعوبات لتشـــكيل 
احتاد طالبي باإلمارات بسبب 
السلطات اإلماراتية، ولكن بعد 
حتركات عدة من أعضاء النادي 
الهيئة  الطالبي وبالتعاون مع 
التنفيذيـــة الســـابقة مت إقناع 
الســـلطات اإلماراتية بواسطة 
امللحـــق الثقافـــي والســـفارة 
الكويتية بأن هذا االحتاد يخدم 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اإلمـــارات وحتـــول النادي الى 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اإلمارات، وكذلك ســـتكون 
هناك دعـــوة جلمعية عمومية 
وانتخاب أول هيئة ادارية لالحتاد 
فرع مملكة البحرين، وبالنسبة 
لفرع لبنان توقف احلديث عنه 
بســـبب االحداث السياسية في 
لبنان وحتى اآلن هو فرع قيد 
الدراسة، وهناك فكرة إلنشاء فرع 
لالحتاد في أستراليا بعد تزايد 
أعداد الطلبة الكويتيني الدارسني 
في استراليا مبا يزيد على ٨٠٠ 
طالب كويتي وهم بحاجة ملمثل 
شرعي يعنى بهمومهم ومشاكلهم 
الدراسة  واملوضوع حاليا قيد 
ونحن بصـــدد جمع املعلومات 
واالحصائيات فيما يخص اعداد 

وجتعلنا نفكر ونستكشف حقيقة 
اســــاليب جديــــدة (للتفكير)» 
مضيفــــة ان «تركيــــز الرئيس 
األميركــــي بــــاراك اوباما مازال 
حقيقة منصبا بصورة قوية جدا 

على منطقة الشرق االوسط».
  وقالت احلمود في تصريح 
لـــــ «كونا» عقــــب االجتماع ان 
مناقشــــاتها مع فيرفير تركزت 

الهيئة اإلدارية للفرع، فقد قامت 
بالتدقيق على أســـماء  اللجنة 
املرشـــحني والقوائم املتنافسة 
بالتواصل معهـــم والتأكد من 
سالمة اإلجراءات ودستوريتها، 
وستعقد االنتخابات تاريخ ٢٦ 

اجلاري.
التنفيذية  ــة  الهيئ ــام  مه ــا    م

باالحتاد الوطني لطلبة الكويت؟
  هي املسؤولة عن تنفيذ قرارات 
املؤمتر الطالبي والتأكد من التزام 
الداخليـــة واخلارجية  الفروع 
بالسياسات العامة التي رسمتها 
الوفود الطالبية في آخر مؤمتر 
جمعهم، كما انها السلطة الرقابية 
علـــى أداء الهيئات اإلدارية في 
فروع االحتاد املختلفة واحلكم في 
حال نشوء أي مشاكل تعرقل عمل 
هذه االحتادات إضافة الى التأكد 
من سالمة كل اإلجراءات املالية 
لفروع االحتاد وذلك بإرسالها 
تقارير دورية عن وضعها املالي 

للهيئة التنفيذية.

  أنشطة الهيئة

  وما أنشطة الهيئة التنفيذية؟
  تســـعى الهيئـــة التنفيذية 
بكل طاقاتهـــا الن تكون حلقة 
الوصل بني االحتادات الطالبية 
في الدول املختلفة عبر مؤمتراتها 
الدورية والتي تســـلط الضوء 
فيها على أهم القضايا الطالبية 
والهموم املشتركة جلميع الطلبة 
الكويتيني في كل أنحاء العالم، 
كما تسعى املؤسسة الن تكون 
قطبا مؤثرا في األحداث احمليطة 
بنا على جميع األصعدة سواء 
كانت محلية او إقليمية عاملية 
لذا  ام دينية،  سياســـية كانت 
جند الهيئة التنفيذية باالحتاد 
حتضر دوما املؤمترات الطالبية 
العاملية واإلسالمية حيث متثل 
صوت الكويت وأبنائها في هذه 
احملافل املهمة، كما ال ننسى دورها 
الرئيسي واملهم في قيادة الشارع 
الكويتي والتأثير على املجتمع 
في شتى القضايا املهمة وما يكون 
لذلك احلرص على املشـــاركة 
وتوجيه الـــرأي العام اال بدافع 
الوطنية التي مألت قلوب أبناء 
هذه املؤسســـة كونهم جزءا ال 
يتجزأ من هذا املجتمع وعليهم 
التأثير فيه واملشاركة في وضع 

قراراته املصيرية.
ــة  ــل الهيئ ــة عم ــا طبيع   وم
ــراء انتخابات  ــة أثناء إج التنفيذي

فروع االحتاد؟
  الهيئة التنفيذية هي املسؤولة 
عن تنظيـــم انتخابات الهيئات 
االداريـــة لالحتاد فـــي الفروع 
املختلفة من تســـجيل اعضاء 
الى تنظيم  العمومية  اجلمعية 
االنتخابات مـــن حيث االقتراع 
وفرز االصوات وإعالن النتائج، 

 واشــــنطن ـ كونا: اجتمعت 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود مبسؤولة 
أميركية رفيعة املســــتوى في 
واشــــنطن أمــــس األول لبحث 
ســــبل زيادة التبادل التعليمي 
الواليات املتحدة والكويت  بني 
بهدف تعزيز القيادة بني الشباب 

الكويتيني.
  وشــــددت احلمــــود خــــالل 
مباحثاتها مع السفيرة األميركية 
املتجولة لقضايا املرأة العاملية 
ميالني فيرفير باملكتب الثقافي 
الكويتي في واشنطن على اهمية 
برامج التبادل التعليمي وبرامج 
تبادل الزيارات بني الثقافات في 
تعزيز االفكار االبداعية وزيادة 
التعليمية واالنخراط  املعايير 
العاملــــي للطــــالب الكويتيــــني 

واملهنيني صغار السن.
  ومن جانبهــــا قالت فيرفير 
خالل االجتماع «بالنسبة للعديد 
منا فإن هذه البرامج توسع آفاقنا 

 آالء خليفة
الهيئة    أعلن نائب رئيـــس 
الفروع  التنفيذيـــة لشـــؤون 
ورئيس جلنة انتخابات الهيئة 
اإلدارية الحتاد طلبة الكويت ـ 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
عبدالعزيز الصقعبي، عن انتهاء 
اللجنة من االستعدادات لتنظيم 
أميـــركا والتي  انتخابات فرع 

ستجرى اليوم اجلمعة.
  وحتدث الصقعبي في حوار 
شامل مع «األنباء» عن مهام الهيئة 
التنفيذية واألنشطة التي تقوم 
بها جتاه الطالب والطالبات، كما 
أشار الى دور الهيئة التنفيذية 
الفروع  انتخابـــات  في تنظيم 

اخلارجية، 
  ومن ناحيـــة أخرى حتدث 
الصقعبي عـــن ميزانية الهيئة 
التنفيذية كما كشف الصقعبي 
عن آخر املستجدات فيما يخص 
إنشاء احتاد للجامعات اخلاصة 
وغيرها من األمور التي سلطنا 

عليها الضوء خالل احلوار:
ــتعداداتكم النتخابات  ــا اس   م
ــة الكويت  ــاد الوطني لطلب االحت

فرع أميركا؟
  لقـــد حرصنا على الســـفر 
ألميركا مبكرا لالستعداد لتنظيم 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــت ـ فرع أميـــركا كما مت 
اختيار أعضاء جلنة االنتخابات 
وهي برئاســـتي وعضوية كل 
من عبدالعزيز الفضلي وسعيد 
الهاجـــري ومحمـــد العجمي، 
واللجنـــة متمســـكة بتطبيق 
الدســـتور ولوائحـــه الداخلية 
الفروع مبا  املنظمة النتخابات 
فيها حفظ حقوق كل من الهيئة 
اإلدارية للفرع وجلنة االنتخابات 

املكلفة من الهيئة التنفيذية.
  وقال ان القوائم املتنافسة هي 
قائمة الوحدة الطالبية وقائمة 
املستقبل الطالبي، وقائمة الوحدة 
الطالبية هي التي تفوز بانتخابات 
الهيئة االدارية لالحتاد من عام 

٢٠٠٢ على التوالي.
  وستعقد االنتخابات في مدينة 
ميامي بواليـــة فلوريدا ضمن 
نشاطات املؤمتر السنوي الـ ٢٧ 
لالحتاد واملقام حتت رعاية سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد والذي ســـيحمل 
شعار «ألجلك يا وطن.. نصنع 

قمم».
  ولقد اتفقنا مع الهيئة اإلدارية 
على التدقيق على أوراق الطلبة 
املسجلني في اجلمعية العمومية 
وتصديـــق الكشـــوف قبل ٤٨ 
العمومية،  ساعة من اجلمعية 
فدستوريا ال يجوز تسجيل أي 
طالب بعـــد هذه املدة، واللجنة 
قـــد قامت بإعداد خطـــة كاملة 
إلدارة االنتخابات باالتفاق مع 

 بحثت مع مسؤولة أميركية تعزيز الفرص التعليمية لطلبتنا

 نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع كشف آخر مستجدات إنشاء اتحاد الجامعات الخاصة 

  آالء خليفة
  أعلنت قائمة النهج الطالبي «ALNAHJ.ORG» عن خوضها 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا للعام النقابــــي ٢٠١٠-٢٠١١ واملقامة في العاصمة 
البريطانية لندن يوم األحد ٢٨ اجلاري حتت شــــعار «نهج 
واحــــد.. لوطن واحــــد» وأصدرت القائمــــة بيانها خلوض 
االنتخابــــات وبرنامجها االنتخابــــي الذي يتضمن مختلف 

القضايا الطالبية التي حتتاج حللول ســــريعة.كما أعلنت 
القائمة عن مرشــــحيها لهذا العام في الهيئة اإلدارية وهم: 
مبارك العسعوســــي، سالم الكندري، معاذ العتيقي، محمد 
الفيلي، هال حمادة، ناصر الرضوان، مشاري املطوع، أبرار 
حسن وعبداحملسن الهاشم، كما أعلنت عن مرشحيها لوفد 
املؤمتر وهم حسن املناعي وقتيبة الفضالة ورمي الرديني 

وسالم الكندري ومبارك العسعوسي. 

 «النهج الطالبي» تخوض انتخابات اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا

  (سعود سالم) د.محمد البصيري مكرما د.يعقوب الرفاعي 
 


