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 السفير الصومالي والسفير آدم عبد املولى ود.غامن النجار يكرمون أحد الطلبة

 د.عواد الظفيري ود.علي بومجداد خالل افتتاح الديوانية

 محمود الديري وحسن كامل خالل اللقاء

 معرض الصور في الديوانية

 ٥ اتحادات و١٨ قائمة طالبية ينسقون 
المواقف لوقف االنتهاكات الدستورية

وجمعية الدفاع عن املال العام 
الدميوقراطية  وجمعية تنمية 
ورابطـــة الكليـــات التطبيقية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وجمعية اخلريجني 
وعددا مـــن اجلمعيات االخرى 
بهدف وضع خطة للحفاظ على 
الوحدة الوطنية وهذا هو الشعار 
الذي رفعته جمعية اعضاء هيئة 
التدريس في االعتصام السلمي 
الذي نظمته مؤخرا، من خالل 
تنظيم حملة مشتركة للدفاع عن 
الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة 
الطائفيـــة والفئوية والقبلية، 
فجميعنا شـــعب واحد امال ان 
يكون اســـاتذة جامعة الكويت 
في مقدمة تلـــك احلملة وتلقى 

صداها في الكويت.
  واكد د.بومجداد ان جمعية 
اعضاء هيئـــة التدريس تعتبر 
قضيـــة د.عبيد الوســـمي من 
قضاياها الرئيســـية ولن تألو 
جهدا حتى يتم اطالق ســـراحه 

ورد اعتباره. 

االنسانية تستدعي من االنسان 
ان يكون حرا وكرميا وشجاعا 
وهي مـــن القيم التي حترص 
عليهـــا اجلمعية، موضحا ان 
الوسمي زميل فاضل  د.عبيد 
علم طلبة وطالبات اجلامعة 
حب الوطن وحماية الدستور 
معربا عن غضبه الشـــديد ملا 
حدث من انتهاك للدستور من 
قبل رجال األمن الذين يفترض 
انهم حريصون على أمن املواطن 
ولكنهـــم قاموا باالعتداء على 
املواطنني بالهراوات بصورة 

مؤسفة وهمجية.
  ومن جانبه قال نائب رئيس 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.علي بومجداد: 
ان اجلمعية عقدت اجتماعها الثاني 
مع جمعيات النفع العام ملناقشة 
تداعيات االوضاع االخيرة وما 
حدث في ندوة النائب د.جمعان 
احلربش، ومن تلك اجلمعيات 
جمعية اخلريجـــني واجلمعية 
الثقافيـــة النســـائية الكويتية 

 آالء خليفة
  افتتحـــت جمعيـــة اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
ديوانيتها بعد ان اطلقت عليها 
الوسمي حتى  ديوانية د.عبيد 
تكون رمـــزا للحرية والصوت 
احلر بحضور عدد من جمعيات 
النفع العام، ومت تنظيم معرض 
الديوانية ضم  للصور داخـــل 
صورا ملا حـــدث من اعتداء من 
قبل القوات اخلاصة على النواب 
واالســـاتذة ومن بينهم د.عبيد 
الوســـمي اثناء ندوة د.جمعان 
احلربش، كما ضم املعرض صورا 
لالعتصام السلمي والندوة التي 
نظمتها اجلمعيـــة تضامنا مع 

د.عبيد الوسمي.
  في البداية قال رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت د.عـــواد الظفيري: ان 
شعبا بال حرية ال يستحق احلياة 
وكفانا شـــقا للوحدة الوطنية 
الكويتي يســـتحق  فالشـــعب 
ان يبقى حرا، مشـــددا على ان 
اساتذة اجلامعة ال يعرفون اال 
لغة احلريـــة والقانون اما لغة 
الهراوات فال مكان لها في وطننا 
احلبيب، مؤكدا ان االعتداء على 
املواطنني العزل خطيئة ونقطة 
سوداء في صفحة الدميوقراطية 

الكويتية.
  وحتـــدث د.الظفيـــري عن 
الـــذي نظمته  معرض الصور 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
تضامنا مع د.عبيد الوسمي الذي 
تعرض للضرب من قبل القوات 
اخلاصـــة في نـــدوة د.جمعان 
احلربـــش مطالبـــني باالفراج 

عنه.
  وذكر د.الظفيري ان الكرامة 

 آالء خليفة
  بدأت القوى الطالبية في الكويت سواء احتادات 
طالبية أو قوائم حتركا تنسيقيا للتصدي ملا أسمته 
«تعديات بغيضة تهــــدف إلى االنقالب على النظام 
الدميوقراطي بتفريغ الدستور من محتواه» عبر لقاء 
عقد أمس مببادرة من االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليــــات املتحدة وبدعم من الهيئة التنفيذية 
لالحتــــاد الوطني لطلبة الكويت في مقر الهيئة في 
اخلالدية حضرته خمسة احتادات طالبية منها احتاد 
طلبة الكويت في الواليات املتحدة، وبريطانيا وايرلندا، 
ومصر واإلمارات وفرنســــا إضافة إلى فرع جامعة 

الكويت والهيئة التنفيذية لالحتاد.
  وتزامن عقد لقــــاء االحتادات الطالبية الكويتية 
مع عقد اجتماع آخر ضم القوى الطالبية والقوائم 
الطالبية داخل وخارج الكويت حضرته نحو ١٨ قائمة 
ســــيصدر عنه بيان الحق اليوم األحد في محاولة 
لتوســــيع دائرة التحرك الطالبي لتشمل أكبر عدد 
ممكن خصوصا أن قضية التصدي حملاوالت تفريغ 
الدســــتور من محتواه حتظى بحماس طالبي كبير 

على مستوى القواعد الطالبية.
  وحضر املؤمتر الصحافي وشــــارك فيه رئيس 
الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت بدر 
نشمي، ونائب رئيس الهيئة التنفيذية عبدالعزيز 
الصقعبــــي ورئيس جلنة الشــــباب والرياضة في 
الهيئة التنفيذية عبدالعزيز زاهي، وفهد السبيعي 
رئيس الهيئة اإلدارية لفرع الواليات املتحدة، وناصر 
العتيبي رئيس الهيئة اإلدارية لفرع جمهورية مصر 
العربية، وفواز العجمي نائب رئيس الهيئة اإلدارية 
لفــــرع بريطانيا وايرلندا، وعبداهللا الغيص رئيس 
الهيئة اإلدارية فرع اإلمارات العربية املتحدة، ومحمد 
مشعان العتيبي رئيس الهيئة اإلدارية لفرع جامعة 
الكويت، اضافة إلى مشاركة من قبل الهيئة اإلدارية 

لفرع اجلمهورية الفرنسية.
    وقال رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت من أهداف الهيئة التنفيذية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت واالحتادات التابعة وفقا ملا 
ينص عليه دستور االحتاد القيام بالواجب الوطني 
جتاه بلدنــــا احلبيب الكويت ولهذا نفتخر باألدوار 

الوطنية للهيئة التنفيذية خصوصا أوقات احملن.
  وبّني أن االحتاد الوطني لطلبة الكويت مبختلف 
فروعه كان على الدوم حاضرا في األحداث الوطنية 

املهمة أما االحداث السياسة االخيرة فقد يسأل اجلميع 
أين دور احلركــــة الطالبية واحلقيقة نحن لم نكن 
على مسافة بعيدة ولكننا ارتأينا عدم املساهمة في 
تأزمي الوضع اكثــــر مما هو عليه وإعطاء احلكومة 
فرصة لإلصالح والتنمية كما تدعي ولكن اآلن وبعد 
االحداث االخيرة من العار الســــكوت وعدم التحرك 
جتاه االصالح السياســــي خصوصــــا أنه وفي يوم 
الثامن من ديسمبر ذلك اليوم احلزين واألسود في 

تاريخ الكويت مت انتهاك الدستور.
  بدوره شكر رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة فهد السبيعي 
الهيئة التنفيذية الحتاد الطلبة على سرعة االستجابة 
لطلب احتاد طلبة الواليات املتحدة من أجل القيام بدور 
ما للحفاظ على الكويت بلد دميوقراطي ودستوري 
تصان فيه حرية التعبير وال متس فيه مواد الدستور 
حتت أي ذريعة. وأضاف أننا كهيئة إدارية في احتاد 
طلبــــة الكويت في الواليات املتحــــدة نعبر في هذا 
املوقف عــــن اجلموع الطالبية الرافضة ملا تتعرض 
له بلدنا الكويت من محاوالت لتفريغ الدستور من 
محتواه كمــــا أننا نقوم بذلك من منطلق أننا ورغم 
ابتعادنا عن الكويت في املسافة إال أن الكويت تسكن 
في قلوبنا أينما ذهبنا. وبّني الســــبيعي أننا كقوى 
طالبية نعمل في خطني متوازيني فباإلضافة إلى الدور 
الطالبــــي الذي نقوم به من أجل توفير كل احلقوق 
الطالبية ومن أجل تهيئة أفضل السبل للطلبة من 
اجلوانب كافة فإننــــا وكطلبة لنا دور مهم في دعم 
القضايا الوطنية. وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
عبدالعزيز الصقعبي اننا نعتز بالســــلطة الرابعة 
وبصحافتنا احلــــرة التي تنقل الرأي والرأي اآلخر 
وهو ما نحرص على أن تستمر عليه الصحافة في 
الكويت، ولكننا الحظنا في اآلونه األخيرة أن بعض 
وسائل اإلعالم كانت حريصة على نقل وجهة نظر 
واحدة دون األخرى وتغلب مصلحة على مصلحة 
وهذا أمر ال نرضاه في الكويت التي نعتبرها دولة 
مؤسســــات ودولة قانون تكفــــل فيها احلرية وفق 

القانون ووفق األطر الدستورية.
  واضاف انه من احملزن واملؤلم أن نرى املواطن 
يضرب ال لشيء ســــوى أنه قال رأيه في مكان عام 
واليوم نحــــن ال نناقش اخلطأ من الصواب ولكننا 
جئنا اليوم لنثبت مبادئ راسخة باالصل في الكويت 

ولكن لالسف نراها اليوم تتزعزع.

 الظفيري: أساتذة الجامعة ال يعرفون إال لغة الحرية

 «أعضاء هيئة التدريس» افتتحت ديوانية 
«عبيد الوسمي» رمزًا للحرية والصوت الحر

 شيخ أمين: نقّدر عاليًا مواقف الكويت الداعمة لبالدنا دائمًا أثناء المحن

 ٦٦ منحة دراسية للطلبة الصوماليين من «مركز السالم» 

 بشرى الزين
  في مبادرة جمعت مختلف األطياف الصومالية على 
اختالف قبائلهم ومكوناتهم، اجتمع الشباب الصومالي 
مســـاء أول من أمس في جمعية اخلريجني ليتســـلموا 
منحا دراسية من مركز سبقت اجنازاته مدة عمله التي 

لم تتجاوز الثالثة أشهر.
  وانطالقا من أن التعليم حق من حقوق االنسان، فإنه 
في مركز السالم للدراســـات التنموية واالستراتيجية 
برئاســـة د.غامن النجار وعلى هامش االحتفال بالذكرى 
الـ ٦٥ لإلعالن العاملي حلقوق االنسان استفاد ٦٦ طالبا 
صوماليا من دعم املركز ليتمكنوا من متابعة دراساتهم 

العليا بعد حصولهم على الثانوية العامة.
  السفير الصومالي لدى الكويت عبدالقادر شيخ أمني 
عبر عن تقديـــره للمبادرة االخوية التي اضطلع بها 
رئيس مركز الســـالم د.غامن النجار، مستذكرا أعماله 
حينما كان ممثال لألمم املتحدة في الصومال ويتنقل 
بني مناطقه لشرح قضية الصومال لدى املجتمع الدولي 
أكثر من الصوماليني أنفسهم، مؤكدا تقدير الصوماليني 
املقيمني في الكويت لهذا الدور الذي يتمثل كذلك في دعم 
مشروع الطالب الصومالي، مشيرا الى أن هذه املبادرة 

جاءت في «وقت كنا فيه في أشد احلاجة اليها».
  وأضاف شـــيخ أمني ان مثل هذه املبادرات ليست 
غريبة على الكويت أميرا وحكومة وشعبا، الفتا الى 
مواقف الكويت الداعمة دائما للصومال وشعبها أثناء 
احملن، داعيا الدول الشقيقة االخرى الى ان تقف الى 

جانب بالده.
  من جهته، استذكر املمثل املقيم لبرنامج االمم املتحدة 
االمنائـــي في الكويت آدم عبداملولى مهمته التي جمعته 
ود.غـــامن النجار في الصومال منتدبني من األمم املتحدة 
الى مكان لم يخل مـــن املخاطر، وذلك حلث الدول على 

االلتفاف حول ما يحدث داخل الصومال.
  وأضاف عبداملولى ان د.غامن النجار واصل املسيرة 
ولم يتخل عـــن الصومال حتى بعد انتهاء واليته لديها 
التي دامت ٦ سنوات والتي كانت حدا أقصى لوالية أي 
خبير أممي. حيث تواصل االهتمام بالشـــأن الصومالي 
على مدى عقد من الزمن، فكان من ثماره «مشروع دعم 

الطالب الصومالي املقيم في الكويت».
  وأعرب عبداملولى عن سعادته بان يتزامن هذا الدعم 
مع احتفال االمم املتحدة بذكرى «االعالن العاملي حلقوق 
االنســـان» داعيا الى تضافر اجلهـــود أكثر لتطوير هذا 

املشروع االنســـاني ومنح الفرصة للطالب الصومالي 
لتحصيل مزيد من العلم إلعداد الكوادر البشـــرية التي 

سيحتاج إليها الصومال حتما حني يعمه السالم.
  أمـــا رئيـــس مركـــز الســـالم للدراســـات التنموية 
واالستراتيجية د.غامن النجار فقد ذكر في كلمته مبهمته 
الدوليـــة في الصومال منذ أول زيارة لها في العام ٢٠٠١ 
ولقائه بأمراء احلرب في تلك الفترة، مشيرا الى االوضاع 

القاسية التي تعيشها الصومال.
  وتطرق النجار الى الهدف من فكرة املشروع التي 
لم تقص أي طالب صومالي في الكويت عن استكمال 
دراسته بعد الثانوية العامة وفي سبيل خدمة االنسان 
الصومالي انطالقا من أن العمل االنســـاني حق وفقا 
«لإلعالن العاملي حلقوق االنســـان» مخاطبا الطلبة 
الصوماليني بأن أي اســـتثمار فيكم هو استثمار في 
السالم واملستقبل، معربا عن شكره لكل اجلهات التي 
دعمت وتبرعت لفائدة هذه املبادرة حيث وفرت موارد 
مادية لـ ٦٦ طالبا وطالبـــة ينتمون جلميع األقليات 
والقبائل الرئيسية في الصومال، الفتا الى انه ليس 
هناك أي جتمع علـــى احملبة واملودة لكل هذا الطيف 

الصومالي مثل الذي اجتمع في هذا احلفل.

 النجار: «مشروع دعم الطالب الصومالي في الكويت» لم يقص أي صومالي عن استكمال دراسته بعد الثانوية

 (محمد ماهر) السفير الصومالي مكرما د.غامن النجار

 الجامعة تقبل الطالب من جميع الجنسيات وغير محددي الجنسية

 كامل: «MSA» تقدم خصمًا للتسجيل المبكر لطالب الصف الـ  ١٢ 
للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ لجميع الجنسيات

 آالء خليفة
  بحضور وفد جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب (MSA) برئاسة 
مستشــــار اجلامعة لشــــؤون الطلبة الوافدين بجامعة «MSA» محمود 
الديري وممثل اجلامعة بدول مجلس التعاون اخلليجي حســــني كامل 
عقد مؤمتر صحافي ملعرض خاص للجامعة مبناســــبة بداية التسجيل 

للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ ملدة عشرة أيام.
  في البداية نقل محمود الديري حتيات رئيس مجلس األمناء جلامعة 
«MSA» د.نوال الدجوي ورئيس اجلامعة د.خيري عبداحلميد ألبنائهما 

الطالب من جميع اجلنسيات املقيمني بالكويت.
  وقال الديري: ويتمتع طلبتها باألنشــــطة املتعددة لتنمية مهاراتهم 
الرياضية واملوســــيقية على مساحة ١٥٠٠٠ متر مربع باإلضافة إلى ١٥ 
مقصفا للطعام، كما يعمل قســــم ملتقى التوظيــــف (CPC) في جامعة 
«MSA» كنظام دعم حيوي للطلبة حيث انه يقدم املشــــورة واإلرشــــاد 

للطلبة وكذلك يقدم التدريب العملي.
  بدوره قال حســــني كامل حول قبول الثانوية املوحدة الصادرة من 
الكويت في اجلامعات املصريــــة لألعوام القادمة، أنه قد صدر قرار من 
وزارة التعليم العالي املصرية بالشروط اخلاصة بقبول الطالب مبختلف 
جنسياتهم احلاصلني على الثانوية الكويتية املوحدة في اجلامعات املصرية 

بداية من األعوام الدراسية ٢٠١٢/٢٠١١ و٢٠١٣/٢٠١٢ و٢٠١٤/٢٠١٣.
  ويتم قبول الطالب احلاصلني على شهادة الثانوية الكويتية املوحدة 
للعامني الدراسيني ٢٠١٢/٢٠١١ و٢٠١٣/٢٠١٢ في اجلامعات مبصر بشرط 
أن يكون الطالب قد أنهى الصف احلادي عشر والصف الثاني عشر من 
الثانوية الكويتية. أما بالنســــبة للعام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٣ فيتم قبول 
الطالب احلاصلني على الثانوية الكويتية املوحدة باجلامعات املصرية 
شــــرط أن يكون الطالب قد أنهى الصف العاشر واحلادي عشر والثاني 
عشر من الثانوية الكويتية املوحدة وهذه الشروط تنطبق على جميع 

الطالب من جميع اجلنسيات.
  وبالنسبة لنظام التســــجيل املبكر من اآلن للطالب املسجلني حاليا 
بالصف الثاني عشر وهل لهم مزايا في التسجيل املبكر، قال كامل: نعم 
هناك باجلامعة نظام تســــجيل مبكر للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ للطالب 
املقيدين حاليا بالصف الثاني عشر بالثانوية الكويتية مبختلف جنسياتهم 
وميكنهم من اآلن التسجيل املبكر بإحضار صورة شهادتي الصف العاشر 
واحلادي عشر وصورة شهادة امليالد. ويحصل الطالب على خصم على 
مصروفات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ وقيمته ١٠٪ 
عن الرســــوم الدراسية ويحصل الطالب على فرصتني للتقدمي الختبار 
اللغة اإلجنليزية وبذلك يضمن االلتحاق بالكلية التي يرغب فيها دون 

تقليل عدد املواد التي يقوم بدراستها.

 آالء خليفة
  طالــــب رئيس جلنة العالقات العامــــة واالعالم في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة ســــعد السهو باإلسراع 
في حل مشكلة مقرر ٠٩٦ للغة اإلجنليزية لطلبة كلية العلوم 
االدارية بسبب رداءة الصوت املسجل والذي أثر تأثيرا مباشرا 
على الطلبة وقدرة االســــتماع لديهم بسبب ذلك اخللل التقني 
والذي انعكس بــــدوره على درجاتهم فــــي االختبار. وأضاف 

الســــهو ان االحتاد قد قام مبخاطبــــة اجلهة املختصة أال وهي 
رئيس وحدة اللغة االجنليزية فاطمة الهالل وذلك نزوال على 
رغبة العديد من الطلبة بالكلية في وضع انسب احللول الالزمة 
لتلك املشكلة والتي ليس لهم يد فيها واملطالبة بإعادة االختبار 
للطلبة الذين يرغبون في االعادة أو تعديل وحتسني درجاتهم 
في هذا االختبار، وذلك حتقيقا للمصلحة العامة واحلرص على 

مصلحة جموعنا الطالبية بكلية العلوم االدارية باجلامعة. 
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