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  اعلن رئيس رابطة طلبـــة الطب احمد العلي، ان 
وفدا من الرابطة التقى نائب مدير اجلامعة لشـــؤون 
مركز العلوم الطبية د.عبداهللا بهبهاني ملناقشة جملة 
من القضايا ومنها ايجاد بدائل للمصلى او توســـيع 
احلالي. هذا وقد تفهم د.بهبهاني املوضوع نظرا لضيق 
املصلـــى احلالي وموقعه الذي ال يوفر اخلصوصية، 

وناقـــش الوفد زيادة عدد مقاعد القبول بالطب، وقد 
قامت جامعة الكويت هذا العام بزيادة مقاعد القبول في 
جميع الكليات، كما قامت بزيادة مقاعد قبول طلبة مركز 
العلوم الطبية.  واضاف العلي: لقد خاطبنا اجلهات 
املســـؤولة عن القرار متمنني زيادة مقاعد القبول في 
كلية الطب خاصة مع الطلب املتزايد واحلاجة املاسة 

في وزارة الصحة لالطباء. 

 وفد رابطة الطب التقى نائب مدير الجامعة

 نواب: حريصون على المشاركة في أنشطة طلبتنا في الخارج
  ونأمل منهم االجتهاد والمثابرة للحصول على أعلى الشهادات

 مؤتمر اتحاد الطلبة في الواليات المتحدة أعلن فهد السبيعي رئيسًا لالتحاد

 ضـرورة التوصل لحل سـلمي بين إيـران والمجتمـع الدولي وإبعـاد المنطقة عن أي صراع عسـكري 

 الدويسان: الكويت للجميع واإلنسان هو المكّون 
األساسي لمواجهة تحديات التنمية الشاملة

 مّثل رئيس الوزراء في المؤتمر السنوي التحاد طلبة المملكة المتحدة وإيرلندا

 م.عبدالرحمن املطوع 

 فوزية الكندري

 علي البذال 

 د.حسن جوهر 

 السفير فيصل الدويسان

 مرزوق الغامن  علي الراشد 

الزراعة  ومساحات شاسعة من 
الشجرية والتجميلية.

  وأوضـــح م.املطـــوع ان عدد 
الطوابق فـــي كل مبنى يتفاوت 
مـــن واحـــد الى اربعـــة طوابق 
حسب املبنى وبعض املباني بها 
سرداب، مؤكدا انه مت تزويد املباني 
باخلدمات امليكانيكية والكهربائية 
النظام اآللي واالجهزة  مبا فيها 
السمعية والبصرية وأجهزة األمن 
الهوائي املركزي ونظام التلفزيون 

باملنتدبـــني مـــن خـــارج الهيئة 
للفترتني الصباحية واملســـائية 
ومن داخل الهيئة للفترة املسائية، 
وكذلك صـــرف الدورات اخلاصة 
التدقيـــق واملراجعة على  وبعد 
جميع البيانـــات، وكذلك صرف 
مستحقات املبعوثني والبدل النقدي 
للتذكرة، ومت عمل كتاب لإلدارة 
النقدي  البدل  القانونية لصرف 
للتفرغ العلمي أسوة باملبعوثني 
ومت الصـــرف جلميـــع محكمي 

 حتت رعايـــة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمـــود وبحضـــور مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي،  والتدريب د.يعقـــوب 
يفتتح صباح اليوم مبنى كلية 
التجاريـــة اجلديد  الدراســـات 
الســـاعة  بالعارضية وذلك في 

العاشرة صباحا.
  وبهذه املناســـبة، أكد مساعد 
املدير العام لالنشاءات الهندسية 
م.عبدالرحمـــن املطوع ان مبنى 
الكلية جاهز من جميع النواحي 
الى  الرســـمي، مشيرا  لالفتتاح 
ان الكليـــة تتألـــف مـــن واحد 
وعشـــرين مبنى تضـــم كال من 
املباني االكادميية ومركز مصادر 
التعليم واالدارة واخلدمات العامة 
الكهربائية.  الطاقـــة  ومحطات 
مضيفا ان هناك مواقف للسيارات 
االرضية تتسع ألكثر من ٤٥٠٠ 
سيارة وخزان املاء العالي وخزان 
مياه الري االرضي وغرف احلراسة 
ومواقف انتظار الباصات ومالجئ 
الطوارئ القائمة في الســـرداب 

  وفي تصريــــح له على هامش 
املؤمتر حتدث البــــذال عن العمل 
النقابي والذي أشار الى انه لم يكن 
في ذلك احلني على قدر كبير من 
التنظيم، حيــــث كان يعتمد على 

القدرات الفردية.
  وذكر انه نظرا لقلة اإلمكانيات 
وقلة عدد الطلبة الكويتيني آنذاك 
ولعدم وجود تنظيم مشترك فيما 
بني الطلبة املبعوثني، اضافة الى 
بعد املسافة بني الطلبة وتفرقهم 
في مختلف أنحاء مناطق اململكة 
املتحــــدة وايرلندا تأخر إنشــــاء 

الرابطة حتى عام ١٩٥٠.
  وقال انه وبعد مرور ١٠ سنوات 
على إنشــــاء الرابطة وحتديدا في 
عام ١٩٦٠ بدأت مراسالت بني رابطة 
الكويتيــــني في بريطانيا  الطلبة 
ورابطــــة الطلبــــة الكويتيني في 
القاهــــرة التي كانت تندرج حتت 
الكويت»  اســــم «احتاد بعثــــات 
ودخــــل في املراســــالت فيما بعد 
الطلبة الكويتيني في االسكندرية 

وبيروت.
  وأضــــاف: كان هنــــاك عــــدد 
الذين  الكويتيــــون  الطلبــــة  من 
استطاعوا تأســــيس رابطتني في 
بداية الستينيات حتى يتمكنوا من 
املشاركة في إنشاء االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت.
  وأوضح ان تلك اخلطوات بال 
شك دلت على الوعي الكبير لدى 
الكويتي وإميانه بأهمية  الطالب 
العمل الطالبي املشــــترك الساعي 

ملستقبل نقابي أفضل.
  وذكر انه وبعد مرور ٤ سنوات 
من التنسيق املتبادل بني كل من 
رابطة الطلبــــة الكويتيني في كل 
من بريطانيــــا والقاهرة وبيروت 
واالســــكندرية مت إنشاء االحتاد 
الوطني لطلبــــة الكويت في عام 

.١٩٦٤
  وقال البذال ان التاريخ املشرف 
الحتاد طلبــــة الكويت في اململكة 
املتحدة برز فــــي عام ١٩٩٠ كقوة 
مؤثرة حيث استطاع ان يقود قضية 
الكويت العادلة في اململكة املتحدة 
وايرلندا حتت شــــعار «الكويت 

حرة».
  وأضــــاف ان االحتــــاد وخالل 
تلك الفترة أسس «اللجنة العليا 
لتحرير الكويت» التي اتخذت من 
مقر االحتاد بلندن مقرا رســــميا 
ومركزا إعالميــــا لها ولتبدأ بذلك 
مرحلة جديدة من التاريخ املشرف 
للحركة الطالبية في اململكة املتحدة 
عبر قيادة االحتاد للجنة الكويتية 

العليا لتحرير الكويت.
  وذكر ان اللجنة االعالمية في 
االحتاد قامت إبان الغزو بإرسال 
البرقيات وإصدار البيانات، اضافة 
الى إصدارها نشرة دورية يومية 
صدرت باسم اللجنة حتت عنوان 

«كويت التحدي».

الكويتيةـ  البريطانية بـ «املتميزة»، 
مشيرا الى ان األصدقاء البريطانيني 
سيشــــاركون العــــام املقبــــل في 
مناسبتني عزيزتني على قلب كل 
كويتي وكويتية وهما ذكرى مرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 

على ذكرى التحرير.
  وفي ختام كلمته نقل السفير 
الدويســــان حتيات راعي احلفل 
سمو رئيس مجلس الوزراء ألبنائه 
الطلبة ومتنياته لهم بنجاح املؤمتر 
والتوفيق والنجاح في دراستهم 
ليعودوا الى وطنهم ويســــاهموا 

في خدمته وتنميته.
  من جانبه، قال رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحــــدة وايرلندا علي البذال في 
كلمة له ان إنشــــاء رابطة طالبية 
نقابيــــة حتت اســــم رابطة طلبة 
الكويت في بريطانيا حتقق ألول 

مرة في عام ١٩٥٠.
  وأكد ان تلك الرابطة هدفت الى 
خدمة الطلبة الكويتيني والتواصل 
االجتماعي معهم وإقامة األنشطة 
الثقافية، مشــــيرا الى ان النشاط 
فــــي بريطانيا  الكويتي  الطالبي 
كان قد انطلق فعليــــا في أواخر 

األربعينيات من القرن املاضي.

الكويــــت اآلن «علينــــا ان نكون 
واعني للتحديــــات واملخاطر التي 
تواجهنا في الداخل واخلارج فعلينا 
ان نحافظ على حلمتنا الوطنية.. 
وعلينا كذلك التصدي ملن يسعى 
الى تعكير صفوها.. فنحن شعب 

واحد ينتمي لبلد طيب وكرمي».
  وأكد أهمية اســــتقرار العراق 
الى  التوصل  الى ضرورة  إضافة 
ايران واملجتمع  حل ســــلمي بني 
الدولــــي وإبعــــاد املنطقة عن اي 

صراع عسكري.
  وعلى صعيد منفصل، وصف 
الســــفير الدويســــان العالقــــات 

التقارير الغربية التي توقعت ان 
تستغرق عملية إطفاء آبار النفط 
التي أشعلها النظام العراقي البائد 
وعملية إعادة إعمار البالد ٣ الى 

٥ سنوات.
  وقال الســــفير الدويســــان ان 
مــــا تتمتع به الكويــــت حاليا من 
أمن واستقرار ورخاء هو نتيجة 
لتصميم قياداتها وأبنائها على إعادة 
بلدهم الى خريطة العالم بعد الغزو 
العراقي الغاشــــم وقد جنحوا في 

حتقيق ذلك جناحا «باهرا».
  بيد انه أشــــار الى انه في ظل 
األمن واالســــتقرار الذي تنعم به 

 لندن ـ كونا: قال ممثل ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في املؤمتر السنوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا سفيرنا لدى اململكة 
املتحدة خالد الدويسان ان العنصر 
البشري املتعلم واملثقف هو الركيزة 
األساسية لبناء وتنمية الكويت. 
واضاف الدويسان في كلمة ألقاها 
بالنيابة عن راعي املؤمتر ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء أمس األول ان 
الكويت حصلت على استقاللها عام 
١٩٦١ وقد حققت منذ ذلك التاريخ 
إجنازات كبرى حتى أطلق عليها 
«لؤلؤة اخلليج»، بسبب اإلجنازات 
التي  الكبيرة  التنموية  والقفزات 
حققتهــــا فــــي زمن قصيــــر منذ 
االستقالل بفضل سواعد أبنائها.

  وأوضح ان احلكومة كان لديها 
أولوية منذ االستقالل وهي بناء 
اإلنســــان الكويتي فقد دأبت على 
التعليم في كل مراحله،  تشجيع 
وأنشــــأت العديــــد مــــن املدارس 
فــــي مختلف  وضاعفــــت عددها 
مناطق الكويت عالوة على فتحها 
املجال لعدد من اجلامعات واملعاهد 

احلكومية او اخلاصة.
  وذكــــر ان هنــــاك اآلالف مــــن 
اخلريجني من اجلامعات واملعاهد 
الذين ساهموا مساهمة  املختلفة 
فاعلة فــــي بناء وتنمية هذا البلد 
الطيب في جميع املجاالت، مشيرا 
الــــى ان هنــــاك اآلالف من الطلبة 
والطالبات الذين يتلقون التعليم في 
جميع املراحل الدراسية، باالضافة 
الى بعثاتها الدراســــية اخلارجية 
والذين سيقومون بإكمال ما قام 

به آباؤهم وأجدادهم.
  وقال الســــفير الدويســــان ان 
الوحدة الوطنية هي السياج احلصني 
للمجتمع، مؤكدا ان الكويت للجميع 
واإلنسان هو الهدف اإلستراتيجي 
واملكون األساسي ملواجهة حتديات 

التنمية الشاملة.
  وأضاف ان مكانة األمم لم تعد 
تقاس بعدد ســــكانها او مبا متلك 
من ثروات وموارد طبيعية وامنا 
برأسمالها البشري املعزز بالعلم 
واملعرفــــة، داعيــــا الطلبة الى ان 
امللقاة  يدركوا حجم املســــؤولية 
على عاتقهــــم، وأن يكونوا نواة 
حقيقية للتنمية مبختلف مجاالتها 

بعد عودتهم الى الكويت.
  وأشار الى ان الشعب الكويتي 
اســــتطاع بتكاتفه ووقوفه صفا 
واحدا مع قيادته إبان الغزو العراقي 
الغاشم عام ١٩٩٠ ان يضرب أروع 
الوطنية وان  الوحدة  األمثلة في 

يتصدى للغزاة.
  وبني انه وخالل فترة وجيزة 
بعد التحرير وبصورة أذهلت العالم 
استطاع الشعب الكويتي وبطاقات 
وكفاءات أبنائه ان يعيد بناء بلده 
بعد تدميره بزمن قياسي رغم كل 

الشـــؤون  إدارة   أكدت مديرة 
العامة  املالية بالتكليف بالهيئة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
فوزية الكندري ان قسم الرواتب 
باإلدارة املاليـــة قام بأعمال غير 
اعتيادية خالل الفترة من اغسطس 
الـــى نوفمبر، حيث قام القســـم 
الفصل  بصرف جميع مكافـــآت 
الدراسي الصيفي جلميع العاملني 
بالهيئة من أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب والـــكادر االداري من 
أقسام التســـجيل وخالفهم بعد 
املكافآت،  مراجعة وتدقيق قيمة 
كما مت صرف جميع مكافآت ملن 
مت ندبه للعمل بديوان عام الهيئة، 
وكذلك مكافآت التدريب امليداني 
جلميع العاملني بالهيئة بكلياتها 
ومعاهدها املختلفة، باالضافة الى 
صرف كادر اإلداريني بأثر رجعي 
من ٢٠١٠/٤/١ وكذلك كادر املهندسني 
٢٠١٠/٤/١، وكذلك عالوة املاجستير 

والدكتوراه.
الكندري ان قســـم    وأضافت 
الصرف قام خالل الفترة املذكورة 
بصرف جميع املستحقات اخلاصة 

وانذار احلريق واحلاسبات اآللية 
ونظام االتصاالت واملعلومات 
واملباني الذكية ونظام تزويد 
البيانـــات والهواتف وخدمات 
البنيـــة التحتيـــة والزراعية 
التجميلية مبـــا يجعل الكلية 

كاملة املواصفات بذاتها.
  وبني م.املطوع ان مكونات 
املشروع تشمل أعمال االنشاء 
اخلاصة مبباني التعليم املتعددة 
والتسهيالت املساندة واملالجئ، 
وهي املباني االكادميية، وادارة 
الكلية، ومركز مصدر التعليم، 
مبنى اخلدمات الرياضية، مبنى 
اخلدمـــات العموميـــة، مبنى 
اخلدمـــات الطالبيـــة وقاعات 
االحتفاالت، اخلدمات املركزية، 
مبنـــى الطاقـــة الكهربائيـــة، 
الفرعية،  التحويـــل  محطات 
غرف احلراسة، غرف االنتظار 
الباصات  اخلاصة مبشـــرفي 
والطلبة والســـواقني، خزان 
املاء العلوي وخزان الري حتت 
االرض، املالجئ وأعمال خارجية 

ملحقة بكلية البنات. 

األبحاث بعـــد تدقيق البيانات 
البنكية التي مت تزويدها لقسم 
الصرف، اما بالنسبة الى مكافآت 
الطلبة، فقد مت صرفها عن شهر 
اكتوبر املاضي قبل العيد، كما 
مت صرف جميع املســـتحقات 
التي وردت  لعقود الشـــركات 
إلينا من التوريدات واخلدمات 
والهندســـية واإلنشاءات بعد 
التدقيق علـــى العقود وفرض 
الغرامـــات عليهـــا والتأكد من 
جميع بياناتها وصرف املهمات 
الرسمية والدورات التدريبية، 
كما مت إعداد احلساب اخلتامي 
السنوي وإعداد املشروع ميزانية 

الهيئة السنوية.
  وثمنت الكندري الدور الذي 
يقوم به موظفو وموظفات اإلدارة 
العامة للتعليم  بالهيئة  املالية 
التطبيقي والتدريب، شـــاكرة 
لهم جهودهـــم املبذولة لتذليل 
العقبات وتسهيل اإلجراءات حتى 
مت صرف جميع االلتزامات املالية 
بالتعاون الكامـــل مع اإلدارات 

املختلفة بأسرع وقت ممكن. 

 افتتاح المبنى الجديد لـ «التجارية» اليوم

 تمديد فترة التسجيل المبكر في «التطبيقي»
 آالء خليفة

  توجه رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل 
العتيبي بالشكر لعمادة القبول والتسجيل بالهيئة 
متمثلة في عميدها د.أحمد االنصاري، للتجاوب 
مع مطلب االحتاد بتمديد فترة التسجيل املبكر 
الذي بدأ أمس، مثمنا جهود املسجل العام بالهيئة 
عدنان العصفور ومكاتب التســـجيل بالكليات 
املبذولة خالل عملية التسجيل وسعيهم لتذليل 

العقبات أمام الطالب والطالبات.
  وناشـــد العتيبي زمالءه الطالب والطالبات 

عدم التأخر في مراجعة املوقع االلكتروني للهيئة 
لتســـجيل املواد التي يرغبـــون بها، وأن تكون 
عملية التسجيل للمواد التي يحتاجون اليها فقط 
وتخدم مسيرتهم الدراسية، وأال يستقي الطالب 
أي معلومات مغلوطة من أطراف ليس له عالقة 
بالتسجيل، وان يعتمد على مكاتب التسجيل فقط 
أو أعضـــاء االحتاد لتزويده باملعلومات الالزمة 
واالستفسار عن الشعب التي تتوافق مع معدله 
الدراسي، مع ضرورة االلتزام باملواعيد احملددة 
حتـــى ال تفوت الفرصة علـــى أي طالب يرغب 

بالتسجيل. 

 «التطبيقي»: صرف مكافآت الصيفي والميداني 
وكادري اإلداريين والمهندسين لجميع العاملين

 «االتحاد والنهج الطالبي» و«النهج الطالبي» تتنافسان
  على مقاعد الهيئة اإلدارية التحاد طلبة بريطانيا وإيرلندا

 محمد المجر
  بدأ أمس سباق انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فـــرع اململكة املتحدة وايرلندا 
في فندق هيلتون ميتربول ـ شـــارع اجورود 
ـ بالعاصمة لندن ملدة ٥ ساعات حتت إشراف 
الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ويتنافس على مقاعد الهيئة اإلدارية لالحتاد 
قائمتـــان فقط بعد انســـحاب قائمة التحالف 
الوطني الطالبـــي وهما قائمة االحتاد والنهج 
الطالبي وقائمة النهج الطالبي. وتخوض قائمة 
االحتاد والنهج الطالبي االنتخابات بـ ٩ مرشحني، 
وهـــم: محمد حمود الشـــمري ملنصب رئيس 
الهيئـــة اإلدارية وفواز محمد العجمي ملنصب 
نائب الرئيس وحمـــود ملفي املطيري ألمانة 
الســـر وأحمد وليد السويلم ألمانة الصندوق 
وخالد سعد الشهري للجنة الطالبية ومحمد 
مســـاعد اجلناحي للجنة الثقافية واإلعالمية 
الدراسات  الكندري للجنة  وعلي عبدالرحمن 
العليا وعلي حســـني القطـــان لنائب الرئيس 
لشؤون ايرلندا وعبدالرحمن جابر املري مسؤول 

العالقات العامة.
  وقـــال رئيس اللجنة املنظمـــة النتخابات 
االحتاد الوطني لطلبـــة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا للعام النقابي ٢٠١١/٢٠١٠ نايف 
احلمادي ان االنتخابات بدأت بعد انعقاد اجلمعية 
العمومية للسنة النقابية ٢٠١٠/٢٠٠٩ في فندق 

هيلتون ميتربول ـ شارع اجورود.
  وناقشت اجلمعية العمومية في اجتماعها 

القضايا اآلتية:
  ١ ـ املصادقة على جدول األعمال.

  ٢ـ  مناقشة التقارير اإلدارية واملالية للهيئة 
اإلدارية والتصويت عليهـــا وطرح الثقة في 

الهيئة اإلدارية.
  ٣ ـ فتح باب ما يستجد من أعمال.

  ٤ ـ اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن إطار 
أهداف االحتاد والسياسة العامة التي حددها 

آخر مؤمتر لالحتاد.
  وأضاف احلمادي ان اللجنة املنظمة النتخابات 
االحتاد الوطني لطلبـــة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا قامت بتوفير كل التجهيزات 
الالزمـــة إلمتام هـــذا العـــرس الدميوقراطي 
النتخابات االحتاد لطلبتنا املغتربني في اململكة 
املتحدة وايرلندا ليظهر في أبهى حلة له ولنظهر 
بانتخابات راقية فيها روح التنافس الشريف 
بني طلبتنا باخلارج ليكونوا خير سفراء لوطننا 

الكويت في اخلارج.
  وأكـــد احلمـــادي ان االنتخابات جرت بعد 
انتهـــاء اجلمعية العمومية مباشـــرة وملدة ٥ 
ساعات كاملة بصندوق اقتراع واحد للطلبة 
والطالبات الذين يحق لهم التصويت وهم ٥٢١ 

طالبا وطالبة.
  ودعا احلمادي القوائم املتنافسة الى االلتزام 
بروح املنافسة الشريفة، قائال: «ان االنتخابات 
يوم والزمالة دوم وكذلك االلتزام التام بنظم 
ولوائح اللجنة املنظمة لالنتخابات وهي الهيئة 

التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت». 

 ميامي (الواليات املتحدة) ـ 
كونا: اعلن في احلفل اخلتامي 
للمؤمتر السنوي الـ ٢٧ لالحتاد 
الكويت فرع  الوطني لطلبـــة 
الواليـــات املتحـــدة األميركية 
امـــس حتت رعاية  الذي عقد 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد اختيار فهد طارق 
السبيعي رئيسا لالحتاد ليكون 

بذلك الرئيس الـ ٢٨.
  وفي تصريح خاص لـ «كونا»، 
اعرب الســـبيعي عن سعادته 
بهذا «العـــرس الدميوقراطي»، 
متقدما بالشكر الى جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في الواليات 
املتحدة ملشاركتهم بأنشطة هذا 

املؤمتر وابدائهم لرأيهم.
  ووجـــه الدعوة الى اجلميع 
الحترام شرعية احتاد الطلبة، 
واعـــدا اياهم بـــأن الثقة التي 
منحوها اياه ستكون «النبراس 

وان يكـــون هنـــاك تطابق في 
الدميوقراطي  التعاطي  طريقة 

بني القوائم الطالبية».
  وقال «ان الطلبة هم املستقبل 
الذين نبنـــي عليهم آمالنا فهم 
الذين ســـيكملون املســـيرة»، 
متمنيا منهم االجتهاد واملثابرة 
للحصول على اعلى الشهادات 

لرفع اسم الكويت عاليا.
النائب مرزوق    بدوره، قال 
الغامن «انه شرف ألي نائب او 
شخصية عامة ان تتواصل مع 
ابنائها في اخلارج ومنها طلبتنا 

في الواليات املتحدة».
  ولفت الغامن الى «اننا نخرج 
من هذه املؤمترات والنشاطات 
بجرعـــة اكبر مـــن االمل فهذه 
االنشطة الطالبية تساعد على 
الطالب علـــى تواصل  ابقـــاء 

واتصال دائم مع الوطن».
  واكد انه حريص على تلبية 

الذي سينير طريق العمل طوال 
العام النقابي املقبل».

  ولفـــت الى ان رؤية الطلبة 
والطالبـــات ســـتكون هـــي 
التي سيعمل عليها  «املسطرة 
االحتاد ويســـير مـــن خاللها 
اياهم  الســـنة» واعـــدا  طوال 
ايضا باالجتهاد لتحقيق اهداف 
البرنامج االنتخابي والتي من 
اهمها االسراع في تطبيق زيادة 
الطلبة والتي ستكون  رواتب 
بأثر رجعي وكذلك تعديل بعض 

لوائح االبتعاث.
  من جهته، قال عضو مجلس 
االمة النائب د.حسن جوهر: بهذه 
املناسبة «نبارك ألبناء الكويت 
املبتعثـــني للواليـــات املتحدة 
على هذا العرس الدميوقراطي 
اجلميل وهذا احلضور الكثيف 
الذي يعزز لدينا روح االميان 
بالدميوقراطيـــة علـــى جميع 

حضورنا ألنشطة املؤمتر جزء 
من واجبنا الوطني وهي فرصة 
للتواصل مع الطلبة واالستماع 
ملشاكلهم واالخذ بآرائنا حول 
القضايا السياسية ليكون هناك 

نقاش دميوقراطي».
  وبني الراشد ان ما يقوم به 
الطلبة الكويتيون في الواليات 
املتحدة «مفخـــرة للكويت من 
حيث احلوار الراقي الذي يدور 
بينهم واملمارسة الدميوقراطية 
التي تتم على اعلى مســـتوى 
القوائم في  التفاهم بني  وعلى 
طريقة عرض البرنامج االنتخابي 
بروح رياضية واخوية تنافسية 

دميوقراطية».
  واعـــرب عن االمـــل في ان 
تأخذ جميع احتـــادات الطلبة 
الكويتيني مبـــا فيها املوجودة 
في الكويت احتاد طلبة الكويت 
في الواليات املتحدة «قدوة لهم 

التوفيق في حتصيلهم العلمي 
واالســـتفادة مـــن اخلبـــرات 
والثقافات املوجودة في هذا البلد 
الى وطنهم مسلحني  ليعودوا 

بالعلم.
  بدوره، قال النائب علي الراشد 
في تصريح مماثل لـ «كونا»: «ان 

املستويات».
الذي شارك    وذكر د.جوهر 
بحضور املؤمتـــر «ان تنافس 
القوائـــم الطالبيـــة امر يبعث 
الســـعادة في النفـــوس فهذه 
القوائم التي تضم شبابا وبنات 
ميثلون جميع اطياف املجتمع، 

لذا فإنه مـــن الواجب حضور 
منتدياتهم وانشطتهم».

  واضـــاف «ان هـــذا املؤمتر 
يعتبر ســـابقة كويتية كونه 
يضم اكبر حشد بشري كويتي 
خارج الكويت من طلبة وضيوف 
ومسؤولني»، متمنيا لهم دوام 

اي دعوة توجه له للمشـــاركة 
الطلبة  في انشطة ومؤمترات 
الكويتيني في اخلارج في جميع 
البلدان وليس فقط في أميركا 
داعيا الطلبة فـــي الوقت ذاته 
الى ضرورة «التســـلح بالعلم 
واملعرفة ألنهما الركيزة احلقيقية 

للتنمية».
  واعرب النائـــب الغامن عن 
سعادته مبناسبة زيادة رواتب 
الطلبة «ألن هذا هو االستثمار 
ان  احلقيقي فاالستثمار يجب 
يكون بالبشر قبل احلجر»، مبينا 
«ان افضل استثمار للكويت هو 
الدارسني  ان تستثمر بأبنائها 

باخلارج».
  ومتنى في ختام حديثه ان 
يحصن الطلبة أنفسهم بالعلم 
واملعرفـــة ليعودوا الى الوطن 
ويســـاهموا في بناء مسيرته 

التنموية. 


