
 انطلقت ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��رس 
الطالبي الدميقراطي م��ع أول��ى 
ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت كلية 
الهندسة والبترول وكلية العلوم، 
صباح أمس اخلميس، لإلعالن عن 
بدء مراسم انتخابات اجلمعيات 
العلمية بجامعة الكويت للعام 
النقابي 2019/2020 وذلك مع 
تزّين كلية الهندسة والبترول 
وكلية العلوم مبمراتها ومبانيها 
ب���ال���ب���وس���ت���رات واإلع����الن����ات 
االنتخابية للقوائم الطالبية 
املتنافسة ف��ي احل��رم اجلامعي 

باخلالدية.
وق���ال رئ��ي��س اللجنة العليا 
النتخابات اجلمعيات العلمية 
للعام اجلامعي 2019/2020 
د.ثقل العجمي إن العرس الطالبي 
انطلق أم��س مع جمعية العلوم 
وجمعية الهندسة والبترول، فقد 
قامت اإلدارة اجلامعية ممثلة 
بعمادة شئون الطلبة بتسطير 
اخلطط املدروسة لالستعداد لهذا 
العرس الدميقراطي الذي تشهده 
جامعة الكويت، مشيراً إل��ى أن 
عمادة شؤون الطلبة اعتادت على 
التنظيم لالنتخابات الطالبية في 
كل عام من خالل تشكيل اللجان 
والتي تساعد على جناحه على 

أكمل وجه،.
 وأوضح د.العجمي أن العمادة 
قامت بإعداد وتنظيم جلان عمل 
مختلفة امل��ه��ام، وف���رق مؤهلة 
لتنظيم سير العمل االنتخابي 
كاللجنة اإلدارية واللجنة املالية 

وال��ل��ج��ن��ة امل��ي��دان��ي��ة واللجنة 
اإلعالمية وجلنة األمن والسالمة، 
وذل���ك للتأكد م��ن خلو مراحل 
وخ��ط��وات العمل من املعضالت 
والعراقيل التي قد تواجه سير 

االنتخابات الطالبية.
وب���دوره ق��ال امل��ش��رف العام 
على انتخابات اجلمعيات العلمية 
ع��ب��دال��ل��ه امل��ط��ي��ري أن اللجان 
العاملة في االنتخابات الطالبية 
اس��ت��ع��دت ب��ش��ك��ل ج��ي��د ل��ي��وم 
االنتخابات من خالل االجتماعات 
املستمرة ألعضاء اللجان والذين 
جاء اختيارهم على مبدأ الكفاءة 

واصحاب اخلبرة.
جمعية العلوم

م��ن جهته ق��ال رئ��ي��س جلنة 
االق���ت���راع الن��ت��خ��اب��ات جمعية 

ال��ع��ل��وم إب��راه��ي��م ال��ف��ي��ل��ك��اوي 
إن��ه مت فتح صناديق االق��ت��راع 
للطالب والطالبات منذ الساعة 
8 صباحا وأغلقت عند الساعة 2 
ظهراً، وذلك عمال بنص اللوائح 

اجلامعية بهذا الشأن.
وب���ن ال��ف��ي��ل��ك��اوي أن حركة 
التصويت هادئة نوعا ما حيث 
شارك حتى الساعة 12 ظهرا 230 
طالبا، موضحاً أن طلبة الكلية 
مهتمون باملشاركة االنتخابية، 
حيث يصل عدد الطلبة املقيدين 

بالكلية 797 طالب.
وم���ن جانبها ق��ال��ت رئيسة 
جلنة اقتراع الطالبات النتخابات 
جمعية العلوم خلود اليعقوب 
أن حركة االق��ت��راع في صندوق 
ال��ط��ال��ب��ات ج��ي��دة ح��ي��ث تعتبر 
كلية العلوم من الكليات النشطة 

انتخابيا، مشيرًة في الوقت ذاته 
إلى أن عدد املقترعات وصل إلى 
400 حتى الساعة 12 ظهرا من 

أصل 2224.
جمعية الهندسة والبترول

وفي كلية الهندسة والبترول 
مت فتح باب االقتراع جلمعيتها 
ف���ي مت���ام ال��س��اع��ة 8 صباحا 
وأغلقت أب��واب االقتراع في متام 

2 ظهرا.
وب����دوره أش���ار رئ��ي��س جلنة 
ان��ت��خ��اب��ات جمعية الهندسة 
والبترول طارق دشتي أن إقبال 
الطلبة ك��ان ج��ي��دا ووص���ل عدد 
الطلبة 500 طالب من أصل 910 
، وع��دد الطالبات 1400 طالبة 
م��ن أص��ل 3636 حتى الساعة 
12 ظهرت مبيناً أن العملية في 
انسيابية بتعاون جميع موظفي 

عمادة شئون الطلبة.
وشكر دشتي جميع الطلبة 
بكلية العلوم والقوائم الطالبية 
على هذا النظام واالنسيابية في 
التصويت وأش��ار بأنه إذا متت 
األمور على ما هي عليه سنتوقع 

جناح باهر في هذه االنتخابات.
وأض�����اف�����ت ن���ائ���ب رئ��ي��س 
جلنة ان��ت��خ��اب��ات جمعية كلية 
الهندسة والبترول رب��وع الفهد 
أن عمادة شئون الطلبة اعتادت 
على التنظيم املخطط لتكون 
االنتخابات الطالبية ناجحة على 
أكمل وج��ه، متمنيًة كل التوفيق 

جلميع القوائم املشاركة.

نظمت كلية ال���دراس���ات التجارية 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و 
التدريب لقاءا تنويريا للطلبة املستجدين 
مع بداية الدراسة للعام الدراسي اجلديد 
2019-2020  وذل���ك بحضور عميد 
الكلية د. أحمد احلنيان ومساعد العميد 

للشؤون الطالبية د. خالد العنزي.
وخ���الل ال��ل��ق��اء رح���ب عميد الكلية  
بالطلبة املستجدين وحثهم على بذل 
اجلهد والعطاء واالجتهاد والتفوق مع 
بداية مسيرتهم التعليمية ، وشجعهم 
ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة ف��ي األنشطة 
والفعاليات التي تنظمها الكلية، مؤكدا 
أهمية االلتزام باحلضور واحلرص على 
االنتظام ب��ال��دراس��ة وامل��ث��اب��رة م��ن أجل 
التفوق ال��ذي يفتح آف��اق كبيرة للطالب 
كاحلصول على الوظيفة بشكل أسرع 
و استكمال ال��دراس��ة بشكل أسهل كما 
حذر الطلبة من الوقوع في فخ االنذارات 
ال��ت��ي ق��د ت���ؤدي ال��ى فصل ال��ط��ال��ب من 
الكلية وحث على االجتهاد واجلد وبذل 
املزيد في التحصيل العلمي ومراجعة 
املكاتب املساندة بالكلية  كمكتب التوجيه 
واإلرشاد ومكتب التسجيل ومكتب شئون 

الطلبة في الكلية.
ب��دوره ق��ال العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بالكلية د. خالد العنزي بأن 
مكتب م��س��اع��د العميد وج���د ملساعدة 
الطالب وخدمتهم من أجل التفوق وحتدي 
الصعاب، مشيرا إل��ى ض��رورة الرجوع 
لدليل الطالب للتعرف على نظام الدراسة 
بالكلية وصحائف التخرج لكل تخصص 
وكيفية تسجيل املقررات وكذلك نوه الى 
ضرورة استخدام نظام املرشد االلكتروني 
املوجود على املوقع االلكتروني للهيئة 
للتعرف على السجل الدراسي وصحيفة 
التخرج و املقررات املجتازة واملقررات 

املتبقية وحساب املعدل االفتراضي. 
كما حتدث في اللقاء التنويري األستاذ 
على السمحان  رئيس مكتب التسجيل 
بكلية الدراسات التجارية بنن  وركز على 
ضرورة مراجعة الطلبة ملكتب التسجيل 
في حال عدم اكتمال الوحدات في اجلدول 
الدراسي وعلى ضرورة التسجيل املبكر 
للحصول على املقررات حسب االوق��ات 
املناسبة للطلبة ومراجعة مكتب التسجيل 
في حال وجود شعب مغلقة من أجل ايجاد 
حل للجدول الدراسي ومن أجل اختيار 

املقررات البديلة. في حن رحب رئيس 
مكتب ش��ؤون الطلبة االستاذ على يحي 
بالطلبة املستجدين ودعاهم الى مراجعة 
مكتب ش��ؤون الطلبة من أجل احلصول 
على الهوية الطالبية و من أجل التسجيل 
ف��ي االنشطة املختلفة وال��ت��ع��رف على 
لوائح ايقاف القيد وكيفية التعامل مع 
التعثر ال��دراس��ي وكذلك للحصول على 
االرش��اد النفسي واالجتماعي باالضافة 
الى املساعدات املالية للطلبة. كما نوه على 
املشاركة فى األنشطة الثقافية والفنية 
واالجتماعية والرياضية وهي جزء من 
حياة الطالب اجلامعية، باإلضافة إلى 
مم��ارس��ة هوايته داخ��ل الكلية وتنمية 
املهارات التي قد تخلق فرصة عمل أخرى 

للطلبة.
وش��ك��ر األس���ت���اذ ع��ل��ى ي��ح��ي احت��اد 
الطلبة على مساهمته الفاعلة في تنظيم 
اللقاء حرصا منهم على التوجيه السديد 
للمستجدين م��ن خ��الل ال��ق��اء كلمة عن 
طريق عضو االحت���اد حيدر بهمن حث 
الطلبة على االلتزام بالدوام و شدد على 
اح��ت��رام القوانن و ع��دم التدخن داخل 

مباني الكلية.

أعلنت وزي��رة ال��زراع��ة والثروة 
احل��ي��وان��ي��ة واإلم������دادات الغذائية 
البرازيلية تيريزا كريستينا دياس 
أن حجم التبادل التجاري بن بالدها 
والكويت بلغ 239 مليون دوالر متثل 
املنتجات الزراعية منها 36 في املئة 

بواقع 85 مليونا.
وق��ال��ت دي��اس خ��الل لقائها يوم 
أمس األول مع ممثلي وسائل اإلعالم 
الكويتية على هامش زيارتها إلى 
ال��ب��الد إن ه��ذه ال��زي��ارة تنطلق من 
“الرغبة في لقاء األصدقاء الكويتين 
مباشرة” وت��رس��ي��خ ال��ع��الق��ات 
االقتصادية والتجارية بن البلدين 
الصديقن وتوسيعها خصوصا أن 
عالقات الصداقة واحملبة الكويتية 

البرازيلية ذات تاريخ بعيد وطويل.
وك��ش��ف��ت ع��ن ات��ف��اق��ي��ة محتملة 
م��ع ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية 
االقتصادية لتمويل مشروع زراعي 
بقيمة 50 مليون دوالر واملشروع قيد 
البحث حاليا مع الصندوق لتمويل 
صغار املزارعن في املنطقة الشمالية 
الشرقية من البرازيل وتدعمه تسع 
سالسل إنتاجية بهدف احلد من الفقر 

هناك.
وأوضحت أن احلكومة البرازيلية 
س��ت��ك��ون ش��ري��ك��ا م��س��اه��م��ا ف��ي ه��ذا 
امل��ش��روع بتمويل م��ش��اري��ع ال��ري 
وال��ط��اق��ة الكهربائية ودف���ع فوائد 
القرض الذي تأمل البرازيل احلصول 

عليه من الصندوق.
وذك��رت أن لقاءاتها مع مسؤولي 
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��زراع��ة وال��ث��روة 
السمكية والهيئة ال��ع��ام��ة للغذاء 
والتغذية الكويتيتن مت��ت خاللها 
املوافقة على السماح رسميا باستيراد 
العسل البرازيلي ومت التباحث بشأن 
ال��س��م��اح ب��اس��ت��ي��راد حل���وم األب��ق��ار 
البرازيلية وه��ذه املباحثات قطعت 
شوطا كبيرا جدا ويتوقع أن يتم األمر 
قريبا مبجرد االنتهاء من إشكالية 
بسيطة ج��دا تخص ترجمة بعض 

اجلمل في شهادة االستيراد.

وب��ي��ن��ت دي���اس أن اجتماعاتها 
امل��ت��ن��وع��ة م���ع م��س��ؤول��ي هيئتي 
)ال��زراع��ة( و)ال��غ��ذاء( تناولت أيضا 
م��وض��وع اس��ت��ي��راد األس��م��اك التي 
وصفته ب��أن��ه معقد بعض الشيء 
بسبب بعض القوانن البرازيلية آملة 
حل هذه املسألة من اجلانب البرازيلي 
ف��ي غضون األش��ه��ر القليلة املقبلة 
وفتح السوق للتبادل التجاري في 

مجال األسماك بن البلدين.
وأش���ارت إل��ى أن وزارة الزراعة 
البرازيلية بحثت في زيارة سابقة قبل 
سنوات مسألة )االستزراع السمكي( 
مع اجلهات املعنية في الكويت ومت 
تقدمي اخلبرة التقنية البرازيلية بهذا 
اخلصوص لتلبية حاجات السوق 
واحلد من استنزاف املوارد الطبيعية 
بالتعاون م��ع ال��وك��ال��ة البرازيلية 
ل��أب��ح��اث احل��ي��وان��ي��ة وال��زراع��ي��ة 
التي وضعت حتت تصرف اجلانب 
الكويتي وبالتعاون مع معهد الكويت 

لأبحاث العلمية.
 وردا على س��ؤال عن مدى التزام 
امل��س��ال��خ ال��ب��رازي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ورد 
منتجاتها احليوانية بأحكام الذبح 
طبقا للشريعة اإلسالمية أفادت بأن 
ذلك يقع حتت مسؤولية مؤسسات 
إسالمية متخصصة ف��ي البرازيل 
ت��ص��در ش��ه��ادات خ��اص��ة ومعتمدة 

للمسالخ التي تطبق )الذبح احلالل(.
وقالت دي��اس إن ه��ذه املؤسسات 
ت��ت��ول��ى ت��دري��ب وت��ث��ق��ي��ف موظفي 
املسالخ بأحكام الذبح وكيفيته الفتة 
إلى أن ذلك ال يقع ضمن اختصاصات 
وزارة ال���زراع���ة م��ب��اش��رة لكنها 
حتتفظ بعالقات طيبة ومميزة مع 
ه��ذه املؤسسات وتقدم لها كل سبل 

التعاون.
ووردا ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ح��رائ��ق 
غابات األم���ازون املطيرة ذك��رت أن 
البرازيل إحدى أكثر الدول التي تعمل 
بجدية للحفاظ على البيئة بدليل إقرار 

البرملان البرازيلي قوانن وعقوبات 
حازمة وصارمة ضد كل من يرتكب 
جرائم قطع أو حرق متعمد للغابات 
مستطردة أن هناك حرائق سنوية 
ليس فقط في الغابات األمازونية بل 
على مستوى العالم حت��دث بسبب 
موسم اجلفاف والميكن التحكم بذلك.

وبينت أن احلكومات السابقة في 
البرازيل قد تكون أس��اءت استخدام 
هذه القوانن البيئية في تعطيل منو 
اإلنتاج الزراعي واملزارعن هناك مع 
انتشار حركات التنقيب غير الشرعية 
للبحث ع��ن امل��ع��ادن داخ��ل الغابات 
االمازونية التي متتد مساحتها إلى 

5ر8 مليون كيلومتر مربع.
وأش��ارت دي��اس إل��ى أن البرازيل 
تستفيد م��ن 8 ف��ي املئة م��ن مساحة 
تلك الغابات املطيرة من أجل إنتاج 
امل��واد الغذائية والدوائية املختلفة 
“ومن واج���ب ك��ل ب��رازي��ل��ي العمل 
على حمايتها وصونها ألنها العامل 

األساسي لتطوير اإلنتاج الزراعي 
هناك”.

وعلى الصعيد اإلقليمي أفادت بأن 
دول املنطقة تتعاون مع البرازيل في 
مجال ال��زراع��ة وال��ث��روة احليوانية 
بشكل واس��ع مشيرة إلى مصر التي 
مت��ك��ن��ت ال��ب��رازي��ل م��ن ف��ت��ح س��وق 
ملنتجات األلبان فيها إضافة إلى طلب 
استيراد 10 آالف راس ماعز وبعض 
امل��ن��ت��ج��ات ذات ال��ص��ل��ة ب��األع��الف 
احليوانية واخلضراء وطلب املساعدة 
التقنية مل���زارع من��وذج��ي��ة لتربية 

األبقار.
ولفتت إلى أنه في اململكة العربية 
السعودية مت أخيرا فتح سوق لثالثة 
منتجات برازيلية جديدة هي البيض 
والفواكه بجميع أنواعها عالوة على 

املكسرات البرازيلية.
 يذكر أن زي���ارة ال��وزي��رة دي��اس 
التي تختتم اليوم اخلميس واستمرت 
ثالثة أيام وبرفقتها وفد من مسؤولي 

هھي��ئ��ة االغ��ذي��ة البرازيلية ورج��ال 
أعمال تناولت بحث سبل التعاون 
واالس��ت��ث��م��ار امل��ش��ت��رك الس��ي��م��ا أن 

الكويت م��ن أب��رز مستوردي امل��واد 
الغذائية البرازيلية وعلى رأسها 

الدجاج املثلج.

 خالل لقائها مع ممثلي وسائل اإلعالم الكويتية 

وزيرة زراعة البرازيل: نبحث االستزراع السمكي في الكويت
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جانب من لقاء وزيرة الزراعة البرازيلية بالصحافة الكويتية

ال���ت���ب���ادل  ح���ج���م  دوالر  م���ل���ي���ون   239
ال���ت���ج���اري م���ع ال���ك���وي���ت مت��ث��ل امل��ن��ت��ج��ات 
امل�����ئ�����ة ف����������ي   36 م������ن������ه������ا  ال����������زراع����������ي����������ة 

الكويتي  الصندوق  مع  محتملة  اتفاقية 
م��ش��روع  لتمويل  االق��ت��ص��ادي��ة  للتنمية 
دوالر م����ل����ي����ون   50 ب���ق���ي���م���ة  زراع������������ي 

العرس الطالبي انطلق من »الهندسة والبترول« و»العلوم«

العجمي: عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت 
وضعت خطة مدروسة لتنظيم االنتخابات

د. ثقل العجمي

»الدراسات التجارية« نظمت لقاًء 
تنويريًا للطلبة املستجدين

جانب من املتحدثن
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وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياس

جانب من العملية االنتخابية

تتمات

»املنبر الدميقراطي«
ودعم السياسة اخلارجية الكويتية املتوازنة لتهدئة التوتر 

في املنطقة وإيجاد احللول املناسبة.
وشدد على ض��رورة رأب الصدع بن دول اخلليج العربي 
وتسوية اخلالفات كافة، الفتا الى أهمية بقاء منطقة اخلليج 

العربي بعيدة عن بؤر التوتر والصراع.
كما أك��د املنبر الدميقراطي على الدفع ملشاركة الشعوب 
اخلليجية للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي عبر آليات 

ووسائل تتيح مساهمة فاعلة.

عيسى الكندري
ويعتبر مضي املدة دون اجابة مبثابة الرفض.وال يجوز ان 

تزيد مدة التصريح في حال املوافقة على ثالث سنوات،
 ويجوز جتديدها ملدة واحدة مماثلة.وفي حال رفض طلب 

التجديد يجب على الطالب ابالغ اجلهة املختصة مبا لديه من 
طائرات.

»احتاد اجلمعيات«
وتستعن باجلمعيات األخرى للتخزين.

وبن أن االحت��اد سبق وق��دم اقتراحاً إلى وزارة الشؤون 
االجتماعية يتضمن إنشاء مخزن في كل محافظة تابع لها، 
بحيث يكون الهدف منه هو توفير األمن اإلستراتيجي والغذائي 
للجمعيات التي ال متلك مخازن، منوها الى انها تساهم في دعم 

مخزون األغذية واألصناف االستهالكية.
ولفت السيار الى أن مخازن االحتاد في الصليبية في حال 
إجن��ازه��ا سيتم تخصيص ج��زء منها لتخزين سلع لبعض 
اجلمعيات لزيادة معدل املخزون لديها، ومن ثم سد احتياجات 
املواطنن منها، سيما في حال حدوث أي أزم��ات، مشددا على 

الدور احليوي للتعاونيات خالل أوقات الطوارئ.

تتمات


