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«التطبيقي» ترفع
انتخابات
في
المنافسة
شدة
ً
أصوات «المستقلة»  1576صوتا عن العام الماضي

ً
أعداد المشاركين في العرس الطالبي تجاوزت  11790مقترعا
أحمد الشمري

ارتفعت أصوات القائمة
المستقلة في انتخابات
االتحاد العام لطلبة ومتدربي
«التطبيقي» للعام النقابي
 2019/2018بـ  1576عن
العام الماضي ،على حساب
«المستقبل الطالبي».

ألول مرة تكسر القائمة المستقلة
حــاجــز الـ ـ ـ ــ 6000ص ــوت ف ــي تــاريــخ
ان ـت ـخــابــات االتـ ـح ــاد ال ـع ــام لطلبة
ومـتــدربــي الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،للعام النقابي
 ،2019/2018ب ـعــد خ ـســارت ـهــا في
العام الماضي مقاعد الهيئة اإلدارية
لمصلحة قائمة المستقبل الطالبي.
وزادت أرق ـ ــام ن ـتــائــج الـقــائـمــة
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة عـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي
ب ـ ـ  1576ص ــوت ــا ،ب ـعــد حـصــولـهــا
ً
ع ـلــى  6262ص ــوت ــا ،ب ـف ــارق 810
أصــوات عن "المستقبل الطالبي"
ال ـت ــي ارتـ ـف ــع عـ ــدد نــاخ ـب ـي ـهــا عــن
ً
العام الماضي بــ 138صوتا ،رغم
خ ـســارت ـهــا ،ب ـعــد حـصــولـهــا على
 5452صــوتــا .كما خـســرت قائمة
الــوحــدة الـطــابـيــة  38صــوتــا عن
الـعــام الـمــاضــي ،بحصولها على
 77صوتا.
وتشير المؤشرات الرقمية إلى
ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد ال ـم ـق ـتــرع ـيــن ،الـتــي
تـجــاوزت الـ ــ 11790مقترعا ،بينما
ً
كانت العام الماضي  10115مقترعا،
بمقدار تجاوز الـ 1675صوتا.
وذك ـ ـ ـ ــر مـ ــراق ـ ـبـ ــون الن ـت ـخ ــاب ــات
الـتـطـبـيـقــي أن ه ـن ــاك عـ ــدة عــوامــل
أدت لـ ـف ــوز ق ــائ ـم ــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة فــي

جانب من األجواء االنتخابية أمس األول (تصوير عوض التعمري)
االن ـت ـخــابــات ،أب ــرزه ــا االنـشـقــاقــات
وتحضير القبائل الكبيرة ،على الرغم
من أن عمادة شؤون الطلبة حذرت
مرارا وتكرارا كل من يتخذ شعارات
قبلية او طائفية ،بتطبيق اللوائح
والقوانين عليه ،فضال عن الرسائل
النصية التي أرسلت للطلبة بصيغة
ال ـن ـخ ــوة الـقـبـلـيــة أو التشجيعية
للمشاركة في االنتخابات.
ومــن جانبه ،أكــد رئيس الهيئة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة الـمـسـتـقـلــة

مـبــارك الجويسري أن الـفــوز الــذي
حققته ا لـقــا ئـمــة المستقلة يعتبر
نـصــرا غــالـيــا ،بــرقــم قـيــاســي للفوز
في انتخابات االتحاد ،الفتا إلى أن
"ثـقــة الجموع الطالبية بقائمتهم
المستقلة تاج نفخر به ووسام عز
ع ـلــى ص ــدر ك ــل مـنـتـسـبــي الـقــائـمــة
المستقلة".
وأوضح الجويسري أن حصول
القائمة المستقلة على هذا الرقم لم
يكن ليأتي من فــراغ ،ولكن نتيجة

السفير البلجيكي :سمات االقتصاد العالمي
مرتبطة بتطور تكنولوجيات االتصال
خالل محاضرة «االتفاقيات التجارية» في «بوكسهل»
أكد السفير البلجيكي بيت هيربوت أن أبرز
سـمــات االقـتـصــاد الـعــالـمــي فــي الــوقــت الــراهــن
تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال
والـمـعـلــومــات واألي ـ ــدي الـعــامـلــة عـبــر ال ـحــدود
الــوطـنـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وه ــي مــرتـبـطــة بتطور
تـكـنــولــوجـيــات االت ـص ــال ال ـتــي أدت إل ــى جعل
العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة ،وتهدف الدول
إلى تقوية االقتصاد العالمي من خالل تحرير
التجارة من جميع القيود.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال تـنـظـيــم ق ـســم ال ــدراس ــات
اإلداري ــة بكلية بوكسهل الـكــويــت محاضرة،
ب ـع ـنــوان "االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـجــاريــة ب ـيــن ال ــدول
وأث ــره ــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي" ،أل ـقــاهــا
السفير البلجيكي بيت هيربوت ،والمستشار
االقتصادي في السفارة البلجيكية بالكويت
سامويل سيرفيس ،تحت إشراف عضو الهيئة
التدريسية في قسم الدراسات اإلداريــة باسم
القاسم.
حضر المحاضرة رئيس مجلس أمناء الكلية
د .عبدالرحمن الشايجي ،ورئيس الكلية د .علي
عريفة ،ورئيس الشؤون األكاديمية نيل ريكاردز،
ورئيسة القسم د .أرزو حراف ،وعدد من أعضاء
الهيئة التدريسية ،وعدد كبير من طالبات الكلية.

جانب من تكريم السفير والمستشار االقتصادي بالسفارة البلجيكية
وركزت المحاضرة على التبادل التجاري
والعالقات المتينة بين الكويت وبلجيكا.
وقدم سامويل سيرفيس للطالبات نبذة عن
دور السفارات في تسهيل العالقات التجارية
واالقتصادية بين البلدين ،وتطرق إلى العديد
مــن المشاريع الـتــي تنفذ فــي الكويت مــن قبل
شــركــات بلجيكية ،وع ــدد مــن السلع الغذائية
وإنتاجات كرتونية هي من اصول بلجيكية.

جدير بالذكر أن المحاضرة نظمت لطالبات
الدراسات اإلدارية ولجميع الطالبات المهتمات
بمواضيع االقتصاد والتجارة العالمية.
وش ـكــر د .ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـشــاي ـجــي الـسـفـيــر
البلجيكي والمستشار االقتصادي البلجيكي
على ز يــار تـهـمــا الثمينة للكلية ،والمحاضرة
التي استفاد واستمتع بها الجميع وخصوصا
الطالبات.

ج ـهــود ق ــد بــذلــت وع ـمــل مـتــواصــل
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ح ـق ــوق ومـصــالــح
الطلبة ،وهو عهد الجموع الطالبية
بقائمتهم المستقلة الــذي لم تحد
عـ ـن ــه ،مـ ــؤكـ ــدا أن عـ ـ ـ ــودة ال ـقــائ ـمــة
المستقلة لمعقلها بعد غياب عام
نـقــابــي واح ــد يـبــرهــن عـلــى تمسك
ال ـج ـم ــوع ال ـط ــاب ـي ــة ب ـه ــا وثـقـتـهــم
بإنجازاتها الملموسة التي تخدم
مسيرتهم الدراسية.

السفير األميركي :عالقات وثيقة مع
الكويت في التعليم والدفاع واألمن
خالل افتتاح معرض «ليندن للخدمات التعليمية»
● حمد العبدلي
أكــد سفير الــواليــات المتحدة لــدى الكويت لــورنــس سيلفرمان أن
العالقات بين بالده والكويت وثيقة وعميقة في مجال الدفاع واألمن،
وهو جانب مهم وضروري للبلدين ،غير أن مجال الدراسة والتعليم
يبقى أهم وأقوى عنصر في هذه العالقات.
جاء ذلك خالل افتتاح سيلفرمان ،أمس األول بفندق المارينا ،معرض
مؤسسة ليندن للخدمات التعليمية ،بالتعاون مع السفارة األميركية في
الكويت ومشاركة  12جامعة أميركية لإلجابة عن استفسارات الطلبة
حول التعليم في الواليات المتحدة ،وإج ــراء ات استخراج التأشيرة
الدراسية ،بحضور موظفي القسمين الثقافي والقنصلي لدى السفارة،
وعدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم.
وذك ــر السفير أن "مـعــرض الـجــامـعــات األمـيــركـيــة هــو الـثــالــث على
ا ل ـتــوا لــي ،و نـحــن م ــو ج ــودون لتعريف الطلبة الكويتيين وأهاليهم
بالفرص المتاحة والتنوع والتعدد الموجود كخيارات للدراسة في
ً
جامعات وكليات الــواليــات الـمـتـحــدة" ،الفـتــا إلــى وج ــود نحو 4500
مؤسسة تعليمية بين جامعات وكليات في بالده ،وهي خيارات كثيرة
يمكن للطالب أن يختار منها ما يناسب طموحه وميوله.
وقال" :اننا على علم كامل برغبة الحكومة الكويتية في إعطاء الطلبة
الكويتيين التعليم ذا الجودة ،وهذا شيء يمكنهم الحصول عليه في
الواليات المتحدة ،مما سيساعدهم في النجاح".
من جانبه ،أكد نائب القنصل األميركي العام مايكل هانكي أن وجود
القسم القنصلي في المعرض يأتي لتقديم التسهيالت والمعلومات عن
كيفية الحصول على التأشيرة الدراسية ،وتسهيل سفر الدارسين إلى
الواليات المتحدة ،مشيرا إلى أن الخطوات واالجراءات الالزمة للدراسة
هناك سهلة ،وهناك موقع إلكتروني يمكن للطالب من خالله تعبئة
النموذج والتقدم إلى السفارة لتحديد موعد الحصول على التأشيرة.
وش ــدد هانكي على ض ــرورة الـتــزام الطلبة الراغبين فــي الــدراســة
بالواليات المتحدة بالقوانين واللوائح خالل وجودهم هناك ،حتى
استكمال دراستهم وحصولهم على الدرجة العلمية ،مشيدا بعمق
العالقات الثنائية بين البلدين على مدى السنوات الماضية ،وذلك في
الكثير من المجاالت.

 26جهة تعليمية تشارك في معرض
«»Q8 EDUEX

الماجد رعت افتتاحه بمشاركة  10دول عربية وأجنبية
انطلق مـعــرض التعليم الـعــالــي (،)Q8 EDUEX
الذي تقيمه وتنظمه شركة تفاني لتنظيم المعارض
والـفـعــالـيــات ،أم ــس ،فــي أرض ال ـم ـعــارض ،برعاية
وح ـضــور مــديــر إدارة التخطيط وال ـب ـحــوث مدير
إدارة الـعــاقــات الـثـقــافـيــة بـ ــوزارة التعليم العالي
ظمياء الماجد.
وشــارك في المعرض  26جهة تعليمية محلية
ودولـيــة خارجية ضمت  10دول عربية وأجنبية،
منها جــامـعــات مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األميركية
والمملكة المتحدة ،وأستراليا ،وكندا ،والبحرين،
وقطر ،واإلمارات ،والكويت ،ولبنان ،وعمان.
ويـتـقــدم المشاركين سـفــارة الــواليــات المتحدة
بالكويت ،من خالل مكتب التعليم ،Education USA
ومـكـتــب االمــديـســت  AMIDEASTبــالـكــويــت كــداعــم
رئـيـســي ،إضــافــة ال ــى الـشــريــك اإلع ــام ــي إد أراب ـيــا
 ،Edarabiaحيث جــاء ت هذه الجامعات والكليات
العلمية واالكاديمية لتستعرض قدراتها ومناهجها
المختلفة في مجال الدراسات العليا والماجستير
والدكتوراه ،والبحوث العلمية االخرى.
وحضر مراسم حفل االفتتاح عدد من المسؤولين
وجمع مــن رجــال األعـمــال وسـفــراء ال ــدول وأعضاء
السلك الدبلوماسي المعتمدين ،يتقدمهم سفير
الواليات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان،

إضــافــة إل ــى رج ــال اإلع ـ ــام ،وع ــدد مــن الـتــربــويـيــن
واألكاديميين ممثلي الجهات التعليمية ،ومديري
الجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد التعليم
العالي الراعية للمعرض والمشاركة.
وشـ ــارك فــي االف ـت ـتــاح مـســؤولــو شــركــة معرض
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ،ي ـت ـقــدم ـهــم ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للشركة عبدالرحمن الـنـصــار ،والـمــديــر التنفيذي
ل ـل ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة وال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
عـبــدالـلــه ال ـح ـمــدان ،وال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي للتسويق
والمبيعات باسمة الدهيم ،ومدير إدارة العالقات
العامة ضاري سليمان العيبان ،ومدير إدارة صيانة
العقار والتطوير العقاري المهندس رمزي قطينة،
ومدير التسويق والمبيعات مشعل الراشد ،ومساعد
مدير التسويق والمبيعات خالد الهندي ،اضافة
الى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة ،والمدير
اإلداري لشركة تفاني لتنظيم المعارض والفعاليات
صادق خان.
وقامت الماجد ،عقب قص شريط االفتتاح ،بتفقد
اجنحة العارضين والتحدث الى مسؤولي االجنحة
المشاركة ومجموعة من زوار المعرض ،واثنت على
فكرة إقامة المعرض ،والمستوى الذي ظهر عليه،
والجامعات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي
المشاركة فيه.

سلة أخبار
«التطبيقي» و«الحرس»
بحثا تعزيز التعاون
بحث املدير العام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .علي
املضف ،في مكتبه أمس ،مع وفد من
الرئاسة العامة للحرس الوطني،
يترأسه وكيل الحرس الفريق الركن
م .هاشم الرفاعي ،تأكيد الجانبني
وحرصهما على توطيد أواصر
التنسيق والتعاون ،انطالقا من
البروتوكول املوقع بينهما .وتطرق
الجانبان خالل اللقاء إلى التعاون
الستحداث برامج جديدة ،اضافة
الى املوجودة حاليا ،والتي تخدم
منتسبي الحرس الوطني في بعض
كليات ومعاهد الهيئة ،والتعاون
كذلك فيما يتعلق باالعتماد
األكاديمي واملهني وتبادل منتسبي
كال الطرفني للتدريس والتدريب،
فضال عن إعداد البرامج التدريبية
وفق االستراتيجيات واألساليب
الحديثة.

«االجتماعية» تعلن انطالق
ملتقى «المرأة»  22الجاري
أعلن عميد كلية العلوم
االجتماعية بجامعة الكويت
الرئيس األعلى للملتقى د .حمود
القشعان فعاليات امللتقى السنوي
الثامن للمرأة ،تحت شعار "املرأة
والقيادة" ،من  22إلى  24الجاري.
جاء ذلك خالل املؤتمر الصحافي
الذي عقد إلعالن فعاليات امللتقى،
الذي سيعقد تحت رعاية وزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،وينظمه مركز
دراسات وأبحاث املرأة في الكلية.
وأضاف د .القشعان أن هذا امللتقى
املتجدد سنويا للمرأة يهدف إلى
إبراز رسالة الكلية في دعمها
للتنمية بالكويت ،وتحقيق
رأس املال االجتماعي في تفعيل
املادة الخامسة من خطة الدولة
اإلنمائية  2035لدعم املرأة.

العومي رئيسًا لرابطة
«مستجدي الجامعة»
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية
باالتحاد الوطني لطلبة الكويت
 فرع الجامعة ،سعود الكندري،اعتماد تعيني محمد العومي
رئيسًا لرابطة املستجدين للعام
النقابي .2019 /2018
وأوضح الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن «الرابطة تقع
تحت مظلة االتحاد ،وتهدف
إلى خدمة الجموع الطالبية
بالجامعة وخارجها ،من
خالل تنظيم وإقامة العديد
من الفعاليات واألنشطة ،لدعم
طلبتنا ،وتهيئة السبل أمامهم
للتحصيل العلمي».
وأشار إلى أنه «توجد خطة
معتمدة ألجندة عمل الرابطة
هذا العام تشمل العديد من
األهداف والرؤى التي تصب في
مصلحة طلبة الجامعة».

«األميركية» تستضيف «تحدي ناسا» ألول مرة بالكويت
أعلن مركز العلوم واألبحاث المعلوماتية
والهندسية ( )RISEفي الجامعة األميركية
في الكويت استضافته لتحدي ناسا "Space
 "Appsألول مرة في الكويت ،الفتا إلى أنه
"أكبر مسابقة هاكاثون في العالم قدمتها
شــركــة ال ـمــاحــة ال ـجــويــة الــوطـنـيــة وإدارة
الفضاء (ناسا).
وأعـلـنــت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة ،فــي وقــت

سابق ،عن الشراكة االستراتيجية مع شركة
مشاريع الكويت القابضة -كيبكو لتنظيم
ه ــذا ال ـح ــدث م ــن خ ــال وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي المختلفة".
وذكر المركز ،في بيان صحافي أمس ،أن
المسابقة الدولية غدا على مدار  48ساعة
في  200مدينة حول العالم ،وتقام مسابقة
الكويت بفندق مارينا "السالمية".

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا»
تأهلت لمسابقة البرمجة العربية

البقاعين متوسطا الطلبة المتأهلين للمسابقة
تأهلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،بعد مشاركتها في مسابقة
الكويت الجامعية للبرمجة ،التي أقيمت برعاية مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،ومسابقة البرمجة العالمية ،لمسابقة البرمجة العربية وشمال
إفريقيا ،التي تقام نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ،بإشراف المدرب طارق
الــزيــات ،ويتكون فريق الكلية مــن ثالثة طــاب ،هــم علي العوضي ونــورة
السليمان وناصر الصقعبي.
وأشاد رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين بجهود الطلبة والمدربين
في الجامعة والتحضيرات المكثفة لخوض المسابقة للمرة األولى ،إضافة
إلى جهود المنظمين والقائمين على المسابقة.
وفــازت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بحق استضافة المسابقة
في مبنى الجامعة للعام المقبل ،بتنظيم من إدارة الجامعة ،وبالتعاون مع
أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة البرمجة الكويتية والعربية.
واكد البقاعين أن الجامعة على أتم االستعداد الستقبال جميع المشاركين
والمنظمين ،وإدارة الجامعة تحرص دائما على توفير المختبرات المتميزة
والمتطورة ،والتي تخدم الطلبة والمسابقة على حد سواء.
وأشار المدرس في قسم هندسة الكمبيوتر وعلوم الحاسوب والمشرف
على نادي البرمجة بالجامعة م .طارق الزيات إلى أنه وجد في الطلبة كفاءة
عالية ودراية جيدة في لغات البرمجة ،والتي أهلتهم بثقة للمشاركة في هذه
المسابقة على مستوى الكويت ،وانتقالهم للمراحل األخرى.

مــن جــانـبـهــا ،أل ـقــت ال ـمــديــرة التنفيذية
للمسؤولية االجتماعية في شركة كيبكو،
عبير الـعـمــر ،ال ـضــوء عـلــى استراتيجيات
ال ــدع ــم الـمـجـتـمـعــي طــوي ـلــة األم ـ ــد لـشــركــة
مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ،والتي
يـعــد تـمـكـيــن ال ـش ـبــاب م ــن أه ــم أولــويــاتـهــا
باعتباره أحــد الركائز األساسية للتنمية
االجتماعية.

عبير العمر

