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يوسف الرومي: ميكنة سياسة القبول باجلامعة 
تفاديًا حلدوث أي مشاكل أثناء عملية التسجيل

آالء خليفة

كشف مدير جامعة الكويت 
الرومــي أن خطة  د.يوســف 
سياســة القبــول املعــدة من 
قبل عمادة شؤون الطلبة يتم 
عرضها على مجلس اجلامعة 
ومجلس اجلامعات احلكومية، 
حيث يتم النظر بعني االعتبار 
الــى اعداد الطلبــة املتقدمني، 
وكذلك الى حاجة سوق العمل 
مــن اخلريجني، وهي دراســة 
يتم اجراؤها بشــكل ســنوي 
وترصد لهــا ميزانية محددة، 
كما ان لها آليــة عمل معينة، 
مؤكدا انه سيتم عمل ميكنة لهذا 
املوضوع بحيث ال تكون هناك 
أي إشكالية أثناء عملية القبول 
والتســجيل بجامعة الكويت 
العام احلالــي. ولفت الرومي 
الى أن االدارة احلالية متفهمة 
الوضع احلالي، وسيتم وضع 
حلــول لهذا األمــر، فضال عن 
إشكالية قلة الشعب الدراسية 
املطروحة للطلبة، مشيرا الى 
انــه اجتمع مــع عميد القبول 
والتسجيل لوضع آلية مناسبة 
وستتم مناقشــتها مع عمداء 
الكليات ثم البدء في تطبيقها.

جاءت تصريحات الرومي 
علــى هامش حفل االســتقبال 
الذي نظمته جامعة الكويت يوم 
امس مبناســبة تعيينه مديرا 
جلامعة الكويت، حيث خصص 
يوم امس ملنتســبي اجلامعة 
مــن القياديني وأعضاء الهيئة 
االكادميية والهيئة االكادميية 
املســاندة واإلداريــني، كما مت 
اليــوم «االثنني»  تخصيــص 
للضيوف من خارج اجلامعة 
علــى أن يكون يــوم الثالثاء 

تواجه أعضاء هيئة التدريس 
والطلبة. وكشــف الرومي انه 
سيتم ضم العديد من اللجان 
ألسرة برنامج اجلامعة لوضع 
خطة حلل كل املشكالت سواء 
داخل اجلامعة او في املجتمع 
ككل. وحــول مدى وجود نية 
لفتح باب التعيينات بجامعة 
الكويت، أشــار الرومي الى أن 
جامعة الكويت تطرح سنويا 
إعالنا للمتقدمني للبعثات في 

شــهر نوفمبر، الفتا انه طلب 
من املسؤولني في ادارة البعثات 
لفتح املجال من شهر سبتمبر 
لتوفير وقت أطول للمتقدمني 
بجامعــة  للتعيــني  للتقــدم 
الكويت، مؤكدا ان التعيينات 
بجامعــة الكويــت تتــم وفقا 

للوائح والقوانني.
وحــول تســكني املناصب 
الكويت،  الشــاغرة بجامعــة 
ذكر الرومي انه أوصى بالبدء 
في تسكني املناصب الشاغرة 
باجلامعــة، معلنا انه ســيتم 
تسكينها في القريب العاجل. 
الــى ان  وأشــار الرومــي 
الكويــت متــد يــد  جامعــة 
التعــاون مع كل املؤسســات 
التعليميــة، موضحــا ان ذلك 
التوجه هو جزء من سياســة 
االدارة اجلامعيــة احلالية في 
مشاركة كل اجلهات والهيئات 
في ســبيل دعم أطر التعاون 
املشــترك لتحقيــق االهــداف 
املنشــودة، معلنا عن تشكيل 
جلنة «مشاركة املجتمع» والتي 
ستضم العديد من اجلهات التي 
ستشــارك بــآراء ومقترحات 

لتطوير التعليم.
وفي رده على سؤال حول 
ان مــن ضمن اجــراءات رفع 
تصنيف اجلامعــة هو قبول 
الطلبــة األجانب، وما اذا كان 
هناك تصور لإلدارة اجلامعية 
لتطبيق ذلك االجراء خالل العام 
الدراســي املقبل، قال الرومي: 
هناك جلنة يترأسها نائب مدير 
اجلامعة للتخطيــط د.محمد 
زينل تختص بهذا املوضوع، 
موضحــا ان اجلامعة ملتزمة 
بتطبيــق اآلليــات واللوائــح 
والقوانني املختصة بهذا األمر.

مدير اجلامعة أكد خالل حفل استقبال املهنئني تشكيل جلنة ملشاركة املجتمع من أجل تطوير التعليم

د.يوسف الرومي والزميلة آالء خليفة

مدير اجلامعة يتلقى التهاني

مــن  للضيــوف  مخصصــا 
اجلمعيــات والنقابات واحتاد 
الرومــي ان  الطلبــة. وذكــر 
جامعــة الكويــت تواجه عددا 
من التحديات، مؤكدا انه بجهود 
أعضاء الهيئة االكادميية والهيئة 
االكادميية املساندة سيتم وضع 
خطة حلل كل املشاكل، معلنا 
انه في القريب العاجل سيتم 
تشــكيل جلــان متخصصــة 
التــي  حلــل كل االشــكاليات 

مدير اجلامعة د.يوسف الرومي متوسطاً عددا من املهنئني  (متني غوزال)

الطريجي: استقالة احلكومة لدى القيادة السياسية
وال شيء رسميًا حول تعديل الدوائر

«التربية»: بدء سحب كشوف طلبة الثانوية العامة 
املتقدمني الختبارات نهاية العام ملراجعتها

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية 
الختبارات نهاية العام لطلبة الثانوية 
العامة ووفقا للخطــة املوضوعة من 
قبل قطــاع التعليم العام بدأ كنترول 

الصف الثاني عشر المتحانات الفترة 
الدراسية الثانية للعام الدراسي احلالي 
امــس بعملية ســحب كشــوف طلبة 
الصف الثاني عشر املتقدمني المتحانات 
الثانوية العامة من قبل إدارة املدرسة 
من نظام ســجل الطالــب ومراجعتها 

وســحب ايضا كشــوف طلبة الصف 
الثاني عشــر بنظام املنازل املتقدمني 
المتحانــات الثانويــة العامة من قبل 
مراقبــة االمتحانات وشــؤون الطلبة 
باملناطــق التعليمية من نظام ســجل 

الطالب ومراجعتها.

عبدالعزيز الفضلي

نفى رئيس االحتاد الكشفي 
للبرملانيــني العــرب ورئيــس 
مجلس إدارة جمعية الكشافة 
الطريجي  النائــب د.عبــداهللا 
رســمي  شــيء  أي  وجــود 
الدوائــر  بخصــوص تعديــل 
اللحظــة،  االنتخابيــة حتــى 
مؤكــدا ان ما يتم تداوله مجرد 
كالم، مشــيرا إلــى ان البعض 
قــدم مقترحا بقانــون بتعديل 
الدوائــر لكنه لم يرفع ملجلس 

االمة.
جاء ذلك في تصريح له خالل 
حضــوره املهرجان الرمضاني 
املشــترك الذي أقامته جمعية 
الكشافة مع جمعية املرشدات 
وتضمن العديد من االنشــطة 
الرمضانيــة. وحول اســتقالة 
احلكومــة، قــال الطريجــي: 
متفائلون، خاصة ان املوضوع 
اآلن لدى صاحب السمو وسمو 
ولي العهد وسينظرون ملصلحة 
الكويــت، وأي قــرارات تصدر 
نرحب بها ألن الهدف في النهاية 
مصلحة الشعب الكويتي. وذكر 
ان الكويت ستستضيف خالل 
شــهر مايو املقبل اكبر ملتقى 
شبابي سيكون برعاية رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
ويتضمن ٨ فعاليات كشــفية 

عــرف بها اهــل الكويت خالل 
شهر رمضان املبارك، معربا عن 
بالغ شــكره وتقديره جلمعية 
املرشدات وعلى رأسهن رئيسة 
مجلس االدارة هند الهولي على 
إجنــاح الفعاليــة ألنهــا كانت 

بالفعل مميزة.
من جانبها، قالت رئيســة 
مجلس ادارة جمعية املرشدات 
هند الهولي ان املهرجان جمع 
طيب مت تنظيمه بالتعاون مع 
جمعية الكشــافة وشارك فيها 
عــدد كبير من االهالــي وكبار 

الســن وذوي الهمم اضافة إلى 
بــوزارة  التعليميــة  املناطــق 
التربية، مشيرة إلى انه تضمن 
مجموعة من الفعاليات اخلاصة 
بالقرقيعــان اســعدت جميــع 

احلضور.
وأعربــت الهولــي عن بالغ 
شــكرها وتقديرهــا لرئيــس 
واعضاء مجلس ادارة جمعية 
الكشــافة، مشــيرة إلــى اننــا 
مســتمرون فــي هــذا التعاون 
وخدمــة بلدنا احلبيب بجميع 

املجاالت.

خالل حضوره املهرجان الرمضاني املشترك الذي أقامته جمعية الكشافة مع املرشدات

خالل جولة في املعرض الرمضاني

مبشاركة وحضور دولي كبير 
وذلك بعد صدور قرار باإلجماع 
من رؤساء اجلمعيات الكشفية 
فــي الوطــن العربي بتســمية 
الكويت عاصمة للعمل الكشفي.
وقال الطريجي ان جمعية 
اعتــادت وبشــكل  الكشــافة 
سنوي إقامة مثل هذه الفعالية 
االجتماعية في الشهر الفضيل، 
موضحا انه بعد توقف عامني 
بسبب اجلائحة قمنا بالتنسيق 
مــع جمعية املرشــدات ليكون 
هذا املهرجان من العادات التي 

البعض قدم مقترحًا بقانون لتعديل الدوائر االنتخابية لكنه لم يرفع للمجلس
الكويت تستضيف خالل شهر مايو أكبر ملتقى شبابي برعاية رئيس مجلس األمة

تشكيل جلان متخصصة حلل كل مشاكل اجلامعة وتسكني املناصب الشاغرة قريبًا
فتح باب التعيينات لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في سبتمبر بدًال من نوفمبر والتعيينات وفق القوانني

ملشاهدة الڤيديو

قرقيعان «الطموح» يرسم لوحة رائعة من البهجة والتفاؤل

قــدم أبناء نــادي الطموح 
وأســرهم لوحــة رائعــة من 
البهجة والتفاؤل واألمل عانقت 
نفحات الشهر الكرمي في حفل 
القرقيعان الــذي نظمه نادي 
الطمــوح الكويتــي الرياضي 
وجمعية أولياء أمور األشخاص 
ذوي االعاقة واالوملبياد اخلاص 
الكويتي مبشاركة شركة زين 
حتــت شــعار (قرقــع ويانا) 
مبدرسة صالح شهاب مبشرف.
وشــهد احلفــل حضورا 
مميزا تقدمته رئيس مجلس 
إدارتي نادي الطموح وجمعية 
أولياء االمور واملدير الوطني 
لالوملبيــاد اخلــاص رحاب 

أمسية ممتعة ادخلت الفرحة 
ورســمت البسمة على وجوه 
اجلميع من األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وأســرهم واحلضور 
صغارا وكبارا، واختتم احلفل 

بتوزيع أكياس القرقيعان.
من جانبها، أعربت رحاب 
بورسلي عن سعادتها بأجواء 
البهجــة والفــرح التــي عمت 
القاعــة فــي هــذه االحتفالية 
التي متثل إحياء إلحدى عاداتنا 
التراثية القدمية، والتي تساهم 
فــي ربــط االجيــال احلديثة 
مبوروثهم الشعبي واحلفاظ 
على التراث والهوية الكويتية، 
إلــى ان قرقيعــان  مشــيرة 

الطموح يحمــل مغزى أعمق 
في إدخال البســمة والسرور 
على األشــخاص ذوي اإلعاقة 
ومنحهم الفرصة إلبراز طاقاتهم 
ومواهبهم ودمجهم في املجتمع، 
وهي الغاية التي نصبو إليها 
في جميع الفعاليات االجتماعية 
والرياضيــة والتوعوية التي 
ينظمهــا النــادي واجلمعيــة 
واألوملبيــاد اخلاص. وجددت 
بورسلي التهنئة للجميع مبا 
تبقى من أيام الشهر املبارك، 
وقدمت الشــكر إلى احلضور 
وشــركة زيــن لالتصــاالت، 
وجريدة «األنباء» وكل اجلهات 
التي ساهمت في إجناح احلفل.

مبشاركة «زين» وحضور الرئيس الفخري لنادي املعاقني

(فريال حماد) الشيخة شيخة العبداهللا ورحاب بورسلي مع عدد من احلضور  

بورســلي وأعضــاء مجلس 
اإلدارة والرئيــس الفخــري 
لنادي املعاقني الشيخة شيخة 
العبــداهللا ورئيس وأعضاء 
مجلس ادارة ناديي التحدي 
الرياضــي وممثلو  ووربــة 
الشــباب والســفارة  وزارة 
الكويــت  لــدى  األميركيــة 
ومركز سمايل دزاين ونخبة 
من االعالميني. تضمن احلفل 
العديد مــن الفقرات الغنائية 
والتراثية والترفيهية واألهازيج 
الشعبية اخلاصة بالقرقيعان 
وعروض الفريسة وبو طبيلة 
وبوجسوم واملسابقات والهدايا 
للفائزيــن. وأمضى احلضور 

رحاب بورسلي متحدثة خالل اللقاء جانب من احلضور في احلفل


