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١٨ اجلاري آخر موعد الستقبال طلبات 
االلتحاق بكلية القانون الكويتية العاملية

إدارة  أوضحــت مديــرة 
القانــون  بكليــة  القبــول 
 (KILAW) العاملية الكويتية 
فوزيــة الشــهاب أن الكليــة 
مستمرة في استقبال طلبات 
االلتحــاق اخلاصــة بطلبــة 
والبكالوريــوس  الدبلــوم 
واملاجستير للطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة، معلنة 
أن آخر يوم الستقبال طلبات 
االلتحاق اخلميس ١٨ اجلاري.

وقالت الشهاب في تصريح 
صحافــي: على الطالب الذي 

يتقدم بطلب التحاق استيفاء ٣ شروط أساسية، 
وهي أن يكــون حاصال على متطلبات املعدل 
املطلوب لكل شهادة من الشهادات بأن يكون 
حاصال على شــهادة الثانويــة العامة واحلد 
األدنــى املطلوب للمعدل بالنســبة لاللتحاق 
للدراسة بالدبلوم أو البكالوريوس، كما يجب 
أن يكون الطالب الراغب في دراسة املاجستير 

حاصال على معدل ال يقل عن 
٢٫٦٧ وذلــك لاللتحــاق بأي 
برنامج من برامج املاجستير 
التــي توفرها الكلية ســواء 
املاجستير في القانون العام أو 
القانون اخلاص أو ماجستير 

القانون والعمليات املالية.
بــأن  الشــهاب  وأفــادت 
الشرط الثاني للقبول بالكلية 
هو النجاح في اختبار القبول 
اخلــاص باللغة االجنليزية، 
الفتة إلى أن الشــرط الثالث 
هو اجتياز املقابلة الشخصية 
التــي جترى من قبل أعضــاء هيئة التدريس 
وإدارة القبــول في الكلية لــكل متقدم بطلب 
بقبــول التحاق فــي كلية القانــون الكويتية 
العاملية. ومتنت الشــهاب النجاح والتوفيق 
للطلبة املستجدين واملستمرين في مسيرتهم 
العلمية بكلية القانون الكويتية العاملية للعام 

الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

الشهاب: ٣ شروط أساسية للقبول..املعدل واختبار القدرات واملقابلة الشخصية

فوزية الشهاب

«النجاة»: شباب الكويت طافوا العالم 
مبشاريعها اخليرية واإلنسانية

تزامنا مع يوم الشباب العاملي املوافق ١٢ أغسطس سنويا، 
قــال نائب رئيس مجلــس اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية 
د.رشيد احلمد: إن اهللا جل وعال رزق الكويت شبابا ساهموا 
برفع رايتها عالية في شــتى احملافل الدولية، كل في مجال 

تخصصه وموطن عطائه.
وتابع د.احلمد: حقق شــبابنا الريادة العاملية في شــتى 
املجاالت، السيما مجال العمل اخليري واإلنساني، وغدا شباب 
الكويت مثاال في دعم ملف التعليم والصحة والبيئة ومكافحة 
الفقر، وساهموا بجعل الكويت عاصمة للعمل اإلنساني، فلم 
يعد يقتصر العمل اخليري على تقدمي الطعام والشراب بل 

أصبح قطاعا فاعال يساهم بتنمية مختلف املجاالت.

شباب الكويت ساهموا في إسعاد ماليني الالجئني

املقصيد: حصول الكندري على وسام اجلوال العربي 
إجناز جديد للحركة الكشفية الكويتية

عبدالعزيز الفضلي

شــاركت الكويت، ممثلة 
بجمعية الكشافة الكويتية، 
في امللتقى احلادي والعشرين 
العــرب والــذي  للجوالــة 
اســتضافته تونــس علــى 
مدى أســبوع، بهدف تعزيز 
مهارات ومعارف املشاركني 
من اجلوالــة والدليالت، في 
مجــاالت الســالم والتــراث 
والسالمة املرورية والعلوم 
الصحية والطبيعية، إضافة 
إلى تنمية مهاراتهم احلياتية، 
وذلك من خالل ركائز املعرفة 
واملهــارة والســلوك، حيث 
تــرأس الوفد نائــب رئيس 
الكويتية  الكشــافة  جمعية 
وكان  املقصيــد،  حســني 
بعضويــة القائــد علي بالل 
والقائــد خالــد الفيلــكاوي 

إضافة الى ٣ من اجلوالة.
وقــال املقصيــد: إن مــا 
يقارب من ٨٠٠ جوال ودليلة 
ميثلون ٩ دول عربية شاركت 
فــي امللتقــى الــذي تضمن 
العديــد من الندوات وورش 
العمل اخلاصــة في الفنون 
واإلسعافات األولية والتراث 
الفعاليــات  مــن  وغيرهــا 
واألنشــطة، مشــيرا الى أن 

على املشاركة الفعالة بجميع 
امللتقى،  فعاليات وأنشــطة 
منوهــا الى أن القائم بأعمال 
ســفير الكويت فــي تونس 
د.محمد الهاجــري كان على 
تواصل مســتمر مــع الوفد 
لالطمئنان عليه، اضافة الى 
انــه حضر جانبــا من اليوم 

هذا التجمع العربي.
كمــا ثمن املقصيــد دور 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الكشافة الكويتية د.عبداهللا 
الطريجي وأعضاء املجلس 
على تســهيل اجراءات سفر 
الوفد وتواصله بشكل مستمر 

مع الوفد.

الوطنــي العربــي الذي أقيم 
ضمن فعاليات امللتقى، حيث 
اطلع على ما قدمه الوفد في 
هــذا اليوم، معربــا عن بالغ 
شــكره للدكتــور الهاجــري 
ولطاقم السفارة على اهتمامهم 
بالوفد الكويتي وتسخير كل 
االمكانات إلجناح مشاركته في 

مشاركة كويتية ناجحة بامللتقى الـ ٢١ للجوالة العرب في تونس

القائم باألعمال في سفارتنا بتونس د.محمد الهاجري مع الوفد الكويتي

الكويتــي صالــح  اجلــوال 
الكندري حصل على وســام 
اجلوال العربي، وهذا إجناز 
جديد يضــاف الى إجنازات 
احلركة الكشفية الكويتية.

أن  املقصيــد  وأضــاف 
الكويتــي  الوفــد  مشــاركة 
كانت ناجحة، حيث حرصنا 

مؤهل جامعي وعمر ٣٠ سنة  من شروط 
تعيني املديرين في «التعاونيات»

بشرى شعبان - عاطف رمضان

التجارة  أصدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية فهد الشريعان 
ضمن الرؤية االصالحية 
للحكومة، أول قرار وزاري 
له بشأن شروط وضوابط 
تعيــني املديرين املؤقتني 
واألعضــاء املعينــني في 
مجالس ادارات االحتادات 
التعاونية،  واجلمعيــات 

حيث مت تعديل القرار السابق في اشتراط 
من يعني عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس 
ادارة احتاد او جمعية تعاونية ان يكون 
حاصــال على مؤهل جامعــي، حيث كان 
القرار القدمي ينص على (ان يكون حاصال 
على مؤهل دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم 

سنتني بعد الثانوية العامة).
 وجاء في املادة االولى من القرار: يجب 
أن تتحقــق فيمن يعني عضــوا او مديرا 
مؤقتا في مجلس ادارة احتاد او جمعية 

تعاونية الشروط التالية:
ان يكــون كويتيــا واال يقل عمره عن 
٣٠ ســنة في تاريــخ تعيينه، وأال يكون 
قد حكم عليه في جناية او جنحة مخلة 

بالشــرف واالمانــة ما لم 
يكــن قد رد اليه اعتباره، 
وان يكــون حاصــال على 
مؤهل جامعي، وان يكون 
من بــني اعضاء اجلمعية 
العمومية للجمعية املراد 
التعيني فيها ملدة ســنتني 

على االقل.
 ويســتثنى مــن هــذا 
الشــرط الــوارد فــي هذا 
القرار االحتادات التعاونية 
املشــهرة  واجلمعيــات 

حديثا.
القــرار األعضــاء املعينــني  ويلــزم 
واملديرين املؤقتني بتقدمي تقارير دورية 
شهرية للوزير عن اعمال وأنشطة االحتاد 
او اجلمعيــة املعنيــة، وللوزير ان يقيم 
اداءهم في ضوء التقارير املرفوعة، وان 
يقرر وضع حد لتعيينهم عند االقتضاء، 
كما يجيز القرار تعيني موظفي «الشؤون» 
اعضــاء ومديريــن مؤقتــني باجلمعيات 
االلتــزام  التعاونيــة دون  واالحتــادات 
بالشروط املنصوص عليها بالقرار، ويلغى 

كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
 ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
ويبلغ من يلــزم للعمل مبا جاء فيه كل 

فيما يخصه.

وزير الشؤون يحدد ضوابط التعيني في إدارات االحتادات واجلمعيات التعاونية

فهد الشريعان

الدرباس: توزيع ١٢٪ أرباحًا على مساهمي
«تعاونية الشامية والشويخ» للعام الثاني

محمد راتب

اختتمت جمعية الشــامية والشــويخ 
التعاونية جمعيتها العمومية بإقرار توزيع 
١٢٪ أرباحا هي األعلى للسنة الثانية على 
التوالي، وإقفال باب النقاش في التقريرين 
املالــي واإلداري، إلى جانب اختيار مكتب 
بوبيان لتدقيق احلسابات. وخالل اجلمعية 
العمومية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية خالد الدرباس: 
لقــد حــرص مجلــس اإلدارة علــى تنفيذ 
املشاريع اخلاصة باجلمعية دون املساس 
بأرباح املساهمني التي هي حق لكل مساهم 
وأمانة في أعناقنا، ومت ذلك بتوفيق من اهللا 

ومن ثم اجلهود التي قام بها أعضاء مجلس 
اإلدارة والتــي أثمرت توزيع نســبة عائد 
على مشتريات املساهمني وفقا لقرار وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ والذي حدد فيه أن تكون 
نســبة توزيع األرباح بحد أقصى ١٢٪ عن 

قيمة مشتريات املساهمني.
وزاد: إننا نقدم التقرير السنوي جلمعية 
الشامية والشويخ التعاونية بشقيه املالي 
واإلداري عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١ لتوضيح أهم ما حتقق من 
أنشطة وإجنازات في العام املاضي، ما يؤكد 
جهد واجتهاد مجلس اإلدارة لتحقيق أسمى 
األهداف التي من أجلها أنشئت اجلمعية.

(قاسم باشا) جانب من عمومية جمعية الشامية والشويخ التعاونية 

(متني غوزال) مسلم البراك مصافحاً احلضورمسلم البراك ومحمد فالح الهاجري ومحمد الشمري وعدد من احلضور 

مسلم البراك: ضرورة النظر إلى الكويت بإيجابية للمساهمة في التغيير
أسامة أبوالسعود

أكد النائب السابق مسلم 
البــراك ضــرورة النظر الى 
ايجابية  الكويــت بطريقــة 
للمساهمة في تغيير الوضع 
احلالي الذي سيكون من خالل 

تضافر جميع اجلهود.
وقال البراك في كلمة القاها 
خالل حفل عشاء اقامته نقابة 
عمال شركة البترول الوطنية 
ان هناك من يحاول التشكيك 
في بعض احلركات السياسية 
أو بعض االشــخاص ونحن 
عانينــا األمرين ســواء في 
املهجــر أو الســجن، وجئنا 
مبشروع اراد البعض إفشاله.
وأضــاف: ملــاذا لــم يكن 
هناك حرص على ما طالبنا 
بــه وطالــب به اإلخــوة في 
املجموعة الشبابية في املؤمتر 
الوطني الذي عقد في ديوانية 

االخ الفاضل صالح املال.
وقال البراك: نحن لســنا 

وال يحب الظلم وحريص على 
العدل، داعيا ســموه الى ان 
يضع بصمــة فــي مواجهة 

ملفات الفساد.
وتابــع قائــال مخاطبــا 
ســمو رئيس الوزراء: «خل 
حزامك هو الشعب الكويتي 
واحلركات العمالية واحتادات 

للمحاكمة وال يهمك احد مادام 
ترضي ربك سبحانه وتعالى 
وأرضيت ضميرك وأرضيت 
الكويتــي  الشــعب  ابنــاء 

وحافظت على امواله».
وحتدث البراك كذلك عن 
عدد من القضايا املهمة، منها 
القضية االسكانية والتوظيف 

الطلبــة  واحتــاد  العمــال 
وكل ابنــاء وبنات الشــعب 

الكويتي».
وقــال ايضــا ان «االعفاء 
من املنصــب ال يرضي، فأنا 
أعفي فاســدا، ولكــن ما اثر 
عمله طوال هذه الفترة على 
املال العام، بل يجب أن اقدمه 

املتميــز، مضيفــا بالقــول 
«ونحن احوج ما نكون الى 
مثل هــذه اللقاءات وخاصة 
في قلعة االحرار، احتاد عمال 
البترول الذين استطاعوا في 
يوم مــن االيام ان ينتفضوا 
ضد كل ما تعرض له العمال 
من مشاكل ومآس سواء من 

وقضية البــدون، حيث اكد 
انهم اصبحوا نسيا منسيا.

وكان مســلم البــراك قد 
بــدأ كلمته بتوجيه الشــكر 
اجلزيل لرئيس نقابة البترول 
الوطنية محمد فالح الهاجري 
النقابات  ورؤســاء وممثلي 
على هذه الدعوة واحلضور 

ادارات تلــك  او  احلكومــة 
الشركات».

نقابــة  رئيــس  وكان 
الوطنيــة  البتــرول  عمــال 
محمد فالــح الهاجري رحب 
بالنائب السابق مسلم البراك 

واحلضور النقابي الكبير.
وأكد الهاجري ان شــركة 
الوطنية شــرفت  البتــرول 
بحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهــد األمني الشــيخ 
مشــعل األحمــد الصبــاح، 
وكلمات سموه عن ضرورة 
تكويت القطاع النفطي والتي 
جعلناها لنا دستورا وخارطة 

طريق.
وأضاف الهاجري «لدينا 
قانونيون من ابناء الكويت 
ليس لديهم عمل بينما هناك 
قانونيون وافدون في القطاع 
النفطي راتبهم ٤٠٠٠ دينار 
شهريا، فأين التكويت الذي 

تتكلمون عنه؟!».

خالل حفل أقامته نقابة عمال شركة البترول الوطنية

جانب من حفل العشاء املقام على شرف مسلم البراكحضور كبير خالل عشاء نقابة البترول الوطنية

افــرادا بل نحــن حركة عمل 
شعبي وليس مطلوبا منا كل 
مرة ان نؤكد مواقفنا وكانوا 

يهاجموننا عليها.
وحتدث البراك الى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد النواف حيــث اكد ان 
سموه انسان مبعنى الكلمة 


