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  نظمت رابطة اآلداب فـــي كلية اآلداب 
بجامعة الكويت صباح اول من امس يوم 
الشكوالتة للطلبة والطالبات مبشاركة ١٠ 

جهات راعية لهذا اليوم.
  واكد رئيس رابطة اآلداب فهد العنزي ان 
هذا اليوم هو كسر حلاجز اجلهد واملذاكرة 

للطلبة في ظل االختبارات ويوم ترفيهي 
لهم، الفتا الى ان الرابطة قدمت الشكوالتة 
مجانا للطلبة. واضـــاف العنزي انه نال 
اعجاب الكثير من الطلبة والطالبات الذين 
اعربوا عن سعادتهم بهذا اليوم الترفيهي 
لهم، واعدا باملزيد من االجنازات واالنشطة 

التي تصب في خدمة اجلموع الطالبية. 

 يوم الشكوالتة في «اآلداب» 

 الهاجري: النفيسي وعد ببحث الترقيات 
والوظائف اإلشرافية لهيئة التدريب 

 الرميح: صرف مخصصات الطلبة
  المبتعثين في يناير المقبل 

 الهمالن: على الطلبة تخصيص وقت للعمل النقابي
  مع أهمية الحفاظ على دراستهم ومحاضراتهم 

 خالل لقائه رابطة أعضاء هيئة التدريب بـ «التطبيقي» 

 خالل اللقاء التنويري للمبعوثين الجدد بـ «التطبيقي» 

 خالل ندوة «الجانب الطالبي في العمل النقابي» في «التطبيقي» 

احتياجات سوق العمل في كل 
قطاعات الدولة.

  وختم الهاجري حديثه بأن 
الهيئة االدارية لرابطة اعضاء 
هيئة التدريب بالتطبيقي ستمد 
يد العون للدكتور النفيسي من 
أجل حتقيق اهدافه املشروعة 
لالصـــالح والتطويـــر وانها 
مستمرة في حل جميع قضايا 
التدريب وازالة العراقيل التي 

تقف امام قطاع التدريب. 

املبتعثني للخارج فهي ٢٠٪ فما 
فوق وذلك يعتمد على حســـب 
املخصصات وغالء املعيشة في 
الدولة املبعث لها حيث مت تشكيل 
جلنة لدراسة هذه الزيادة برئاسة 
وزير التربيـــة ووزير التعليم 
العالي ومت اقرارها وستصرف من 
بداية يناير املقبل وبأثر رجعي 

منذ بداية العام الدراسي. 

  واعلن الهاجري ان د.النفيسي 
وعد مبواصلة االصالح وبذل 
اجلهود لتطوير الهيئة بجميع 
قطاعاتها وبصفة خاصة قطاع 

التدريب.
  وفـــي اللقاء اكـــدت رابطة 
التدريب على  اعضاء هيئـــة 
متاسك الهيئة وعدم تفكيكها 
والعمل على تطويرها الى اعلى 
املستويات واالصعدة فالهيئة 
منذ انشائها تعمل على توفير 

تقوم ادارة البعثات بالتطبيقي 
مبســـاعدة الطالب اليفاده الى 
جامعـــات معروفـــة ومعتمدة 
اكادمييـــا، وقدمـــت عـــددا من 
النصائح واالرشـــادات املهمة 
الدراســـة  التي تتعلق ببرامج 
ودرجة التوفل املطلوبة. واكدت 
الرميح انه بالنسبة للزيادة التي 
الطلبة  اقرارها ملخصصات  مت 

الرســـمي   صرح املتحدث 
لرابطة اعضاء هيئة التدريب 
بـ «التطبيقي» محمد الهاجري 
بأنه مت اللقاء بني اعضاء الهيئة 
االدارية للرابطة واملدير العام 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
بعـــد تســـلم مهـــام منصبه 

اجلديد.
  وقال الهاجري ان اللقاء كان 
مثمرا للغاية واتسم بالصراحة 
والود والتعاون ومن خالل اللقاء 
مت مناقشة عدة قضايا تخص 
قطـــاع التدريب وتهم اعضاء 
الهيئة التدريبية باملعاهد ومن 
ابرزها موضوع الترقيات الذي 
شغل بال شريحة كبيرة من 
اعضاء هيئة التدريب وكذلك 
الوظائف االشرافية  موضوع 
حيث وعد النفيســـي ببحثها 
العاجل والنظر  القريـــب  في 
لهـــا بعـــني االعتبـــار وابدى 
النفيسي استعداده حلل جميع 
القضايا العالقة العضاء هيئة 

التدريب.

 محمد هالل الخالدي
  اقامت ادارة البعثات والعالقات 
الثقافية التابعة للهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
املقبولني  لقاء تنويريا للطلبة 
الدراسية، وحتدثت  بالبعثات 
فيه كل من مدير ادارة البعثات 
الثقافية بالتطبيقي  والعالقات 
حصـــة النجادة ومديـــر ادارة 
البعثات بالتعليم العالي سامية 

الرميح.
  وتناولـــت ســـامية الرميح 
الواجب توافرها  اهم الشروط 
في طالب البعثة الدراسية وما 
املعايير التي يتم اخذها باالعتبار 
لقبـــول الطالب فـــي البعثات، 
مضيفة ان من اهم هذه املعايير 
هو اجتياز الطالب لكورس اللغة 
بحيث يكون متزامنا مع برنامجه 
التمهيدي، كما عددت اخلطوات 
الواجب اتباعها لالبتعاث حيث 

 آالء خليفة
  أكد رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي 
ان العمل النقابي بالهيئة يسير في االجتاه الصحيح، 
وقد بدا ذلك جليا من خالل املمارسة الفعلية لعملية 
اختيار الطالب والطالبـــات ألعضاء الهيئة اإلدارية 

لالحتاد بشكل سنوي.
  جاء ذلك خالل الندوة النقابية التي نظمها االحتاد 
لطالب الهيئة حتت عنوان «اجلانب الطالبي في العمل 
النقابي» بحضور أعداد كبيرة من الطلبة والنقابيني 
السابقني، وحاضر فيها كل من رئيس نقابة العاملني 
بشركة صناعة الكيماويات البترولية جاسم العتيبي، 
ونائب رئيس شركة البترول الوطنية محمد الهمالن. 
من جهته، أكد رئيس اللجنة النقابية والتطوير في 
االحتاد فهد اجلالل ان العمل النقابي مهم جدا للطالب 
وهو مبنزلة دورة تدريبية للطالب إلعداده اإلعداد 
اجليد ليكون قياديا ناجحا في حياته العملية، وميكنه 
من التعامل مـــع اآلخرين والتعود على تقبل الرأي 
اآلخر حتى وان كان غير متوافق مع ما يؤمن به من 
أفكار فهو فرصة للحوار والنقاش الشريف بأسلوب 
متحضـــر ليقوم كل طرف بعرض ما لديه من أفكار 
وآراء بشكل دميوقراطي. من جانبه، بّني رئيس نقابة 
العاملني بشركة صناعة الكيماويات البترولية جاسم 

العتيبي ان العمل النقابي بالنسبة للطالب يعد من 
أبرز العالمات الفارقة في حياته خالل تلك املرحلة 
نظرا ملا يكتسبه من مهارات وبناء عالقات مع زمالئه 
بالدراسة تكون ذكراها جميلة بعد تخرجه وانخراطه 
في سوق العمل وممارســـة حياته العملية، مشيرا 
الى ان العمل النقابي يكسب الطالب كيفية ممارسة 
الدميوقراطية السليمة من خالل اختياره عن قناعة 
تامة من ميثله باالحتاد الطالبي، وتكون لديه حرية 
اختيـــار القائمة او اجلمعية التي تتوافق مع ميوله 
وتفكيره ليبدأ من خاللها رحلته مع العمل النقابي. 
بدوره تطرق نائب رئيس شركة البترول الوطنية محمد 
الهمالن الى بعض اجلوانب من حياته النقابية التي 
بدأت منذ كان طالبا، موضحا ان للعمل النقابي فوائد 
عدة للطالب كتطوير الشخصية، وتنمية العالقات 
االجتماعية والتعود على املمارسة الدميوقراطية، ولكنه 
طالب أبناءه الطلبة ممن يرغبون في االنخراط في 
العمل النقابي بضرورة تنظيم أوقاتهم بني متطلبات 
العمل النقابي وبني مواعيد دراستهم، وقال ان العمل 
النقابي رغم ذلك سيف ذو حدين فإذا وضع الطالب كل 
وقته للعمل النقابي وأهمل دراسته ستكون النتائج 
وخيمـــة، لذا البد من تخصيـــص وقت معني للعمل 
النقابي وفي الوقت نفسه احملافظة على محاضراتهم 

وحتصيل دروسهم. 

 د.عبدالرزاق النفيسي 

(قاسم باشا)   سامية الرميح وحصة النجادة خالل اللقاء 

 محمد الهمالن وجاسم العتيبي خالل اللقاء 

 محمد الهاجري

 «ماسترخت» استعدت النتخابات ممثلي برنامج الماجستير 

 آالء خليفة
  انطالقا من أهمية املشاركة الطالبية الفاعلة 
في عمليــــة اتخاذ القرار والتعاون في بناء 
مستقبلهم املشرق فقد مت التحضير النتخابات 
ممثلي مجموعات برنامج املاجستير في كلية 
ماسترخت للعام الدراسي احلالي ٢٠١٠-٢٠١١ 
وقد قام عدد كبير من الطالب بالترشــــيح 
لهذا العام سواء من الطالب اجلدد في السنة 
الدراسية األولى أو الطالب املستمرين من 
الدفعات السابقة للسنة الدراسية الثانية.

  هذا وقام الطالب املرشحون بالتعريف 

بأنفسهم وشــــرح أهدافهم في خدمة طالب 
الكليــــة والرغبة في االنضمــــام الى الئحة 
املرشــــحني لهــــذا العام وشــــرح خططهم 
ومنطلقاتهم، وقد مت اختيار طالب وطالبة 

لتمثل كل مجموعة.
  وقد استقطبت كلية كويت ماسترخت 
هذا العام في برنامج ماجستير ادارة األعمال 
عددا كبيرا من مديري وموظفي القطاع املالي 
واملصرفي في الكويت والعديد من مختلف 
القطاعات األخرى ممن ميتلكون خبرات مميزة 
في سوق العمل الكويتي، الى جانب تنمية 

اإلدارية اإلستراتيجية،  وتطوير مهاراتهم 
وأضافت رئيس قسم شؤون الطلبة غادة 
احمد ان التنظيم واملساهمة من الطالب لهذا 
العام متت بحضور متميز ومبشاركة فعالة 
من جميع الطالب ويتــــم حاليا التحضير 
النتخابات رئيس احتاد الطالب التي ستعقد 
في اواخر يناير املقبل وبحضور كل من رئيس 
االحتاد احلالي د.ندى املطوع ورئيس احتاد 
اخلريجني م.وضاح الطيباوي إللقاء كلمة 
لبيان األهداف مــــن وراء هذا الدور الفعال 
انتخاب  وتبادل اخلبرات والتعــــاون قبل 

رئيس االحتاد اجلديد.
  وقالت د.نــــدى املطوع ان مجال تطوير 
اإلدارة العامة واإلســــتراتيجية هو اكثر ما 
مييز برنامج املاجستير في كلية ماسترخت 
حيث يتم االهتمام بالتطوير البشري وتطوير 
الكفاءات الضرورية في كل قطاعات املجتمع 
الكويتي. إن KMBS تســــعى دائما لتعزيز 
التواصل املثمر بني خريجي وممثلي طالب 
برنامج املاجستير املستمرين وذلك لتحقيق 
أهدافها فــــي االرتقاء مبســــتوى التطوير 

والتدريب العلمي في الكويت. 

 المطوع: االهتمام بالتطوير البشري وتطوير الكفاءات في كل قطاعات المجتمع 

 د.ندى املطوع متوسطة ممثلي مجموعات برنامج املاجستير في ماسترخت 

 د.محمد الهاجري ود.نبال بورسلي خالل لقائهما حمد الشمري وأحمد السويلم 

 «اتحاد  المملكة المتحدة وإيرلندا» بحث مع أعضاء المكتب 
الثقافي في لندن زيادة مخصصات مبتعثي التعليم العالي 

 محمد المجر
  قـــام وفد من االحتـــاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا ممثـــال في كل من رئيس 
الهيئة اإلدارية حمد الشمري وأمني 
الصندوق ورئيس القطاعات والشعب 
أحمد السويلم بزيارة املكتب الثقافي 

في العاصمة البريطانية لندن.
  وأعرب رئيس االحتاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا (Nuks.com) حمد الشمري 
عن شكره العميق للمكتب الثقافي 
ممثال في رئيس املكتب املستشار 
د.محمد الهاجري وامللحق الثقافي 
د.نبال بورسلي على مواصلة عمل 
اللجنة املشتركة بني االحتاد واملكتب 
الثقافي في لندن، مبينا أن يد االحتاد 
ممدودة دائما للتعاون مع املكاتب 
الثقافية ملـــا فيه اخلير واملصلحة 

الطالبية.
  وأشار الشـــمري إلى أنه خالل 

اللقاء مت التطرق ملواضيع عدة من 
أبرزها املطالبة بزيادة املخصصات 
املالية ملبتعثي التعليم العالي حيث 
إن الزيادة االخيرة والتي لم تطبق 
حتى اآلن حتتاج إلى زيادة اثر زيادة 
نسبة الضرائب في اململكة املتحدة، 
آلية االعتراف  واملطالبة بتغييـــر 
باجلامعات واملطالبة بوضع معيار 
أكادميي واضح يقيم اجلامعات على 
حســـاب التخصصات، مع مراعاة 
التفريق بـــني طلبة البكالوريوس 
الفصل  العليا، وكذلك  والدراسات 
بينهم بقرار الـ ٥٠ طالبا لكل كلية، 
إضافة إلى تنظيم آلية دراسة اللغة 
العالي، حيث إن  التعليم  ملبتعثي 
الطريقة املتبعة حاليا عشـــوائية، 
واملطالبة بتطويـــر موقع املكتب 
الثقافـــي وزيادة عدد املرشـــدين 
األكادمييـــني لتحقيق خدمة أفضل 
لطلبتنا الدارسني في اململكة املتحدة 

وايرلندا. 

 ١٨ قائمة طالبية أصدرت «دستورنا كرامتنا»:  على النواب 
استخدام أدواتهم الدستورية السترداد كرامة األمة 

حضور اجتماعاتهم اخلاصة. واالجتماعات العامة واملواكب 
والتجمعات مباحة وفقا للشــــروط واألوضاع التي يبينها 
القانون، على ان تكون أغراض االجتماع ووسائله سليمة 

وال تنافي اآلداب» من الدستور الكويتي.
  إن ما قامت به احلكومة في ٢٠١٠/١٢/٨ من خالل االعتداء 
على ممثلي األمة وأستاذ القانون والشعب الكويتي وأبنائكم 
الطلبة بالضرب لم نعهده في الكويت، ضاربة بذلك بكل ما 
كفلته وثيقة ١٩٦٢ من حريات وحقوق عرض احلائط، وهذا 
أمر مرفوض وال ميكن القبول به، ألن الدستور هو الوثيقة 
األساسية التي حتدد العالقة بني السلطات الثالث، وانه هو 

السور الذي يحفظ هذه البالد بعد توفيق اهللا عز وجل.
  إننا نحن القوى الطالبية نطالب أعضاء السلطة التشريعية 
باستخدام أدواتهم الدستورية السترداد كرامة األمة وحريتها 
املســــلوبة بعد ان بلغ السيل الزبى، وذلك بتأييد املساءلة 
السياسية على ان تكون هذه املساءلة علنية امام الشعب، كي 
يحاسب ممثليه، فنحن نؤمن ان من يكن على احلق ال يهاب 
املواجهة، موقنني بأن من حقنا مراقبة ممثلي األمة وأدائهم 
النيابي، مؤكدين ان اســــتحقاق املساءلة السياسية أصبح 

واجبا ومطلبا لن نتنازل عنه فال حرية من غير كرامة.
  وفي اخلتام، نؤكد نحن القوى الطالبية اننا على مسافة 
متوســــطة في الفترة املاضية من األحداث األخيرة، حرصا 
منا على عدم تأجيج الشارع وحفاظا على مصلحة الكويت، 
ولكننا نرى اآلن ان مصلحة الكويت تتطلب منا تدخال صريحا 
وموقفا واضحا جتاه ما يحدث، مؤكدين ان صمتنا سيكون 
وصمة عار وخيانة للكويت، ومن هذا املنطلق ستكون لنا 
حتركات قادمة ملا فيه مصلحة الكويت وفق األطر القانونية 
التي كفلها لنا الدســــتور، الذي أكد على حقوقنا وحريتنا 

كشعب، فدستورنا كرامتنا. 

في اإلقامة او التنقل إال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي 
إنسان للتعذيب او املعاملة احلاطة بالكرامة».

  ـ (٣٨) التي نصت على انه «للمساكن حرمة فال يجوز 
دخولها بغير إذن أهلها، إال في األحوال التي يعينها القانون 

وبالكيفية املنصوص عليها فيه».
  ـ (٤٤) التي تنص على انه «لألفراد حق االجتماع دون 
حاجة إلذن أو إخطار سابق وال يجوز ألحد من قوات األمن 

 آالء خليفة
  أصدر جتمع القوى الطالبية «دستورنا كرامتنا» بيانا 
مشتركا وقعت عليه ١٨ قائمة طالبية من مختلف اجلامعات، 
وجاء في البيان: قال تعالى فــــي محكم كتابه: (وتعاونوا 
على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا 

اهللا) املائدة: آية ٢.
  نصدر نحن القوى الطالبيــــة املوقعة أدناه هذا البيان 
ونحن نضع األيدي على القلوب بسبب النفق املظلم الذي 
دخلت فيه الكويت، والذي ال نعرف ما يخفيه، وماذا يوجد 
في نهايته، في ظل ما منر به من أحداث خطيرة لم تعهدها 
جتربتنا الدميوقراطية، ولم نعهدها كشــــعب آمن باحلوار 

حال دوما وأبدا.
  ال يزايد أحــــد علينا نحن القوى الطالبية على حرصنا 
لتنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
فإن توجيهات ســــموه جاءت من منطلق حرص األب على 

أبنائه فهو أبوالسلطات جميعا.
  ونؤكد ان حقيقة من خالف أوامر صاحب السمو األمير 
لم يكن إال من لم يلتزم بتطبيق القوانني والتشريعات املقرة 

وأداء دوره كجهة تنفيذية.
  إن ما يحصل هذه األيام بدءا من انتهاك حرمة الدستور 
حتت قبة عبداهللا السالم بتعطيل للعمل النيابي ومحاولة 
تفريغ الدســــتور من محتواه من خالل رفع احلصانة عن 
أي نائب يســــتخدم أدواته الدســــتورية حتت قبة البرملان 
والغياب عن اجللســــات، ما أدى الى عرقلــــة التعاون بني 
السلطتني، مرورا بضرب املواطنني العزل وانتهاء بالتضييق 
على االجتماعات العامة وانتهاك حرمة املنازل، ميثل منهجا 

خطيرا وتعديا على املواد:
  ـ (٣١) والتي تنــــص على ان «ال يجوز القبض على اي 
انسان أو حبسه او تفتيشه او حتديد إقامته او تقييد حريته 
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