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تجميد بناء «دار القرآن» والعمل على إيجاد حل ألهالي منطقة الروضة

«الزراعة» تنتصر لحديقة جمال عبدالناصر
|كتب محمد أنور
وناصر الفرحان|
جمدت الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية مشروع بناء
دار ال ـقــرآن ومـقــر ألح ــد البنوك
كـ ــان م ــن املـ ـق ــرر إقــام ـت ـه ـمــا فــي
ح ــديـ ـق ــة ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ــروضـ ــة وذلـ ـ ــك بـعــد
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض واح ـ ـت ـ ـجـ ــاج أه ــال ــي
املنطقة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام ال ـه ـي ـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة ف ـي ـص ــل الـ ـحـ ـس ــاوي
ل ـ ــ«الـ ــراي» إي ـق ــاف كــافــة األم ــور
فــي حــديـقــة جـمــال عبدالناصر
الكائنة في منطقة الروضة ،وأن
الهيئة ستقوم بإعادة النظر في
القرارين سالفا الذكر ،مؤكدًا أن
«ال ـه ـي ـئــة سـتـعـمــل ع ـلــى إي ـجــاد
ح ــل أله ــال ــي م ـن ـط ـقــة ال ــروض ــة
وفقًا الختصاصاتها».
وفي السياق ذاته ،قال مصدر
مسؤول في الهيئة لـ «الراي» ان
الـهـيـئــة «ب ــاش ــرت إعـ ــادة النظر
ف ــي إلـ ـغ ــاء امل ــوافـ ـق ــات الـســابـقــة
بالتنسيق مع الجهات املعنية،
ب ــاع ـت ـب ــار أنـ ـه ــا ال ت ـت ــواف ــق مــع
سـيــاســة الهيئة املتعلقة بعدم
استقطاع املساحات الخضراء،
وأهمية املحافظة على الحدائق
العامة».
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أك ــد
مـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي ب ـل ــدي ــة
ال ـكــويــت أن «ال عــاقــة للبلدية
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ت ـخ ـص ـي ــص أو
اقـتـصــاص أي ج ــزء مــن حديقة
جـ ـم ــال ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ومـنـحـهــا
ألي جهة حكومية ،ومــا حصل
ل ــه س ـ ــرد س ــاب ــق م ــن م ــواف ـق ــات
حصلت عليها وزارة األوق ــاف
ال ـع ــام ــة وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
سـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء

الحساوي لـ«الراي» :إيقاف
كافة األمور في الحديقة
لحني آخر
الصقعبي لـ«الراي» :ال
عالقة ألمانة «البلدي»
بتخصيص املواقع

الفتة الحديقة

الجويسري لـ«الراي»:
سأقترح إعادة مناقشة
قرار التخصيص السابق

حديقة جمال عبد الناصر نجت بأعجوبة من مذبحة

اوامل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي وال ـه ـي ـئ ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة
السمكية».
وأض ـ ــاف أن «ال ـب ـلــديــة قــامــت
ب ـعــد م ــواف ـق ــة امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
والهيئة في عــام  2011بتسليم
مساحة ألــف متر مــربــع ل ــوزارة
األوق ـ ـ ــاف ف ــي الـ ـج ــزء الـشـمــالــي
من الحديقة إلنشاء مبنى لدار
تحفيظ الـقــرآن ،وكــان ذلــك بعد
أن تقدمت الوزارة في عام 2009
بطلب التخصيص».
وتـ ــابـ ــع امل ـ ـصـ ــدر أن «وزارة

األوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى ع ــدة
م ــواف ـق ــات أخ ـ ــرى ف ـيـمــا يتعلق
بــالـجــانــب املـتـعـلــق بــإنـشــاء دار
للقرآن سواء من مجلس الوزراء
أو من أمانة املجلس البلدي».
وبـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي مـ ـشـ ـع ــل
ال ـ ـجـ ــوي ـ ـسـ ــري لـ ـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـ ــراي» انـ ــه
س ـ ـي ـ ـت ـ ـقـ ــدم بـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــراح إلع ـ ـ ـ ــادة
مناقشة ق ــرار املـجـلــس السابق
بــال ـت ـعــاون م ــع األع ـ ـضـ ــاء ،على
أن تـتــم دراس ـت ــه م ــن جــديــد في
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ـخـ ـتـ ـص ــة وطـ ــرحـ ــه

(تصوير أسعد عبد الله)

فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة عـ ـل ــى األع ـ ـضـ ــاء،
م ـض ـي ـفــًا ب ــال ـق ــول «ل ـ ــدي عــامــة
اس ـت ـف ـهــام ع ـلــى ه ـي ـئــة ال ــزراع ــة
والـثــروة السمكية كونها تكيل
بمكيالني ،فــاألهــالــي يطالبون
بــأمــر م ـعــني ،وامل ـت ـن ـفــديــن بــأمــر
آخ ـ ــر ،ك ـمــا أن ال ـحــدي ـقــة تعتبر
م ـت ـن ـف ـســًا ل ــأه ــال ــي ،وال يـمـكــن
تحويلها إلى حديقة تجارية».
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،بـ ـ ــني األمـ ـ ــني
العام للمجلس البلدي يوسف
الصقعبي لـ«الراي» أن «ال عاقة
لأمانة في تخصيص األراضي

أو املواقع أو تسليمها» ،مؤكدًا
أن «األمــانــة ال تقوم بإعطاء أي
موافقات فــي هــذا الجانب دون
موافقة املجلس».
وأضـ ـ ــاف أن «األمـ ــانـ ــة ت ـقــوم
بــإصــدار قــرارهــا بناء على قرار
املجلس البلدي ،ويقوم األخير
باتخاذ قــراره بناء على مايراه
مناسبًا في شق التخصيص»،
م ـ ـنـ ــوهـ ــًا أن «مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـش ـ ــاع غ ـيــر
ص ـح ـي ــح ،واألم ـ ــان ـ ــة ال تـتــدخــل
فـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات واخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
املجلس».

ألعاب أطفال داخل الحديقة

حملة تواقيع ألهالي «الروضة»
| كتب غانم السليماني |

ق ــال مـخـتــار منطقة الــروضــة محمد الـحـيــدر ان «أهــالــي املنطقة
مبان في الحديقة كونها هي املتنفس الوحيد
رفضوا مسألة إنشاء
ٍ
لهم ،ولها تاريخ طويل حتى من قبل إنشاء املنطقة نفسها».
وأضــاف الحيدر أن «األهالي سيجمعون حملة تواقيع بعد العيد
مباشرة يؤكدون رفضهم لوجود أي مبنى داخل الحديقة بما فيها
املبنى الحالي ألحــد املطاعم الــذي يتسبب في إزعــاج كبير لسكان
املنطقة ،ويسبب مشاكل أمنية نتيجة التجمعات ،وازعاج السيارات
إضافة إلى أمور أخرى».

انتخاب صباح الصباح ملنصب نائب الرئيس

سفير باكستان :ال قوات لنا
في قطر وال ننوي إرسالها

صورة جماعية لسفراء الدول االسالمية خالل مأدبة اإلفطار

| كتب خالد الشرقاوي |
ف ــي وق ــت ن ـفــى سـفـيــر بــاك ـس ـتــان ل ــدى ال ـكــويــت غــام
دستجير وجــود قــوات باكستانية فــي الــدوحــة ،مؤكدا
عــدم وجــود نية إلرســال جنود باكستانيني إلــى هناك،
شــدد على دعــم ب ــاده وتقديرها لتحركات سمو أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد ملحاولة رأب الصدع بني
دول الخليج.
وذك ــر دستجير فــي تـصــريــح صـحــافــي عـلــى هامش
حفل افطار أقامه في منزله على شرف رؤساء البعثات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة امل ـس ـل ـمــة ف ــي ال ـك ــوي ــت أن ح ــل األزمـ ــة
الخليجية يجب أن يكون فــي إطــار دول املجلس فقط،
مــؤك ــدا اس ـت ـعــداد ب ــاده لـلـمـســاعــدة ف ــي أي أم ــر يسهل
حلها.
ووص ــف ع ــاق ــات ب ــاده بــالـكــويــت ب ــ«ال ـقــويــة ج ــدا»،
مستشهدا بالزيارة األخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني
ن ــواز شــريــف للكويت قـبــل أشـهــر وال ـتــي ج ــرى خالها
مناقشة الكثير مــن القضايا بــني قـيــادتــي البلدين في
شتى املجاالت.
وإذ أوض ـ ــح أن ه ـن ــاك ت ـع ــاون ــا ف ــي م ـج ــال ال ـتــدريــب
الـعـسـكــري بــني ب ــاده وال ـكــويــت ،ق ــال فــي ش ــأن مشكلة
تأشيرات أبناء الجالية الباكستانية «ان رئيس الوزراء
الباكستاني ناقش هــذه املشكلة خــال لقائه مــع سمو
األمـيــر ونحن نعمل حاليا مــع الجهات املختصة لحل
ه ــذه املشكلة وحصلنا عـلــى بـعــض التسهيات ولكن
املشكة لم تحل نهائيا».

«السكنية» :اليمكن التنازل
عن الوحدة والتخصيص
في مشروع آخر
| كتب محمد صباح |
أك ــدت املــؤسـســة الـعــامــة للرعاية السكنية أن جميع
إج ـ ـ ــراءات الـتـخـصـيــص ع ـلــى م ـش ــروع ق ـســائــم خـيـطــان
وغيرها من املشاريع
اإلسكانية تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة
من جميع املواطنني.
وق ــال ــت املــؤس ـســة ف ــي ب ـيــان أم ــس إن جـمـيــع م ــا يتم
تناقله عبر وسائل التواصل االجتماعي حول السماح
بنقل ملفات أو السماح ملن حصل على قسائم واراض
في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على
قسائم في خيطان غير صحيح ،حيث إن القانون يمنع
ذل ــك والي ـس ـمــح ب ــه م ـ ــادام ص ــاح ــب األول ــوي ــة السكنية
قــد حـصــل عـلــى بـطــاقــة قــرعــة وقـسـيـمــة ضـمــن مشاريع
املؤسسة التي تم توزيعها.
ودعت املواطنني إلى توخي الدقة في تناقل األخبار
والـتــأكــد منها مــن خــال مصدرها والـحـســاب الرسمي
التابع لها في جميع منصات التواصل االجتماعي.

فريق « ...»AUKاألفضل
في مؤتمر نموذج األمم املتحدة بجنيف
ح ـ ـقـ ــق ف ـ ــري ـ ــق ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج األمـ ـ ــم
املتحدة لدى الجامعة األميركية
في الكويت «ً »AUK
أداء متميزًا
في مؤتمر نموذج األمــم املتحدة
و ال ــذي أقــامـتــه منظمة الـسـفــراء
املتحدين ()United Ambassadors
في جنيف في مايو املاضي.
وحـ ـص ــد ال ـف ــري ــق ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـج ــوائ ــز ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـج ـل ـســات
ملــا أظـهــره مــن تميز و مهنية في
تقديم التقارير و إدارة الحوارات
الديبلوماسية.
ووفـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان م ـ ــن ال ـج ــام ـع ــة،
أقـ ـيـ ـم ــت جـ ـلـ ـس ــات املـ ــؤت ـ ـمـ ــر فــي
مـبـنــى األم ــم املـتـحــدة فــي جنيف
ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق إلـ ــى
الـتـنـمـيــة الـعــاملـيــة املـسـتــدامــة في
ض ــوء الـتـحــديــات االجـتـمــاعـيــة و
االقتصادية و ذات الصلة باألمن
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــر» ،وي ـع ــد
املؤتمر هو األقرب إلى الجلسات
الحقيقية لأمم املتحدة ،وذلك من
حيث طريقة إدارة الجلسة و آلية
اتخاذ القرارات الديبلوماسية.
ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــاة واق ـ ـع ـ ـيـ ــة
لـجـلـســات األم ــم املـتـحــدة ملجلس
األم ــن و الجمعية الـعــامــة ،حظي
جميع املشاركني في هذا املؤتمر
بالفرصة ملناقشة مجموعة من
القضايا املتنوعة ،التي سمحت
ل ـه ــم ب ـت ـع ـلــم وفـ ـه ــم آلـ ـي ــة ال ـع ـمــل
وعملية اتخاذ القرارات في األمم
املتحدة.
وش ــارك كــل مــن الطالبني علي
القاف وهنتر هيدابول كأعضاء
ف ـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ــدى األم ـ ــم
املتحدة كممثلني عن الجمهورية
اإليـطــالـيــة ،وك ــان الـهــدف مــن هذا
املجلس هو صياغة مشروع قرار
يقدم حلوال للقضية املطروحة ،و
كتابة بيانني رئاسي وصحافي
ع ــن قـضـيـتــي األمـ ــن اإلل ـك ـتــرونــي
وأم ــن ال ـط ـيــران وس ــط التصعيد
املـسـتـمــر لــأنـشـطــة و الـهـجـمــات
اإلرهابية.
وت ـع ــاون ك ــل م ــن عـلــي الـقــاف
وه ـن ـتــر ه ـي ــداب ــول ف ــي ال ـتــوصــل
الـ ــى قـ ـ ـ ــرارات ت ــم االت ـ ـفـ ــاق عـلـيـهــا
بـ ـ ــاإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع و ذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن خـ ــال
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاور وامل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات م ــع
األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــني ح ـي ــث
أشـ ــار ال ـق ــاف إل ــى «أن امل ـه ــارات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ق ــد لـعـبــت دورا
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي إن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ع ـم ـل ـيــة
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات رغ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ــود دول
لديها حق الفيتو».
وق ــد ف ــاز كــل مــن عـلــي الـقــاف
وهـ ـنـ ـت ــر هـ ـ ـي ـ ــداب ـ ــول ب ــالـ ـج ــائ ــزة
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـ ــن أدائـ ـهـ ـم ــا،
كما مثل الـطــالــب أنـجــن سيتهي
ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ف ـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـنـ ــة «تـ ـمـ ـك ــني
امل ـ ــرأة» ال ـتــي رك ــزت عـلــى قضايا

حفل التكريم في جنيف

ممثل الكويت في األمم املتحدة واملنظمات الدولية مع اثنني من أعضاء الفريق

العنصرية والعنف ضد املرأة.
وكان هدف اللجنة هو صياغة
مشروع قرار يحتوي على حلول
ل ـل ـق ـض ـيــة امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،و ك ـتــابــة
بيانني رئاسي وصحافي بذلك.
وتم التوصل التفاق بني األعضاء
املـشــاركــني بـعــد عــدة ســاعــات من
املفاوضات املحتدمة ،األمر الذي
رس ــخ مـفـهــوم الــديـبـلــومــاسـيــة و
قيمتها بني الطاب املشاركني.
وع ـ ـلـ ــق س ـي ـت ـه ــي عـ ـل ــى ه ــذه
ً
ال ـت ـجــربــة ق ــائ ــا «س ــأع ـت ــز دائ ـمــا
بـ ـه ــذه ال ـت ـج ــرب ــة امل ـت ـم ـي ــزة ال ـتــي
ج ـع ـل ـت ـن ــي أدرك أهـ ـمـ ـي ــة األم ـ ــم
امل ـت ـحــدة ،و أتــاحــت إل ــي الفرصة
أللتقي بكثير من الناس من شتى
أنحاء العالم».
وش ـ ــارك ـ ــت س ـك ــرت ـي ــر نـ ـم ــوذج
األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ــدى ال ـج ــام ـع ــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـكــويــت الـطــالـبــة
م ـ ـن ـ ـيـ ــرة ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة و امل ــالـ ـي ــة مـمـثـلــة
لــدولــة ال ـيــابــان ،حـيــث ك ــان هــدف
ال ـل ـج ـن ــة إي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول لـقـضـيــة
تغير امل ـنــاخ وفـقــا أله ــداف األمــم
امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة امل ـس ـت ــدام ــة .و
قد تقدمت منيرة الشطي بتقرير
مفصل عن القضية ،مستندة الى
األبحاث و املراجع العلمية ،مما
ساهم في فوزها بجائزة أفضل
تقرير.
ف ـي ـمــا ش ـ ــارك ال ـط ــال ــب حسني
خ ـش ــاب ف ــي ل ـج ـنــة نـ ــزع ال ـس ــاح
و األم ــن ال ــدول ــي مـمـثــا الـيــابــان.
وقــام بتشكيل تحالف كتلة الـ77
وال ـ ـصـ ــني ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،و قـ ــد تــم
انـتـخــاب حـســني خـشــاب كرئيس
ل ـل ـت ـح ــال ــف املـ ــؤلـ ــف مـ ــن ث ـمــان ـيــة
مـشــاركــني مـمــا أدى إل ــى تسهيل
ع ـم ـل ـيــة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ال ـ ــدول
األخ ـ ـ ــرى املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـل ـج ـنــة.
وب ـن ــاء ع ـلــى أداء ح ـســني خـشــاب

املتميز والــذي أثنى عليه رئيس
اللجنة ،فاز بجائزة أفضل تقرير
في اللجنة.
و أش ـ ــاد ال ــدك ـت ــور غـ ــام رضــا
وطـ ـ ـ ـ ــن دوسـ ـ ـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ع ـل ــى
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج األمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة لـ ــدى
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي الكويت
( )AUKMUNوأس ـت ــاذ دراس ــات
ال ـ ـشـ ــرق األدن ـ ـ ـ ــى وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ فــي
ال ـج ــام ـع ــة ،ب ـ ـ ــأداء ال ـط ـل ـبــة حـيــث
أشـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن قـ ـس ــم الـ ـع ــاق ــات
الدولية بالجامعة يقدم الرعاية
والـ ـ ــدعـ ـ ــم امل ـس ـت ـم ــر ل ـل ـط ـل ـب ــة مــن
ج ـم ـي ــع ال ـت ـخ ـص ـص ــات ل ـخ ــوض
تجربة التمثيل الديبلوماسي و
تنمية فنون املفاوضات.
و ق ــد ج ـ ــاءت إن ـ ـجـ ــازات فــريــق
 AUKMUNفي جنيف هذا العام
ب ـق ـي ــادة رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ص ـبــاح
ال ـص ـب ــاح ون ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس علي
القاف بعد سلسة من اإلنجازات
التي حققها الفريق فــي السابق
إذ حـصــد أك ـبــرعــدد مــن الـجــوائــز
في مؤتمر نموذج األمــم املتحدة
في البحرين في عام .2016
وحاز صباح الصباح على ثقة
املـشــاركــني فــي املــؤتـمــر امل ـقــام في
جنيف ،حيث تم انتخابه كنائب
رئيس للجمعية العامة لنموذج
األمم املتحدة والذي يعد من أهم
املناصب املتاحة في هذا املؤتمر،
ف ـي ـمــا ح ـصــل ف ــري ــق AUKMUN
ككل على جائزة أفضل فريق في
املؤتمر.
وبـعــد ف ــوزه فــي املؤتمرحظي
الـ ـف ــري ــق بـ ـلـ ـق ــاء جـ ـم ــال ال ـغ ـن ـي ــم،
املمثل الــدائــم لــدولــة الـكــويــت في
األمم املتحدة و املنظمات الدولية
في جنيف.

«التطبيقي» تواصل صرف
بقية مستحقات الساعات الزائدة
أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن
عملية صــرف املتبقي مــن املستحقات املــالـيــة ألعضاء
هيئتي الـتــدريــس والـتــدريــب عــن الـســاعــات الــزائــدة عن
النصاب للفصل الدراسي الثاني  2016 /2015متواصلة
وفي مراحلها األخيرة.
وق ــال ــت املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئ ــة فــاط ـمــة
الـ ـع ــازم ــي أن ـ ــه تـ ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
صرف املستحقات املالية ألعضاء
ه ـي ـئ ـت ــي ال ـ ـتـ ــدريـ ــس والـ ـت ــدري ــب
ب ـك ـل ـي ـت ــي الـ ـت ــربـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة،
وت ــم إرس ـ ــال املـسـتـحـقــات املــالـيــة
لكلية ال ــدراس ــات الـتـجــاريــة إلــى
ال ـب ـنــوك إلي ــداع ـه ــا ف ــي حـســابــات
مستحقيها ،وج ــار الـعـمــل على
قــدم وســاق لانتهاء مــن املراحل
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـص ــرف امل ـس ـت ـح ـقــات
املــالـيــة لكليتي الـعـلــوم الصحية
والـتـمــريــض .وأضــافــت الـعــازمــي فاطمة العازمي
أن اإلدارة املالية بالهيئة انتهت
بالفعل من صــرف املستحقات املالية لعدد من معاهد
التدريب التابعة للهيئة وهي معهد السياحة والتجميل
واألزي ـ ــاء واملـعـهــد الـصـنــاعــي بـصـبــاح الـســالــم واملعهد
الصناعي بالشويخ ،ومعهد التدريب املهني واملعهد
العالي للطاقة ،مضيفة أن اجــراءات صرف املستحقات
املــال ـيــة للمعهد ال ـعــالــي لــات ـصــاالت وامل ــاح ــة ومعهد
الـسـكــرتــاريــة واإلدارة املكتبية فــي مراحلها النهائية.
وش ــددت الـعــازمــي على حــرص الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارتها العليا لصرف كافة
املستحقات املالية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب،
وتذليل كافة الصعوبات التي قد تقف أمام منتسبيها
وتعيقهم عن االستمرار في أداء رسالتهم السامية.

اتحاد طلبة بريطانيا:
لقاء تنويري بعد العيد

الهيفي وأعضاء االتحاد يرحبون بالضيوف

| كتب غانم السليماني |
أق ـ ــام االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت-ف ــرع املـمـلـكــة
املتحدة غبقة رمضانية حضرها عدد من أعضاء مجلس
االم ــة وأكــادي ـم ـيــون وح ـشــد كـبـيــر مــن الـطـلـبــة فــي دي ــوان
الهيفي في منطقة الفروانية مساء أمس.
وقــال رئيس االتحاد فهد الهيفي «إن الهدف من هذا
اللقاء هو االلتقاء مع الطلبة والتواصل معهم واالستماع
لـهـمــومـهــم ومـشــاكـلـهــم وال ـس ـعــي لـتــذلـيـلـهــا وحـلـهــا ومــد
جسور التعاون معهم» ،مؤكدا أن «االتـحــاد نفذ العديد
من االنشطة في الفترة السابقة وسيعقد لقاء تنويريا
بعد إعان نتائج البعثات من قبل وزار ةالتعليم العالي
ملساعدة الطلبة كما سيتم عمل حفل للخريجني للدفعة
السابقة التي لم يتم تكريمها وللدفعة الحالية».

