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)قاسم باشا(  د.عبدالرحيم ذياب مع طالبات كلية الشريعة املشاركات في الدوري الثقافي  طلبة كلية التربية يحتفلون بالفوز في الدوري الثقافي 

جانب من التصفيات النهائية في الدوري

اختتام أنشطة الدوري الثقافي الثالث و»املناظرات« في جامعة الكويت

كلية التربية تفوز بالدوري الثقافي.. و»الطب« حصدت »املناظرات«
التعلي����م العال����ي باللغ����ة 
االجنليزية مبشاركة طالبية 
واس����عة من مختلف الطلبة 
س����واء في جامعة الكويت او 
باملؤسسات التعليمية.واضاف 
ذياب، أن انشطة العمادة حققت 
االهداف املرجوة منها في تأهيل 
طلبة قادرين على فن التحاور، 
وكذلك طلب����ة قادرين لديهم 
محص����ول ثقافي كبير، وهذا 
ما التمسناه من خالل االنشطة 
التي مت تنظيمها مؤخرا والتي 
اعتادت العمادة على تنظيمها 
في كل ع����ام، مثمن����ا رعاية 
مدير جامعة الكويت النشطة 
العم����ادة واهتمامه املباش����ر 
بالطلبة واالنشطة الطالبية، 
كما ثمن دور بيت التمويل في 
دعم ورعاية الدوري الثقافي 

الثالث.

)ط����الب( بال����دوري الثقافي 
الثالث، بعد تغلبه على فريق 
كلية الشريعة )طالبات(، فيما 
فاز فريق كلية الطب )طالب( 
في نهائ����ي دوري مناظرات 
كليات جامعة الكويت باللغة 
االجنليزي����ة بعد تغلبه على 
فريق كلية االداب )طالبات(، 
اما في دوري مناظرات جامعة 
التعليم  الكويت ملؤسس����ات 
العال����ي باللغ����ة االجنليزية 
فقد فاز فريق جامعة اخلليج 
)طالب( على فريق اجلامعة 
االميركي����ة )طالب����ات(. من 
جانبه، قال عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذي����اب ان العم����ادة اختتمت 
الثقافي  انش����طتها بالدوري 
ودوريي املناظ����رات لكليات 
جامعة الكويت ومؤسس����ات 

عبداهلل الراكان

اختتمت عمادة ش����ؤون 
الطلب����ة بجامع����ة الكويت، 
صباح أمس، بالقاعة املستديرة 
باحلرم اجلامعي في الشويخ، 
انشطة الدوري الثقافي الثالث 
لكلي����ات اجلامع����ة، ودوري 
مناظ����رات كلي����ات اجلامعة 
باللغ����ة االجنليزية، ودوري 
مناظرات مؤسسات التعليم 
العالي باللغ����ة االجنليزية، 
وذلك حتت رعاية مدير جامعة 
الكويت د.حس����ن االنصاري 
وحضور عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحي����م ذياب وعمداء 
الكليات ومسؤولي املؤسسات 
التعليمية املشاركة، ورعاية 

بيت التمويل الكويتي. 
هذا، وفاز فريق كلية التربية 

إلغاء »التوفل« من الئحة البعثات واإلجازات الدراسية.. و ترحيل إجازة اإلسراء واملعراج إلى اخلميس
عادل الشنان

أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما رقم ٥ لسنة 
٢٠١٦ الى جميع اجلهات احلكومية يقضي بإلغاء 
شرط التوفل املقرر بالئحة البعثات واإلجازات 
الدراسية الصادر بقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ١٩٨٦/١٠ وذلك بعد موافقة مجلس اخلدمة 
املدني��ة باجتماعه رقم ٧ لس��نة ٢٠١٦ املنعقد 

بتاريخ ٢٨ مارس املاضي، حيث اكد املجلس في 
قراره على إلغاء شرط اجتياز املوظف املرشح 
للبعثة او اإلجازة الدراس��ية او املنحة امتحان 
التوفل او ما يعادله من جامعة الكويت واملقرر 
بامل��ادة ٨ بن��د ٤ فقرة ب من الئح��ة البعثات 
واإلجازات الدراس��ية الصادرة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية مع مراعاة حالة اشتراط اجلامعة 
او جهة الدراسة على املوظف اداء مستوى معني 

باللغة او حصوله على التوفل، وهنا يتعني على 
املوظف املرشح حتقيق ذلك الشرط املقرر من 
اجلامعة او جهة الدراسة وليس كشرط من شروط 
الئحة االبتعاث. ومن جهة اخرى، أصدر الديوان 
تعميما رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن ترحيل اجازة 
ذكرى اإلس��راء واملعراج التي ستوافق تاريخ 
٢٧ رج��ب اجلاري الي يوم اخلميس التالي لها 
مباشرة، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء 

رقم ٢٥٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣ والقاضي 
بترحيل عطلتي عيد املولد النبوي الش��ريف 
بتاريخ ١٢ربيع االول واإلسراء واملعراج بتاريخ 
٢٧ رجب من كل عام الى اخلميس التالي لهما 
اذا وقعا بني يومي عمل رس��مي، مش��يرا الى 
أن اجله��ات ذات طبيع��ة العمل اخلاصة تقوم 
األجه��زة املختصة فيها بتحدي��د اإلجازة مع 

مراعاة املصلحة العامة.

آالء خليفة

في إطار سياسة كلية القانون الكويتية العاملية القائمة 
على إش����راك طالبها في األنش����طة واملسابقات العلمية 
القانونية العاملية، شارك مؤخرا وفد طالبي يتكون من 
حمد الدوسري وأربع طالبات هن: سنا القصار، وأنفال 
طارق، وشوق الكندري، وآمار احلربي، في الدورة الثالثة 
والعشرين ملسابقة »وليم فيز« للتحكيم التجاري الدولي 
والتي تقام س����نويا في النمسا حتت إشراف 3 من كبار 
أساتذة القانون التجاري والتحكيم الدولي في جامعات 
لندن وڤيينا وستوكهولم، ويشارك بها مئات الطلبة ممثلن 
عن العشرات من اجلامعات وكليات القانون من مختلف 
أنحاء العالم، وتشمل هذه املسابقة تقدمي الوفود الطالبية 
املشاركة مرافعات مكتوبة وشفهية، باللغة اإلجنليزية، 
في قضايا القانون التجاري الدولي وحل القضايا الطارئة 

في هذا املجال من خالل التحكيم الدولي.
وكان وفد الطلبة قد أجرى تدريبات اس����تمرت عدة 
أشهر قبل تاريخ املش����اركة حتت إشراف د.دينا حداد 
ود.عم����رو العطار، كما خضع لتدريبات مكثفة من قبل 
شركة قانونية في ڤيينا خالل وجوده فيها، وذلك استعدادا 
لفعاليات املسابقة. وقد عبرت د.دينا احلداد عن تقديرها 
للمس����توى الذي وصل إليه الفريق املشارك هذا العام، 
جلهة العمل بروح الفريق، وقدرة كل واحد من أعضائه 
على البحث والكتابة القانونية للمرافعات، مشيرة إلى 
أن هذا األم����ر ناجت عن اإلعداد اجلي����د واخلبرات التي 
اكتسبها أعضاء الفريق من التدريب وتوجيه األساتذة 
واخلبراء ومن خالل عالقتهم بزمالئهم الطلبة من الوفود 
األخرى. من جانبه أعرب د.عمرو العطار عن س����عادته 
مبس����توى الطلبة هذا العام ملا بذلوه من جهد وتطور 
ملهاراتهم القانونية، مشيرا إلى أن هذه املسابقة مبنزلة 
البيئة العملية التي اكتسبوا منها مهارات متعددة مثل 
الكتابة القانونية للمذك����رات واملرافعات كذلك تطوير 
امللكة القانونية للطالب. من جهتها، اعتبرت الطالبة سنا 
القصار أن مشاركتها في املسابقة جتربة ثرية وفرصة 
مهمة، س����اهمت في تطوير قدراته����ا العلمية النظرية 
والعملية، وساعدتها على تطوير مهاراتها في التحدث 
والكتابة باللغة اإلجنليزية م����ن خالل إعداد مرافعات 
االدعاء والدفاع. وتوجهت الطالبة أنفال طارق بالشكر 
إلدارة الكلية على إتاحة الفرصة لها ولزمالئها وزميالتها 
على املشاركة في مسابقة وليم فيز، وكذلك د.دينا حداد 
ود.عمرو العطار على جهودهما على مدى ش����هور في 
تدريبهم وتطوي����ر قدراتهم اللغوية وإمكاناتهم لكتابة 
املذكرات باللغة اإلجنليزية القانونية وفقا ملا هو متبع 

في محاكم التحكيم التجاري العاملية.

طلبة »القانون« شاركوا
في مسابقة »وليم فيز« للتحكيم 

التجاري الدولي بالنمسا

د.محمد املقاطع ود.دينا حدا ود.عمر العطار
والطلبة مع فريق »وليم فيز«


