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الجامعــــة
والتطبيقي

تشارك ادارة االرشاد االكادميي بعمادة شؤون الطلبة في اللقاء االرشادي للطلبة املستجدين والذي سيفتتح 
مساء اليوم بالتعاون بني عمادة شؤون الطلبة واالحتاد الوطني لطلبة الكويت )رابطة املستجدين(، ويستمر ملدة 
ثالثة ايام على مسرح عثمان عبدامللك في كلية احلقوق بالشويخ. وسيقدم شرح تفصيلي من رئيس قسم االرشاد 
باالدارة مش����اعل ابراهيم عن اللوائح اجلامعية وبالتحديد مواد الئحتي املقررات والنظام اجلامعي، وستوضح 
القوان����ني التي تنظم اجلوانب االكادميية داخل الصرح اجلامعي وجميع االمور التي تخص الطالب منذ التحاقه 
باجلامعة حتى تخرجه، وسيعقب ذلك مناقشة عامة وطرح لالسئلة من قبل احلضور، كما ستنظم االدارة على 

هامش اللقاء معرضا يضم مجموعة من اللوائح االرشادية سيتم توزيعها على الطلبة املستجدين.

»اإلرشاد األكاديمي« تشرح اللوائح الطالبية للمستجدين

خالل رعايته لحفل تجديد مقر اتحاد الطلبة - فرع المملكة المتحدة وإيرلندا

الدويسان: الوحدة الوطنية السياج الحصين 
للمجتمع لمواجهة تحديات التنمية الشاملة

لن����دن � كونا: قال س����فيرنا 
وعميد السلك الديبلوماسي في 
الس����فير خالد  اململكة املتحدة 
الوطنية  الوحدة  ان  الدويسان 
السياج احلصني للمجتمع  هي 
الكويتي، مؤكدا ان الكويت بلد 
اجلميع وان االنسان هو الهدف 
االستراتيجي في النسيج الوطني 
واملكون االساس����ي في مواجهة 

حتديات التنمية الشاملة.
واضاف الس����فير الدويسان 
في كلمة له خالل رعايته امس 
االول حف����ل جتديد مقر االحتاد 
الوطن����ي لطلب����ة الكويت فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا ان مكانة 
االمم لم تعد تقاس بعدد سكانها 
اومب����ا متلك من ثروات وموارد 
طبيعية وامنا برأسمالها البشري 
املعزز بالعل����م واملعرفة، داعيا 
ابناءه الطلبة الى ان يدركوا حجم 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم وان 
يكونوا ن����واة حقيقية للتنمية 
مبختلف مجاالتها بعد عودتهم 

الى الكويت.
وق����ال ان طاق����م اعض����اء 
السفارة يعمل ملصلحة الطالب 
والطالبات الدارسني في اجلامعات 
البريطانية، مشيرا الى ان ابواب 
السفارة مفتوحة جلميع الطلبة 
اب����رز القضايا  للوق����وف على 
الطالبية، مشيدا بالطلبة الدارسني 
في بريطانيا وايرلندا ووصفهم 
بانهم يتحلون »بروح املسؤولية 

العالية«.
السفارة  وشدد على حرص 
واملكت����ب الثقافي عل����ى تلبية 
احتياجات الطلبة وفتح قنوات 
التواص����ل مع اعض����اء الهيئة 
االدارية لدوره����م في متثيلهم 

التواصل  الطلبة، مؤكدا اهمية 
والتالحم بني الطلبة الكويتيني في 
اخلارج وخاطبهم قائال »مهمتكم 
احلفاظ عل����ى الوحدة الوطنية 

والتالحم فيما بينكم«.
واعرب السفير الدويسان في 
ختام جولة قام بها في ارجاء املقر 
عن سعادته برعاية حفل جتديد 
مقر االحتاد، مشيرا الى ان تواجده 
امس مع ابنائه الطلبة يعد فرصة 
طيبة له لاللتقاء بهم واالستماع 
الحتياجاتهم وتذليل الصعاب 

التي تواجهم ان وجدت.
كم����ا اعرب الدويس����ان عن 
الكويت  االعتزاز بسمعة طلبة 
في بريطاني����ا وايرلندا وحثهم 

على التحصي����ل العلمي وعلى 
املسؤولية الذاتية وعلى املبادرة 
باالتص����ال باملكت����ب الثقاف����ي 
والس����فارة في حال مواجهة أي 
مشكلة، مؤكدا أن أبواب السفارة 
ال����دوام للطالب  مفتوحة على 
والطالبات الكويتيني وان االهتمام 
بالطلبة هو جزء كبير من عمل 

السفارة.
من جانبه قال امللحق الثقافي 
د.فايز الظفيري ان املكتب الثقافي 
لن يألو جهدا في توفير احتياجات 
الطلبة، مشيدا بالدور الذي يقوم 
به االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
من اج����ل خدمة الطلبة وتوفير 
احتياجاتهم ومعاجلة املشكالت 

التي تواجهم.
واكد الظفيري حرص املكتب 
الثقافي الدائم على التواصل مع 
الهيئة االدارية ومد يد التعاون 
الطلبة في اي مشكلة  ملساعدة 
يتعرضون لها واي قضية يتبناها 
الكويت  االحتاد وتهم مصلحة 
ومصلحة الطلبة مع السعي الى 
تذليل كل الصعوبات التي تعوق 

حتصيلهم العلمي.
من ناحيته قال رئيس االحتاد 
الوطن����ي لطلب����ة الكويت فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا ناصر 
الهاجري ان مق����ر االحتاد يعد 
واجهة حضارية للكويت ويقدم 
بيت االحتاد العديد من اخلدمات 

للطلبة الكويتيني حيث يأتي على 
رأس هذه اخلدمات توفير خدمة 

الضيافة في بيت االحتاد.
املقر  ان  الهاج����ري  واضاف 
يشتمل على العديد من اخلدمات 
كخدم����ة االنترنت ع����ن طريق 
املتوافرة في  الكمبيوتر  اجهزة 
مق����ر االحتاد اضافة الى مصلى 
القامة الصالة، مشيرا الى ان مقر 
االحتاد يتميز بجو خاص مييزه 
فهو ميث����ل نقطة التقاء للطلبة 
الكويتيني في لندن حيث يتسم 
بحركة عامرة وجتمعات ولقاءات 
طالبية م����ن جميع املناطق مما 

يخلق جوا اجتماعيا رائعا.
الهاجري عن شكره  واعرب 
الديبلوماس����ي  الس����لك  لعميد 
س����فيرنا لدى اململك����ة املتحدة 
السفير خالد الدويسان لرعايته 
حفل جتديد مقر االحتاد، مشيدا 
الدويس����ان  الس����فير  مبتابعة 
النشطة االحتاد وسؤاله الدائم 
عن احوال الطلبة الكويتني في 

بريطانيا وايرلندا.
حضر حفل جتديد املقر عميدة 
كلية االداب في جامعة الكويت 
الشيخة د.ميمونة الصباح التي 
كان له����ا كلم����ة مقتضبة خالل 
احلفل اشادت فيها بافتتاح املقر 
بان����ه »فاحتة خير«  ووصفته 
وانطالق لتفعيل االنشطة ودعم 
الدارسني في بريطانيا  للطلبة 

وايرلندا.
الش���يخة د.ميمونة  وقالت 
مخاطبة الطلبة »اوصيكم باجلدية 
في التحصيل العلمي النكم عماد 
مستقبل الكويت وعليكم بابراز 
قضايا وطنك���م واعطاء صورة 

مشرفة لبلدكم في اخلارج«.

السفير خالد الدويسان ود.ميمونة الصباح داخل مقر احتاد الطلبة - فرع اململكة املتحدة وإيرلندا

سعاد الرومي

محمد هالل الخالدي
دع����ت مدي����رة ادارة قب����ول 
وتسجيل املتدربني ومديرة ادارة 
تنسيق الدورات اخلاصة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
سعاد الرومي املقبولني في دورة 
رقيب اطفاء تخصص »مكافحة« 
الى مراجعة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وذلك اعتبارا 
من امس لتسلم االوراق اخلاصة 
بالفحص الطبي والبصمات، مؤكدة 
ان العاملني في مكتب التنس����يق 
في مبنى 7 بديوان الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
العديلية مستمرون خالل الفترة 
الصباحية فقط باستقبال املقبولني 
في هذه الدورة وذلك حتى صباح 
املوافق 12  املقب����ل  يوم االربعاء 
اغس����طس، واضافت الرومي ان 
االدارة العام����ة لالطفاء اعتمدت 
اس����ماء املقبولني في هذه الدورة 
بعد ان اجرت قرع����ة علنية في 
ال� 29 من الشهر املاضي الختيار 
عدد محدد له����ذه الدورة من بني 
اكثر م����ن 400 تنطب����ق عليهم 

ل����دورة رقيب اطف����اء تخصص 
مكافح����ة اوضح����ت الرومي ان 
التدريب����ي عبارة عن  البرنامج 
ثالثة فصول تدريبية، مدة الفصل 
16 اسبوعا باالضافة الى شهرين 
للتدريب امليداني، ليمنح من يجتاز 
هذا البرنامج شهادة تدريب دورة 
رقيب اطف����اء تخصص مكافحة، 
الفتة الى انه سيصرف للمتدرب 
اثناء فترة التدريب مكافأة شهرية 
تبلغ 100 دينار فقط باالضافة الى 
مكاف����أة للمتفوقني منهم، وأكدت 
الروم����ي ان قط����اع التدريب في 
الهيئة مستمر من خالل اخلطط 
التي يضعها ومن خالل التنسيق 
مع مختلف اجله����ات احلكومية 
والقطاع اخلاص لالعداد لدورات 
تدريبية مختلفة، لس����د احتياج 
سوق العمل من العمالة الوطنية 
املدربة من مختلف التخصصات 
التي يحتاج اليها السوق، الفتة 
الى قطاع التدريب قادر على توفير 
وتنظيم مختلف الدورات التدريبية 
نظرا ملا ميلكه من كوادر متميزة 

في مختلف التخصصات.

القبول، مؤكدة ان قطاع  شروط 
التدريب في الهيئة حريص على 
توفير الكوادر البش����رية املميزة 
والوسائل التكنولوجية احلديثة 
في عملية التدريب ملنتسبي هذه 
الدورة وذلك اميانا باملس����ؤولية 
الكبرى املوكلة الى الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
تقدمي مخرجات قادرة على القيام 
بواجبها كما يجب عليها، وحول 
التدريبي والدراس����ي  البرنامج 

من مبنى 7 بالعديلية حتى 12 الجاري

الرومي دعت المقبولين في دورة »إطفاء« 
إلى تسلم أوراق الفحص الطبي والبصمات

»كويت الذكرى« اليوم إلحياء ذكرى الغزو الصدامي
تعتزم اجلمعية االميركية جليولوجيي البترول 
– فرع جامعة الكويت بكلية العلوم تنظيم امسية 
وطنية حتت رعاية الشيخة فريحة االحمد مبناسبة 
ذكرى الغزو الصدامي الغاش���م بعنوان »كويت 
الذكرى« اليوم بجمعية احملامني الساعة السابعة 
والربع مساء. وقال نائب رئيس اجلمعية جاسم 
عباس ان االمسية تأتي اميانا بأهمية نشر ثقافة 
توحيد الصف الوطن���ي بجانب الثقافة العلمية 
فيما بني الطلبة والطالبات على اختالف توجهاتهم 
وانتماءاتهم الذين هم مستقبل هذه البالد جاعلني 
نصب اعيننا ضرورة نبذ كل اش���كال التعصب 

والتمييز على أسس طائفية أو قبلية.
واضاف عباس ان من واجبنا الوطني كعلماء 
املستقبل وكاختصاصيني في جيولوجيا البترول 
ان نقدر مدى اهمية الثروة النفطية التي انعم اهلل 
بها علينا وكيفية احلفاظ عليها وتطوير واستحداث 
طرق جديدة لالستفادة باكبر قدر ممكن من تلك 
النعمة فيما يصب في مصلحة الكويت اآلن وفي 
املستقبل القريب دون ان ننسى حجم وهول كمية 
النفط الذي مت ه���دره على أيدي القوات الغادرة 
واخلسارة التي تكبدتها دولتنا جراء حرق وتفجير 

اآلبار واثره على املخزون االستراتيجي.

بدر نشمي

تأسس االحتاد هي خدمة اجلموع 
الطالبية.

تأجيل المؤتمر

كان يفترض عقد مؤمتر الهيئة 
التنفيذية في شهر يوليو ولكن مت 
التأجيل لشهر ديسمبر ما اسباب 
التأجيل وه��ل مت مبوافقة جميع 

االحتادات؟
وفقا لدس���تور االحتاد، فإن 
الهيئة التنفيذية هي املسؤولة 
عن حتديد موعد املؤمتر من قبل 
املجلس االداري الذي مت انتخابه 
في املؤمتر املاضي، ولكن نحن 
كهيئة تنفيذي���ة ومببادرة منا 
وبحسن نية اردنا ان نتفق على 
املوعد املناسب للجموع الطالبية 
الذين ميثلهم رؤساء االحتادات 
الطالبية، وعليه قمنا بعقد اجتماع 
معهم ملناقش���ة حتدي���د موعد 
عقد املؤمتر املقبل ومت االتفاق 
باإلجماع على ان يكون في شهر 
ديس���مبر وكان التأجيل مطلبا 
أميركا وبريطانيا  من احتادات 
وفرنسا نظرا النها بالد بعيدة 
واإلجازات معدودة وفي ش���هر 
ديس���مبر تكون هناك اجازات، 
وبالنس���بة لنا كهيئة تنفيذية 
طاملا فتحنا الب���اب لالحتادات 
الطالبية واخذنا رأيهم واتفقنا 
على التأجيل وهو توصية غير 
ملزمة لكنها س���تكون توصية 
ملزمة لنا امام املجلس االداري 
وسندفع بها بكل قوة حتى يتم 

عقد املؤمتر في شهر ديسمبر.
هل بذلك س��يعقد بعد املؤمتر 

السنوي الحتاد أميركا؟
نع���م، نظ���را الن املؤمت���ر 
الس���نوي في أميركا س���يكون 

أكد االنتهاء من استعدادات االنتخابات في الكويت واألردن وأميركا

نشمي لـ »األنباء«: النية إلقرار التصويت اإللكتروني 
في االنتخابات المقبلة.. ومؤتمر الهيئة في ديسمبر

آالء خليفة
التنفيذية في  الهيئة  قررت 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
تأجيل موعد عقد املؤمتر الذي 
تعقده كل س���نتني الى ش���هر 
ديسمبر املقبل، »األنباء« حتدثت 
مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
بدر نش���مي الذي كان متواجدا 
في اللقاء التنويري الذي نظمه 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية، 
وناقشناه في العديد من االمور 
التنفيذية  الهيئة  ومنها مؤمتر 
وآخر مس���تجدات فرع االردن 
واس���تعداد الهيئ���ة التنفيذية 
انتخابات االحتادات فرع  لعقد 
اجلامعة واألردن وأميركا وايضا 
س���لطنا الضوء على موضوع 
الف���رز االلكترون���ي.. واليكم 
التصريحات التي ادلى بها بدر 

نشمي ل� »األنباء«:
حضرت اللقاء التنويري الذي 
نظم��ه االحت��اد الوطن��ي لطلبة 
الكويت � ف��رع الواليات املتحدة 
املس��تجدين،  للطلبة  األميركي��ة 

فكيف وجدت هذا اللقاء؟
كان لقاء مثمرا بالفعل، واهنئ 
الطالب والطالب���ات املقبولني 
للدراسة في أميركا واسأل اهلل ان 
يعينهم على الدراسة في الواليات 
املتحدة األميركية الس���يما ان 
الغربة ليس���ت سهلة ولكن في 
النهاية احلصيلة التي سيأتون 

بها تستحق العناء والتعب. 
الهيئة  ان  التوضي���ح  واود 
التنفيذية مس���ؤولة عن جميع 
االحتادات اداري���ا وماليا وعما 
يطبق في دستور االحتاد، وقد 
حضرنا هذا اللقاء دعما الخواننا 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع الواليات املتحدة األميركية 
بدعوة من قبلهم وتشرفنا بهذا 
االمر، وانتهز الفرصة ألشكرهم 
ف���ي توعية  عل���ى جهوده���م 
اجلموع الطالبية خاصة الطلبة 
املستجدين الذين سيذهبون الى 
عالم يعتبر شبه مجهول بالنسبة 
لهم، ويعتبر تنوير الطلبة من 
اهم اهداف االحتاد الذي تأسس 
الدس���تور وصاغه كي  علي���ه 
يخدم اجلموع الطالبية ويوعي 
الطالب والطالب���ات خاصة ان 
اغلب االولويات التي من أجلها 

في نهاية شهر نوفمبر ومؤمتر 
الهيئة التنفيذية سيعقد في نهاية 

شهر ديسمبر.

تنفيذية األردن

دارت احادي��ث س��ابقة حول 
مجموعة من الطلبة شكلوا هيئة 
تنفيذي��ة خاصة باحت��اد االردن، 
فهل هناك جديد في تلك املسألة؟

ان الزوبعة واملش���كلة التي 
حدثت في احتاد االردن انتهت 
واملجموع���ة الت���ي تعدت على 
االحتاد وش���ككت في شرعية 
الس���لطات  االحت���اد وضللت 
االردنية متت السيطرة عليها، 
والس���لطات الكويتي���ة أفهمت 
السلطات االردنية حقيقة تلك 
املجموعة الت���ي انتحلت صفة 
االحتاد وحاولت بدعم من بعض 
الش���خصيات ان تأخذ الصفة 
القانوني���ة ف���ي االردن ولكننا 
أبطلنا الصفة القانونية لها بعدما 
أفهمنا السلطات االردنية حقيقة 
املوضوع، وستكون بداية الفصل 
الدراسي االول متزامنة مع عقد 3 
انتخابات احتادات طالبية وهي 
فرع الكويت وفرع االردن وفرع 
أميركا، وستعقدون جميعا قبل 
مؤمتر الهيئة التنفيذية، وستكون 

االولوية لفرع الكويت.

االستعداد لالنتخابات

وهل انته��ت الهيئة التنفيذية 
التي  لالنتخابات  االس��تعداد  من 
س��تجرى في ف��روع االحتادات 

بالكويت واالردن وأميركا؟
لقد وضعن���ا عدة تصورات 
وسيناريوهات، فقد قمنا بتشكيل 
جلنة منذ عام���ني لتبحث عن 
االيجابيات والسلبيات، وندعم 
االيجابي���ات بايجابيات اخرى 
ونحاول ان نتفادى السلبيات، 
ومن البداية فتحنا ابوابنا جلميع 
القوائم ف���ي جميع االنتخابات 
التي اجريت ونستضيف القوائم 
ونأخذ مالحظاتها بصدر رحب 
ونسمع آراءها فيما يخص موعد 
فتح الصناديق وزيادة اللجان 
وغير ذلك من األمور ولكن مبا 
الدس���تور، ونحن  يتوافق مع 
بالهيئ���ة التنفيذية نرحب بكل 
ما ال يتعارض مع الدستور او 
يخالف اللوائح واالنظمة فنحن 

واياهم وقلبنا على قلبهم ونشد 
م���ن أزرهم، وه���ذا ليس فقط 
انتخابات فرع  على مس���توى 
الكويت وامن���ا في جميع افرع 

االحتادات.

الفرز اإللكتروني

وه��ل س��يتم تطبي��ق الفرز 
االلكترون��ي ف��ي انتخابات فرع 

الكويت؟
م���ن خ���الل اجتماعن���ا مع 
رؤساء االحتادات ناقشنا ذلك 
املوضوع ولكن ليس من بنود 
ج���دول االعمال ال���ذي احتوى 
على امرين اولهما حتديد موعد 
مؤمتر الهيئة التنفيذية وثانيهما 
التي  مناقشة بعض املش���اكل 

تواجه االحتادات. 
ولقد استشففت عدم قبول 
اغلب رؤساء االحتادات بشكل 
شخصي وليس رسميا مبوضوع 
الفرز االلكترون���ي، وقرأت في 
الصحف ان عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت يتحدث عن الفرز 
االلكترون���ي ولكنني ابلغه من 
خالل جريدة »األنباء« ان املسؤول 
عن انتخابات فرع الكويت هو 
الهيئة التنفيذية، وحتى الهيئة 
االدارية باالحتاد ليس لها احلق 
في تقرير ما اذا كان التصويت 
الكتروني���ا او غي���ر الكتروني 
والظاهر ان هناك خطأ ولبسا، 
فاجلمعيات والروابط الطالبية 
تقع حتت مسؤولية عمادة شؤون 
الطلبة ام فرع اجلامعة فهو يقع 
التنفيذية  الهيئة  حتت اشراف 
باالحتاد، وبالنسبة لنا ال توجد 
نية في اقرار التصويت او الفرز 
االلكتروني في االنتخابات املقبلة 
ولكن املوض���وع ضمن اجندة 
وجدول اعمال املؤمتر املقبل الذي 
يضم بنودا كثيرة تعد مفاجأة 
وحساس���ة ومن شأنها تطوير 
احلركة الطالبية واحملافظة عليها 
خاصة من بعض الشوائب التي 
ظهرت في االيام االخيرة، ونحن 
لم ندع لالجتماع كهيئة تنفيذية 
واذا كانت حجة الفرز االلكتروني 
انه يطبق من اجل اختصار الوقت 
فإننا نبلغ عميد شؤون الطلبة 
بان الهيئة التنفيذية هي املسؤول 
االول واالخير عن انتخابات فرع 

الكويت.


