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العجيل: تعيني دفعة جديدة من وكالء النيابة نهاية ٢٠٢٢
أدى ٦٩ وكيــل نيابة عامة 
اليمــني القانونية أمام رئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز املستشار أحمد 
العجيــل، وبحضــور النائب 
العام باإلنابة املستشار سعد 
الصفران، وذلــك بعد صدور 
قــرار وزيــر العــدل ووزيــر 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
املستشــار جمــال اجلــالوي 
بتعيينهــم وكالء نيابــة (ج) 

بالنيابة العامة.
ووجــه املستشــار أحمــد 
العجيل كلمة للحضور هنأهم 
فيها بالتعيني وانضمامهم إلى 
السلطة القضائية، مبينا لهم 
طبيعة العمل في النيابة العامة 
وأهميتــه وثقــل املســؤولية 
واألمانــة التــي تلقــى علــى 
عاتــق كل منهم، وحثهم على 
التحلي بالصدق واألمانة في 
أداء عملهم والتجرد والبعد عن 
امليل والهوى وأن يحافظوا على 
سمت القاضي وسلوكه وخلقه 
ومظهره أثناء العمل وخارجه 
وفي حياته العامة واخلاصة، 
مطالبا إياهم مبواصلة االطالع 
والبحث واالجتهاد، وأوصاهم 
ببلدهم الكويت بأن يحافظوا 
عليها وعلى مــا وصلت إليه 
البالد من سمعة طيبة في مجال 
العدالة والنزاهة، مؤكدا أنهم 
ثروة هذا البلد في ظل القيادة 

احلكيمة.
وفي سياق آخر، أكد العجيل 
أن املجلــس األعلــى للقضاء 
يحرص في السنوات األخيرة 
على التوسع في أعداد املعينني 
مــن خريجــي كليــة احلقوق 
بجامعة الكويــت في وظيفة 
وكيل نيابــة (ج) وهي أولى 
درجات الســلم القضائي بعد 
تأهيلهــم وتدريبهم في معهد 
القضائية  الكويت للدراسات 
والقانونيــة باعتبــار أن ذلك 
هو األســاس واللبنــة األولى 

وحثهم علــى اجلد واالجتهاد 
ومواصلــة العمل لتحقيق ما 

نرجوه وما نتطلع إليه.
وفيمــا يلي أســماء وكالء 

النيابة اجلدد:
٭ سارة محمد أحمد الهالل

٭ عمر محمد عجالن الشمري
٭ محمد فهد علي املطيري

٭ بندر طالل سالم البخيت
٭ عبداهللا إبراهيم حمد العبود

٭ عبداللطيف أحمد ســعيد 
محمد الفيلكاوي

٭ جنــد عيــاد عســكر بقان 
العنزي

٭ عبداهللا نواف مزيد املطيري
٭ عبداهللا مسلم عمير العازمي
٭ سارة أنور راشد اجلويسري

٭ خالد أحمد فهد الوهيب
٭ محمد أحمد محمد املوسى
٭ فهد عيد عواد أبو عوينة

إبراهيــم  ٭ عبــداهللا عــادل 
اإلبراهيم

٭ أسماء مرزوق سلطان مبارك
٭ سارة هشام يوسف املنيع
٭ عبداهللا دغيم ماطر الظفيري
٭ أحمد عادل يوسف الكندري
٭ عبداهللا نايف خالد املطيري
٭ حمد فضل علي احلوطي
٭ حمد خالد طه اإلبراهيم

٭ عبدالكرمي أحمد فهد الرشيد
٭ فهد عبدالكرمي فرحان العنزي

٭ مشاري محمد مساعد الدهام
عبــداهللا  عبدالرحمــن  ٭ 

عبدالرحمن الكمالي
٭ محمد راتب علي العريفان

٭ أحمد علي علي الهويدي
٭ خليفــة ســعود مناحــي 

العتيبي
٭ حمد يوسف سبت بن سبت
٭ سالم مبارك سالم احلريص

٭ عبداللطيــف علي عبداهللا 
العليان

٭ يوســف عبدالــرزاق أحمد 
الياسني

٭ سارة أحمد راشد احلسيني
٭ محمد أنور حمد الشراح

٭ خالد فيصل صالح احلريتي
٭ طالل عبداحلميد يوســف 

الرجيب
٭ غال خالد شايع أبوشيبة

٭ ناصر فيصل حمد العريفان
٭ جنى أحمد عبداهللا معرفي
٭ سلطان أحمد مبارك اجلميعة

٭ أحمد حسني حسن كمال
٭ الدانة وائــل غامن يعقوب 

الياسني
٭ أحمد بدر طاهر حسن جمال
٭ عبدالرحمن نواف شــجاع 

العتيبي
٭ دالل إبراهيــم عبدالــرزاق 

الطبطبائي
٭ حميد صالح حميد العنزي.

٭ علي صالح سالم البالود
٭ شهد مشعل عبداهللا الزير
جاســم  عــادل  جاســم  ٭ 

العبدالهادي
٭ شيخة عبدامللك أحمد آل هيد
٭ مشاري بدر عبداهللا املسعد

٭ رهف محمد خالد العامر
٭ عبدالوهــاب جمــال علــي 

العتال
٭ ناصر سعد ناصر العجمي
٭ علي صالح عبداهللا احلمادي
٭ عبدالعزيــز مبارك ســعد 

السيحان
٭ شيخة عماد محمود الوهيب

٭ فهد خالد فهد املطيري
٭ فيصــل ناصــر عبــداهللا 

الطفالن
٭ عبداهللا وائل جاسم الفضالة
إبراهيــم  عبدالرحمــن  ٭ 

عبدالعزيز العيسى
٭ الزينة مشعل سالم العتيبي

٭ أماني علي سعيد البطحاني 
العازمي

٭ نــورة عبد احملســن براك 
البابطني

٭ هيا مبارك حسني العجران
٭ حمدان راشد حمدان العازمي
٭ إبراهيــم يوســف جاســم 

القطامي
٭ ناصر محمد راشد الطراروة
٭ علي ناجي عويد الرشيدي

رئيس املجلس األعلى للقضاء شهد أداء ٦٩ وكيل نيابة جديداً اليمني القانونية

املستشار أحمد العجيل واملستشار سعد الصفران يتوسطان وكيالت النيابة املعينات

في تنفيذ االستراتيجية التي 
وضعها املجلس األعلى للقضاء 
التكويــت  لتنفيــذ سياســة 
الكامل للقضاء والذي يسعى 
إليــه املجلس في خطى ثابتة 
ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ 
اخلطة املرسومة خالل ٣ أو٤ 
أعوام على أكثر تقدير، وذلك 
في ظل التوجيهات الســامية 
لصاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد.
وبني أنه في حني يتم تعيني 
٦٩ وكيل نيابة كويتيا بالنيابة 
العامة ســوف تنتهــي والية 
١٠٠ من رجال القضاء بنهاية 
العــام القضائي احلالي وذلك 
بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى 
جمهورية مصر العربية، كما 
قــام املجلس األعلــى للقضاء 
باإلعــالن وفتح بــاب القبول 
الختيار دفعة جديدة من وكالء 
النيابة الكويتيني وقاموا بأداء 
االختبارات التحريرية وجار 
اإلعداد لالختبارات الشفوية 
واملقابــالت الشــخصية ليتم 
تعيينهم نهاية العام احلالي.

بدوره، وجه املستشار سعد 
الصفران كلمة أوصاهم فيها 
بالعمل ألنهم املكسب احلقيقي، 
التحصيل  أيــام  انتهــت  وقد 
والدراسة ودقت ساعة العمل، 

أشكناني: احتاد طلبة أميركا خط الدفاع 
األول لتحقيق املكتسبات املشروعة

آالء خليفة

أوضحت الوكيلة املساعدة لشؤون البعثات 
واملعادالت والعالقات الثقافية بوزارة التعليم 
العالي فاطمة السنان أن الوزارة تطمح لالرتقاء 
مبســتوى التعليم العالي فــي الكويت، عبر 
خطط واســتراتيجيات متعــددة، مؤكدة ان 
النقلة النوعية التي نصبو إليها جميعا باتت 
قريبة املنال وأننا على أعتاب قفزة من اإلبداع 
املعرفي يحققها جيل قيادي متميز من شباب 

هذا الوطن وشاباته.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها السنان 
خالل اللقاء التنويري الســنوي الذي نظمه 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة األميركية برعاية وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
وبرعاية من الســفارة األميركية في الكويت 
وشركة زين وبنك اخلليج وذلك مساء أمس 

األول في قاعة أرينا مبجمع ٣٦٠.
وأشارت السنان إلى سعي الوزارة للعناية 
بتعزيز اإلبداع واالبتكار والتوسع في االبتعاث 
فــي مختلف التخصصــات العلمية واألدبية 
واملرتبطة باالحتياجات التنموية لتوفير فرصة 
متميزة ألبنائنا وبناتنــا الطالب والطالبات 
لاللتحاق بأفضل اجلامعات واعرقها، مؤكدة 
أن الــوزارة حريصــة على توفيــر كل الدعم 
واملساندة لتحقيق ما يصبو إليه الطلبة من 
أهداف. وحثت جميع الطلبة على أن يكونوا 
خير سفراء لبلدهم في مختلف دول االبتعاث 

وااللتزام بالنظم والقوانني.
دعم مستمر

مــن ناحيته، أكد رئيــس االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية 
يوسف أشكناني أن االحتاد خط الدفاع األول 
عن طلبة وطالبات الواليات املتحدة األميركية.
قائــال: هو ليس شــعار نتغنى به بل هو 
الشــعار الذي نســير عليه فــي عملنا، وفي 
خدماتنا للطلبة للدفاع عن حقوقهم والسعي 
في مكتسباتهم، جادين ومجتهدين لتسهيل 
عليهم حياتهم كوننا املمثل الشرعي الوحيد 

لطلبة وطالبات الواليات املتحدة.
وأشار أشكناني إلى أن الدراسة في الواليات 
املتحدة هي فرصة للتعليم في أفضل جامعات 
العالم، الفتا إلى أن االحتاد كان وما زال يعمل 
جاهدا على توفير كافة السبل لتمكني الطالب 
من اجتياز مرحلته الدراسية، وكذلك يعتبر 
همزة الوصل بني الطالب واجلهات املختصة 
لتحقيق املكتسبات الطالبية، مشددا على دور 
االحتاد من الناحية اإلرشادية والتنويرية منذ 

أول يوم في قيادتهم لدفة االحتاد.
تسهيل اإلجراءات

بدورها، أعربت مستشارة الشؤون الثقافية 
واإلعالمية بالســفارة األميركية في الكويت 

كريستي واتكينز عن سعادتها بانضمام ١٢٠٠ 
طالب كويتي هذا العام للدراسة مع زمالئهم 
في جامعات الواليات املتحدة األميركية، الفتة 
إلى أن الســفارة األميركيــة في الكويت تقدم 
كافة اخلدمات لتسهيل إجراءات السفر للطلبة 
الكويتيني، ومنها احلصول على الڤيزا، حيث 
شجعت الطلبة على التقدمي واحلصول عليها 

مبكرا.
وأشارت واتكينز إلى أن السفارة لديها مرشد 
للطلبة ليعاونهم على اختيار املعاهد والكليات 
واملواد والبرامج التي يرغبون في دراستها، 
الفتة إلى أن الطلبة املستجدين كذلك ميكنهم 
التواصل مع الطلبة الكويتيني الدارسني حاليا 
في أميركا لالستفادة من نصائحهم وخبراتهم 

مبا يجعلهم يشعرون باألمان واالرتياح.
NUKS زين» جزء من عائلة»

من جانبه، أكد مدير إدارة العالقات املؤسسية 
بشركة زين الكويت حمد املصيبيح، حرص 
الشركة على التواصل مع أبناء الكويت املبتعثني 
وباألخص فــي الواليات املتحــدة األميركية 
كونهم ميثلون اكبر جتمع للطلبة الكويتيني 
في اخلارج، مضيفا: ونحن نعتبرهم سفراء 
الكويــت وأصبحت زين جــزءا ال يتجزأ من 

.NUKS عائلة
وأشار إلى رعاية شركة زين ألنشطة االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت في أميركا على مدار سنة 
كاملة، مؤكدا ان تلك الشــراكة ليست جديدة 
على زين كونها الشريك االستراتيجي لالحتاد 

ملا يقارب ٢٠ عاما منذ تأسيسه.
دعم بنك اخلليج

وقد ألقت مدير عام املوارد البشرية في بنك 
اخلليج سلمى احلجاج كلمة باركت فيها للطلبة 
املقبولني بخطة البعثات في كافة مقار االبتعاث 
ومنها أميركا. وحثت احلجاج جميع الطلبة على 
االستفادة من جتربتهم في السفر ألميركا ليس 
فقط على املستوى التعليمي واألكادميي املتميز 
الذي توفره الواليات املتحدة األميركية بل ايضا 

املجتمع األميركي املنفتح على ثقافات عدة.
مرحلة جديدة

ومن جهته، بارك رئيس املكتب الثقافي في 
سفارة الكويت في واشنطن د.عادل مال اهللا 
للطلبة املقبولني في خطة البعثات بالواليات 
املتحدة األميركية والذين ســيبدأون مرحلة 
جديدة في حياتهم ستكون مغايرة متاما عن 
املرحلة التي عاشــوها فــي املرحلة الثانوية 

في الكويت.
وكشــف مــال اهللا في تصريــح خاص لـ 
«األنباء» أن عدد الطلبة الكويتيني الذين يشرف 
عليهم مكتب واشنطن دي سي يتراوح ما بني 
٣٥٠٠ـ  ٤٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف جهات 
االبتعاث، باالضافة الى اعداد اخرى من الطلبة 

مسؤول عنهم مكتب لوس اجنيليس.

خالل اللقاء التنويري السنوي الذي أقيم برعاية الوزير املضف

(قاسم باشا) فاطمة السنان وكريستي واتكينز في مقدمة احلضور  

خدمات متنوعة للطلبة على هامش اللقاء التنويري

يوسف أشكناني كريستي واتكينز فاطمة السنان

العمل الطالبي «يصقل شخصية الطالب»
النقابة الطالبية مبفهومها العملي تنقسم 
إلى قســمني، جانب أكادميــي وجانب وطني 
(اجتماعي، ثقافي، سياسي) فالعمل النقابي هو 
عمل شامل ميكن من خالله املشاركة بفعالية 
على جميع األصعدة، متى ما وجد التخطيط 

السليم والرؤية الواضحة لتحقيق ذلك.
وبال شك العمل النقابي ميكنه التأثير بشكل 
كبير في قضايا البلد العامة فالنشاط النقابي 
أثبت جتربته في األعوام القليلة املاضية في 
التأثير ليس في القضايا األكادميية فقط بل 
ايضــا في قضايا البلد العامــة، فالطلبة هم 
جــزء من املجتمع، بل هم اجلزء األهم، لذلك 
تفاعلهم مع القضايا العامة أمر أصبح ضروري، 
وخيــر مثال عليها حمالت جمع التواقيع أو 
االستفتاءات او حتى االعتصامات أو البيانات.

ولكن مما ال شك فيه، أن العمل النقابي في 
الوقت احلالي شهد تراجعا كبيرا في مستوى 

الطرح والفكر وانتشــار الطائفية والقبلية 
بشكل علني، وجتاوز األمر الى الطعن بالقوائم 
والطعن باألشخاص وأخالقهم، وأدى ذلك إلى 
عزوف الطلبة عن املشــاركة في االنتخابات 

أو العمل النقابي بشكل عام.
فالعمل النقابي له فوائد عديدة تنعكس على 
الطالب ومن عدة جوانب خالل مرحلة الدراسة 
وحتى بعد التخرج، فهو «يصقل الشخصية»، 
ويجعله ملما بالتوجهــات الفكرية، وتكون 
لديه خبرة في العمل االجتماعي والتطوعي 
ومؤسسات املجتمع املدني، باإلضافة للعالقات 
االجتماعيــة واحترام الــرأي والرأي اآلخر، 
وهي أمور يستفيد منها الطالب طيلة حياته.

يقول اهللا تعالى في محكم التنزيل: (وقل 
اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون 

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة).
الطالب املبتعث/ عبداهللا مشعل العنزي

نهاية والية ١٠٠ من رجال القضاء بانتهاء العام القضائي احلالي وعودتهم إلى مصر

مشاركة طالبية


