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د. صباح القدومي ود. فهد السميط خالل التكرمي )ريليش كومار( الشيخة عزة جابر العلي خالل التكرمي 

القدومي: تخريج 3600 طالب وطالبة يشاركون في بناء املجتمع

»THE CAUSE« جامعة اخلليج اختتمت مؤمترها

المرموقة االخ����رى ونتطلع 
للمساهمة دوما بشكل اكبر 
وافضل. وأشار القدومي الى 
ان جامعة الخلي����ج للعلوم 
افتتح����ت  والتكنولوجي����ا 
أبوابها للطلب����ة والطالبات 
ف����ي ع����ام 2002 وحققت في 
عمرها القصي����ر العديد من 
االنجازات والسمعة المتميزة 
عالميا ومحليا واقليميا ويبلغ 
ع����دد الطلب����ة المقيدين في 
الجامعة 3400 طالب وطالبة 
يدرس����ون ف����ي تخصصات 
مختلف����ة ومتنوعة في كلية 
عل����وم اآلداب وكلي����ة إدارة 
االعمال وبرنامج الماجستير 

ف����ي برنام����ج إدارة االعمال، 
وتتمت����ع الجامع����ة باعتماد 
مؤسسي من مجلس الجامعات 
الخاصة بوزارة التعليم العالي 
في الكويت واعتماد اكاديمي 
عالمي في برامجها االكاديمية 
التخصصية، مبينا ان الجامعة 
قد خّرجت في عمرها القصير 
3600 طالب وطالبة يشاركون 
في بناء المجتمع ويعملون في 
قطاعات الدولة المختلفة منهم 
من يستكمل دراسته العليا في 

أرقى الجامعات العالمية. .
يذك����ر ان قس����م اإلعالم 
واالتصال الجماهيري يتكون 
من 3 فرق، كل فريق يش����مل 
جمعية خيرية وشركة رائدة 
في مجال اإلعالن والعالقات 
العامة باإلضافة الى عدد من 
النوادي الطالبية وهذا بهدف 
التبرعات  التنافس في جمع 
لقضايا مختلفة خالل ش����هر 
مارس 2016، حيث تقوم الفرق 
الثالث باستخدام موقع جربها 
 www.jaribha.com( الكويتي
( لتعزيز وترويج حمالتهم 
وتشجيع الجمهور على تقديم 
مس����اهمات خيري����ة، ورغم 
استخدام ميزانيات محدودة 
تمكنت الفرق من جمع أكثر 
من )62.000 $- 18.800 دينار( 

في 31 يوما.

تعبيرا حيا وصادقا للمجهود 
الذي يبذله القسم في تحقيق 

تلك الطموحات النبيلة.
الجامع����ة  ان  وأض����اف 
ش����جعت طلبتها على العمل 
االنساني التطوعي من خالل 
االندية الطالبية وشدت من 
ازرهم ألخ����ذ المبادرة في ان 
يكونوا مسؤولين اجتماعيا، 
لذلك فان الجامعات العالمية 
تفخر بعمل طلبتها في مجال 
المسؤولية االجتماعية. وال 
تقف جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا بعيدا عما انجزه 
طالبه����ا وطالباتها في تحمل 
المس����ؤولية عن الجامعات 

آالء خليفة ـ القاهرة: هناء السيد

التنفيذية  الهيئة  أصدرت 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بيانا بشأن األحداث التي وقعت 
أثناء عملية الفرز وإعالن نتائج 
انتخابات فرع االحتاد مبصر 
وجاء في البيان: انه في نهاية 
عملية فرز أصوات املقترعني 
الهيئ���ة اإلدارية  بانتخابات 
ووف���د املؤمتر لف���رع مصر، 
قامت مجموعة كبيرة بقيادة 
4 أش���خاص محسوبني على 
املتنافستني  القائمتني  إحدى 
- اثنان منهم من غير محددي 
اجلنس���ية، واالثنان اآلخران 
كويتيان احدهم عس���كري - 
باقتحام قاعة الفرز ومحاولة 
التعدي عل���ى أعضاء جلنة 
االنتخابات وحتطيم الصناديق، 
من أجل إثارة الفوضى في ظل 
اقتراب املؤشرات النهائية من 
إعالن خس���ارة القائمة التي 

يتبعونها.
جلن���ة  متكن���ت  وق���د 
أفراد  االنتخابات مبعاون���ة 
احلراس���ة اخلاصة بالفندق 
وقوات الشرطة املصرية من 
السيطرة على الوضع وعدم 
متكينهم م���ن أوراق االقتراع 
باستثناء عدد محدود جدا من 

األوراق ال يؤثر في احملصلة 
التي كانت  النهائية للنتائج 
شبه محسومة وفقا للنتائج 
الرسمية التي أسفرت عن فوز 
قائمة التغيير مبجموع أصوات 
644 صوتا، في حني حصلت 
قائمة الفكر على 4٧٧ صوتا، 
املتفرقة  وبلغ عدد األصوات 

وامللغاة 36 ورقة.
وقد قامت الهيئة التنفيذية 
على الفور بإخطار املسؤولني 
في سفارة الكويت بالقاهرة مبا 
السفارة تتابع  حدث وكانت 

معنا أوال بأول كافة األحداث، 
كما ستقوم الهيئة التنفيذية 
بإعداد تقرير مفصل مبا حدث 
لرفعه للس���فارة وللسلطات 
املختصة في الكويت التخاذ 

الالزم مع مثيري الشغب.
وتؤكد الهيئة التنفيذية أن 
االنتخابات منذ صباح اجلمعة 
كانت تسير بشكل هادئ بدءا 
من عق���د اجلمعية العمومية 
التاس���عة صباحا  الس���اعة 
وحتى عملية االقتراع والفرز 
التي ج���رت بفندق الكونراد 

بالقاهرة، ولم يعكر صفوها 
سوى بعض ضعيفي النفوس 
الذين حاولوا إثارة الش���غب 
والفوض���ى خلل���ط األوراق 
والتغطية على خسارة القائمة 
التي ينتمون لها، ولكنهم لم 
يتمكنوا م���ن حتقيق هدفهم 
وس���يتم اإلعالن عن نتائج 
االنتخاب���ات وفقا لألصوات 
التي مت فرزها بعد استبعاد 
األوراق التي مت إتالفها من قبل 
مثيري الشغب والتي ال تؤثر 

نسبتها في النتائج.

االنتخابات داخل فندق كونراد 
بالقاهرة.

وأك���د املرش���ح لعضوية 
االحتاد الوطني، الطالب معباس 
العتيبي، ان االنتخابات كانت 
تسير بشكل جيد وبحضور 
1121 طالبا وطالبة، وبعد إغالق 
صناديق التصويت، واقتراب 
قائمة التغيير من الفوز بعد ان 
أكدت املؤشرات حصولها على 
نسبة التصويت األعلى، ونظرا 
الزائ���د عند بعض  للحماس 
الشباب تهور البعض وقاموا 
بالتهجم على الهيئة التنفيذية 

وحتطيم الصناديق.
ولفت الى ان قائمه التغيير، 
وبفضل اهلل ثم مجهود الهيئة 
اإلداري���ة، حقق���ت جناح���ا 
ملموسا، حيث سددت جميع 
مديونية االحت���اد بل حققت 
فائضا مادي���ا وذلك موجود 
باملستندات. وتبلغ ميزانيه 
االحت���اد ٧ آالف و200 دينار، 
كما ان هناك إجنازات كثيرة 
منها ترميم املبنى. مؤكدا ان 
أبناء  التغيير هي لكل  قائمه 

وطالب الكويت.
ومن جانبه، أكد محس���ن 
املطيري، املنسق العام لقائمه 
التغيير الطالبي، ان ما حصل 
امر لم يحدث من قبل وأزعجنا 

وتؤكد الهيئة التنفيذية أن 
عملية االقتراع متت في جو من 
التامة، وأن جميع  الشفافية 
مناديب القوائم قاموا بالتوقيع 
على كاف���ة احملاضر اخلاصة 
بالعملي���ة االنتخابي���ة التي 

سارت بكل نزاهة وحياد.
وق���د اس���تنكر طالبن���ا 
الدارسون باجلامعات املصرية 
ما حدث من جتاوزات بعض 
انتخابات  الط���الب إلفس���اد 
االحت���اد، والتق���ت »األنباء« 
الط���الب مبقر  بع���دد م���ن 

جدا. وأشار الى ان هناك اشرافا 
كامال على االنتخابات من قبل 
الهيئة التنفيذية وكان يجب 
على القائمة التي شعرت بعدم 
رغبة املنتخبني في انتخابها، 
إما االنسحاب بهدوء او عمل 
شيء بس���يط، لكن ما حدث 
الى تخريب وهوشة،  حتول 
وهناك تسجيالت رصدت ما 
حدث، ومت إعادة الفرز وكانت 
قائمة التغيير هي املتصدرة.

وب���دوره، ق���ال عل���وش 
الدويش ان االنتخابات بدأت 
الرابعة، وش���هدت  الس���اعة 
منافسة شريفة، وكانت األمور 
تس���ير بطريقة دميوقراطية 
بهدف خدمة الطالب وتسهيل 
أمورهم من خالل اخلدمات التي 
يقدمها االحتاد، ولكن ما حدث 
من بعض الطالب هو أسلوب 
غي���ر حض���اري ومرفوض 

متاما.
من جانبها، ثمنت الطالبة 
أمين���ة عبداحلس���ني جهود 
الطلبة والتس���هيالت  احتاد 
التي يقدمها، وخاصة قائمة 
التغيير حلرصها على تقدمي 
ما يحتاج���ه الطالب خاصة 
املستجدين، مش���يرة الى ان 
االقتراع بالنس���بة للطالبات 

مت بشكل حضاري.

ثامر السليم

اختتمت جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا مؤتمرها 
عن المس����ؤولية االجتماعية 
بعنوان »THE CAUSE« في قاعة 
االحتفاالت بالحرم الجامعي 
النادي  والذي نظمه طلب����ة 
اإلعالم����ي ون����ادي العالقات 
العامة وأعضاء هيئة التدريس 
في قس����م اإلعالم واالتصال 
الجماهي����ري، باإلضافة الى 
العديد من الطلبة المتطوعين 
من القسم. وقد شمل المؤتمر 
العامة  الفعاليات  العديد من 
بمشاركة مجموعة من جمعيات 
الرائدة في  األطفال الخيرية 
الكوي����ت والمنظم����ات غير 
الربحي����ة ووكاالت اإلع����الن 
المحلية، بحفل تكريم للجهات 
المش����اركة وإعالن الفائزين 
بمس����ابقة »جائزة المشوار 
الفني في مجال المس����ؤولية 
االجتماعية«. وفي هذا الصدد 
قال نائب رئيس جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا للشؤون 
الطالبية د. صباح القدومي 
ان جامع����ة الخليج فخورة 
بما يقوم به قسم االعالم كل 
عام ممثال بإدارته وأساتذته 
وطلبته لتحقيق هذه االهداف، 
متمنيا ان يكون هذا النشاط 

جانب من تكرمي اجلهات الداعمة للمؤمتر

جوائز احلمالت اإلعالنية 
اجلائزة األولى احلملة اإلعالنية األكثر ابتكارا: رابطة حقوق 

الطفل الكويتية + مولنلو بلو. 
اجلائزة الثانية احلملة اإلعالنية األكثر انتشارا: فريق عبير 
2 التطوعي لذوي اإلعاقة الذهنية + هورايزون 

أف سي بي.
اجلائزة الثالثة أفضل حملة إعالنية: اجلمعية الكويتية 

الختالفات التعلم + مجموعة سنيار.
 جائزة الشكر : الفئة األولى: الصحة العامة: بنك 

الكوي����ت الوطني، الفئة الثانية: البيئة: ش����ركة 
اجيليتي اللوجس����تية، الفئة الثالث����ة: الرعاية 
االجتماعية واخليرية: ش����ركة زين لالتصاالت، 

الفئة الرابعة: الثقافة والتعليم: بنك اخلليج
 7 رعـاة: تألق رعاة املؤمتر عبر رعايتهم وهم: 
املركز العلمي، مجموعة كوت الغذائية، ش����ركة 
مجموعة فور فيلمز للطباعة، شركة روز للضيافة 
والتجهيزات الغذائية، ال سالد غورميه، أوربان 

كويت، أي أم إلدارة املشاريع.
 8 شـركاء: ش����ارك في هذا املؤمتر 8 ش����ركاء 
ساهموا في إجناحه وهم: جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا، النادي اإلعالمي الطالبي، نادي 
العالقات العامة الطالب����ي، مكتب حياة الطالب، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مجموعة نش����ر 
احملبة التطوعية، موقع جربها للتمويل اجلماعي، 

مؤسسة إجناز الكويت.

اجلامعة تشجع 
طلبتها على العمل 

اإلنساني
التطوعي

للمسؤولني تأتي ملتابعة احوال 
طلبتنا في املدينة وستكون 
الزيارة الي����وم، الفتا الى ان 
االحت����اد نظم ه����ذه الزيارة 
الى حل ومواجهة  للوصول 
املشاكل التي يعانيها الطلبة، 
آمال ان تسفر هذه الزيارة عن 
حل املشاكل التي حدثت مع 
الطلبة ليكملوا مس����يرتهم 
الدراسية السيما انهم استقروا 
في هذه املنطقة واختاروها 
وال توجد اي مشاكل تؤرقهم 
وتهددهم سوى ما حدث معهم 

مؤخرا.

احتاد أميركا ينظم اجتماعني
 إليجاد حلول لطلبة بوكاتلو

أعل����ن امني س����ر االحتاد 
الكويت فرع  الوطني لطلبة 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
الظفيري ع����ن زيارة  طالل 
واجتماع الطلبة مع االحتاد 
والقنصلية الكويتية في لوس 
اجنيلي����س وامللحق الثقافي 
في ل����وس اجنيليس ملدينة 
بوكاتل����و في والي����ة ايداهو 
والذي يعقب����ه اجتماع ثاني 
بحضور مختار مدينة بوكاتلو 

ومدير االمن.
 وقال الظفيري في تصريح 
الزيارة  طالل الظفيريصحاف����ي ان ه����ذه 

أعلن الشيخ مبارك العبداهلل جتديد »كرسي 
الزمالة« الذي يحمل اسم والده الراحل الشيخ 
عبداهلل املبارك في كلية »بيمبروك« التابعة 
جلامعة كيمبردج البريطانية ثالث س���نوات 

أخرى. 
 وقال العبداهلل في بيان صحافي اصدرته 
مبرة الشيخ عبداهلل املبارك اخليرية إن املبرة 
حريصة على دعم العلم وترس���يخ التعاون 
الثقافي بني الكويت وبريطانيا بكل أش���كاله 

السيما اجلانب األكادميي. 
 وأكد أهمية تعزي���ز العالقة الثقافية بني 
البلدين »ملا متثله من قيمة كبرى في تاريخ 
الكويت وما تتكئ عليه من أبعاد سياس���ية 

وثقافية واجتماعية واقتصادية«. 
 وأوضح أن دعم املبرة يتواصل من خالل 
عدة برامج في مقدمتها جائزتها ألفضل الكتب 
الصادرة عن الشرق األوسط باللغة االنكليزية 
بالتعاون م���ع جمعية »الصداق���ة الكويتية 

البريطانية« إلى جانب »كرسي الزمالة« الذي 
الدراسات اإلسالمية ودارسات الشرق  ميول 

األوسط وبدأ تفعيله عام 2002. 
 وأش���ار العبداهلل إلى أن »املبرة« مولت 
الزماالت الدراسية لدى الكلية في مجالي الشرق 
األوسط والدراسات اإلس���المية والتي تتيح 
حلملة ش���هادات الدكتوراه فرصة احلصول 
على وظائف متميزة وتسهم أيضا في توفير 

فهم أفضل للمنطقة لدى الغرب. 
 وأضاف أن لقاءه األخير مع رئيس كلية 
»بيمبروك« اللورد كريس سميث شمل بحث 
عدة جوانب من بينها سبل تعزيز التعاون بني 
املبرة والكلية، مبينا أنه س���تكون هناك عدة 

خطط لهذا التعاون الثقافي واألكادميي. 
 م���ن جانبه، ثم���ن اللورد س���ميث عاليا 
الرعاية التي يقدمها الشيخ مبارك العبداهلل 
ملجال البحث االكادميي واالستكشاف في كلية 

»بيمبروك«.

جتديد »كرسي زمالة« املبارك في بيمبروك

يقوموا بتصديق قبولهم على 
ان يلتحقوا بالدراس����ة كحد 
أقصى الفصل االول من العام 

اجلامعي 2016/201٧.
وبني ان قرارات االعتماد 
اكادميي����ا يتم من  وحظرها 
قبل اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميي بن����اء على تقارير 
تتم دراس����تها م����ع املكاتب 
الكويت  الثقافية لس����فارات 

في اخلارج.

قرار اإليقاف ببريطانيا ال يشمل
الطلبة امللتحقني قبل 6 أبريل

أوضح مدير إدارة البعثات 
بوزارة التعليم العالي محمد 
املعتوق أن قرار ايقاف بعض 
اجلامعات في اململكة املتحدة 
هو ايقاف عددي وال يش����مل 
الطلبة امللتحقني قبل 2016/4/6 
سواء في املرحلة التمهيدية 

او اجلامعية.
وقال املعتوق انه ال يشمل 
ايضا الطلبة احلاصلني على 
محمد املعتوققب����ول به����ذا التاري����خ ولم 

الهيئة التنفيذية أعلنت فوز قائمة »التغيير« بـ 644 صوتاً مقابل 477 لقائمة »الفكر«

صدامات واعتداءات في انتخابات احتاد الطلبة مبصر

)ناصر عبدالسيد( الزميلة هناء السيد تتحدث الحد الطلبة 

مجموعة من الطلبة

حوار بني الطلبة املشاركني في التصويت

أوراق االقتراع على االرض بعد اقتحام الطلبة قاعة الفرزد. فريح العنزي متوسطا عددا من الطلبة

طالب لـ»األنباء«:
ما حدث من البعض
أسلوب غير حضاري 

ومرفوض متاماً


