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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي قرارا يقضي بندب عبدالرحيم يعقوب 
الطاهر مدرب بكلية التربية االساس���ية للعمل مس���اعدا 
لعميد ش���ؤون املكتبات وذلك ملدة عام، وقرار آخر بندب 
خالد العطار رئيسا لقسم التنظيم اإلداري بإدارة التطوير 

االداري وذلك ملدة سنة.

الطاهر مساعدًا لعميد المكتبات بـ »التطبيقي«

ينطلق 26 الجاري برعاية رئيس الوزراء تحت شعار »إلى نهضة جديدة«

العريان: المؤتمر السنوي الـ 26 التحاد أميركا
يشهد العديد من المنتديات وإجراء االنتخابات السنوية

آالء خليفة
الرئيس للشؤون  أعلن نائب 
الطالبية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
العريان عن  االميركية عب����داهلل 
تنظيم االحتاد للمؤمتر السنوي 
السادس والعشرين حتت شعار 
»الى نهضة جديدة« والذي سيقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد، 
ف����ي مدينة لوجن بيت����ش بوالية 
كاليفورني����ا األميركية في الفترة 

من 26 – 30 اجلاري.
ولف����ت العريان ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقده مساء امس 
االول في مبنى الس����ينما مبجمع 
سوق شرق، الى ان املؤمتر يشهد 
سنويا حضورا كبيرا من الطالب 
والطالب����ات يف����وق األلف طالب 
وطالبة من الكويتين الدارس����ن 
املتح����دة االميركية  الواليات  في 
باإلضافة إلى نخبة من الشخصيات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والرياضية واإلعالمية في 

املجتمع.
ان  املتوقع  العريان: من  وقال 
يكون املؤمتر املقبل األكبر في تاريخ 
االحتادات الطالبية من ناحية احلجم 
واملشاركة الطالبية الفعالة، مشيرا 
إلى ان عدد الطالب والطالبات الذين 
شاركوا في املؤمتر االخير بلغا 1200 
طالب وطالبة ومن املتوقع زيادة 

العدد في املؤمتر احلالي.
وق����ال ان املؤمت����ر سيش����هد 
العديد من املنتديات السياس����ية 
واالقتصادية واإلعالمية والثقافية 
الى جان����ب اجراء  والرياضي����ة 
االنتخابات السنوية النتخاب الهيئة 
اإلدارية لالحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
االميركية والتي ستعقد في نفس 
مكان انعقاد املؤمتر وستكون في 

تاريخ 27 اجلاري.
باإلضافة إل����ى حفالت الغداء 
والعش����اء التي س����ينظمها رعاة 
املؤمتر للطالب والطالبات، مشيرا 
الى احلفل اخلتامي للمؤمتر والذي 

ستحييه الفنانة الكويتية نوال.
كما س����يقوم االحت����اد بخدمة 
أكثر من 3000 طالب وطالبة من 
اميركا  الدارس����ن في  الكويتين 
ويهدف االحتاد من خالل انشطته 
وبرامجه املنوعة الى ربط الطلبة 
الكويتي����ن ببعضهم البعض من 
ناحية، وربطهم بالوطن احلبيب 

وأخباره من ناحية أخرى.

والعشرين الحتاد اميركا جاءت من 
الطلبة  الذي ميثل  أهمية املؤمتر 
الكويتي����ن الدارس����ن بالواليات 
املتح����دة االميركية باالضافة الى 
أهمية الندوات واحللقات النقاشية 
التي تقام خالل  ايام املؤمتر والتي 
تتنوع بن السياسية واالقتصادية 

والثقافية والرياضية.
ولفت الرش����يد الى ان رعاية 
البنك الوطني ملؤمتر العام احلالي 
تأتي استكماال للرعايات التي قدمها 
السابقة والتي  البنك للمؤمترات 
تثبت جناحها ومتيزها عاما تلو 
اآلخر، الفتا إلى أن البنك الوطني 
سيقوم بعمل سحب على سيارة 

خالل املؤمتر.
وقال الرشيد ان البنك الوطني 
يبرز في االزمات ويتخطاها بسهولة 
والدلي����ل على ذلك الرعايات التي 
يقدمها البنائه الطالب والطالبات 
في انشطتهم املختلفة ومن ضمنها 
مؤمتر احت����اد اميركا الس����ادس 

والعشرين.
ومن ناحيته، أوضح اخصائي 
العالقات اخلارجية في شركة زين 
سعود الزبن ان الشركة حترص 
على رعاية املؤمترات واالنشطة 
الطالبية السيما تلك التي لها صدى 

طيب من قبل الشركات.
مؤكدا حرص الشركة على دعم 
اجلانب التعليمي خاصة املتعلق 
بالطلبة الكويتين الدارسن خارج 
الكويت في الدول املختلفة، الفتا إلى 
أن الشركة قدمت الكثير من الهدايا 
للطلبة املتفوقن بالواليات املتحدة 
االميركية. واوضح الزبن ان شركة 
زين لديها رسالة اجتماعية وانطالقا 
من رسالتها تعي جيدا املسؤولية 
امللق����اة على عاتقها  االجتماعية 
والتي تدفعها لدعم جميع االنشطة 
الطالبية التي تخدم املجتمع، مشيرا 
الى ان انشطة مؤمتر احتاد اميركا 
السنوي السادس والعشرين تعد 
حدثا اجتماعيا مميزا هدفه االساسي 
التواص����ل والتع����رف على افكار 
واطروحات ابنائنا في اخلارج وهو 
ما يفرز كل ما يدور في مخيلتهم 

للمرحلة املقبل.
الفتا الى ان املؤمتر الس����نوي 
ال� 26 الحت����اد طلبة الكويت فرع 
اميركا يعتبر مبثابة فرصة للحوار 
والنقاش وتبادل وجهات النظر من 
خالل احللقات النقاشية التي تقدم 
خالل ايام املؤمتر والتي تتنوع بن 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

والرياضية وغيرها.

السنوي السادس والعشرين الحتاد 
اميركا، الفتا الى ان الشيخ ناصر 
ابنائه  احملمد يتبنى مقترح����ات 
الطلبة بصدر رحب موجها له الشكر 
باس����م جميع الطالب والطالبات 

الكويتين الدارسن بأميركا.
اكد مس����ؤول  وم����ن جهت����ه 
العالق����ات العامة بالبنك الوطني 
البنك  ان  الرش����يد  عبداحملس����ن 
حري����ص اش����د احل����رص عل����ى 
الطالبية للطلبة  رعاية االنشطة 
الكويتين ف����ي الداخل واخلارج، 
الوطني  البنك  مؤكدا ان مشاركة 
في رعاية املؤمتر السنوي السادس 

املتحدة االميركية ويربطهم ببلدهم 
الكويت وسيكون هذا املؤمتر حدثا 
آخر يلم شمل الطلبة في شتى بقاع 
القارة األميركية في اجواء كويتية 

مفعمة باالنشطة.
ووجه العريان الشكر جلميع 
الرع����اة، ومنهم الراعي البالتيني 
بنك الكويت الوطني وشركة زين، 
الذهبي جريدة اجلريدة  والراعي 
وشركة ايفا، والرعاة الفضيون ومن 
بينهم جريدة »األنباء« الكويتية.

كما خص بالشكر والتقدير سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على رعايته الكرمية للمؤمتر 

الفتا إلى أنه قد مت اشهار االحتاد 
في الواليات املتحدة ونال اعتراف 
احلكومة االميركية، معتبره اجنازا 

ومفخرة ألبناء الكويت.
وزاد: مما ال ش����ك فيه ان هذا 
االجناز هو احدى نتائج العالقات 
العريقة ب����ن الكويت والواليات 
املتح����دة االميركية وهو انعكاس 
لكون الكويت حليفا استراتيجيا 

الصدقائنا في الواليات املتحدة.
وعلى صعيد متصل قال العريان: 
خالل السنوات القليلة املاضية كان 
املؤمتر السنوي هو احلدث االكبر 
الذي يجم����ع الطلبة في الواليات 

الموافقة على طلب سحب إجازة التفرغ القيادية

ضيوف المؤتمر

اعلن املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت � مدير ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل 
مقصيد ان عميد كلية احلقوق س���ابقا د.بدر اليعق���وب تقدم بكتاب ملدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد يبدي فيه رغبته في س���حب طلب اجازة التفرغ القيادية التي تقدم  بها 
في ش���هر مارس املاضي، مش���يرا الى ان مدير اجلامعة وافق على طلبه وابلغ د.اليعقوب 

بأنه سيتم اجراء عملية تقييم االداء للعمداء املعتادة وفقا للقواعد املعمول بها.
ومن جانب آخر كشف مقصيد ان اجلامعة سترسل اليوم مشروع انشاء كلية الهندسة 
والبترول في احلرم اجلامعي اجلديد مبدينة صباح الس���الم اجلامعية )الشدادية سابقا( 

الى جلنة املناقصات املركزية متهيدا لطرح واختيار الشركة املنفذة للمشروع.

د.رش����ا الصباح � مستشار ديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سالم العبداهلل � 
س����فيرنا في واشنطن، د.روال دشتي، مرزوق الغامن، م.أش����واق املضف، محيي الدين الفليج 
� قنصلنا العام في لوس اجنيليس، د.أنس الرش����يد � وزير اإلعالم االس����بق، د.وليد اجلري � 
عضو مجلس األمة األس����بق، د.صالح املضحي � مدير عام الهيئة العام للبيئة، عصام الصقر 
� الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني، بدر الس����عد � العضو املنتدب ومدير عام الهيئة 
العامة لالستثمار، وليد اخلشتي � مدير عالقات عامة في زين، د.عبداهلل الطريجي � رئيس نادي 
الساملية، د.محمد زينل � أستاذ العلوم اإلدارية في جامعة الكويت، د.ابتهال اخلطيب � أستاذة 
األدب اإلجنليزي في جامعة الكويت، احملامي وس����مي الوس����مي � عضو مجلس إدارة جمعية 
احملام����ن الكويتية، تركي الدخيل � اإلعالمي في قناة العربية، د.صالح املطيري � اإلعالمي في 
تلفزيون الكويت، عبداهلل بوفتن � اإلعالمي في قناة الراي، سعد العجمي � الكاتب في جريدة 
اجلريدة، م.منار احلش����اش � أمن عام جائزة الكوي����ت اإللكترونية واخلبيرة اإللكترونية في 
األمم املتحدة، عبداهلل بن علوش � الشاعر املميز، أنور جمعة � رئيس فرقة البعثات واإلجازات 

الدراسية في مؤسسة البترول الكويتية.

خالل لقاء مفتوح بين اإلدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس الجدد

الفهيد: لألستاذ الجامعي دور مهم 
في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وعمليًا

خالل معرض المشاريع الصغيرة في الجامعة األميركية

الخياط: تدريب الطالب على التسويق لمنتجاتهم

بيان عاكوم
بهدف تشجيع املش����روعات الصغيرة وتدريب 
الطالب على تأسيس مثل هذه املشروعات وكيفية 
ادارتها، نظم نادي املشروعات الصغيرة في اجلامعة 

االميركية معرضا مبشاركة العديد من الطالب.
وتضمن املعرض الذي يستمر ليوم واحد العديد 
من املشغوالت اليدوية الى جانب افكار اخرى لطالب 
يهوون انشاء مطاعم ومحالت لاللبسة وغير ذلك.

وقال رئيس النادي حمد اخلياط ان املعرض يقام 
كل عام في اجلامعة، ويهدف الى مس����اعدة الطالب 
للدخول على السوق، الفتا الى ان املشاركن ليسوا فقط 
من اجلامعة االميركية، وامنا جلامعات اخرى كجامعة 

الكويت وجامعة اخلليج والكلية االسترالية.

ومن جهتها، قالت نائب رئيس النادي سارة احلبيل 
ان هناك نحو 45 طاولة تشارك في املعرض.

واضافت ويتضمن اعماال يدوية، حرفا وحياكة 
الى جانب اكسسوارات ومالبس وأطعمة.

ولفتت احلبيل الى ان النادي ال يهتم فقط بإقامة 
املعارض لتشجيع املشروعات الصغيرة وامنا ايضا 
ينظم دورات تثقيفية للطالب لزيادة معرفتهم في 
كيفية ادارة اعمالهم ومشاريعهم. وكانت هناك مشاركة 
لدالل الفيلكاوي التي تعرض اكسسوارات قالت عن 
مدى استفادتها من املشاركة انها تعلمت كيفية التعامل 

مع الزبائن وكيفية تسويق منتوجاتها.
ويذكر ان معظم املشاركن في املعرض من العنصر 

النسائي.

آالء خليفة
حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد وبحضور االمن العام د.أنور 
اليتامى ونائ���ب مدير اجلامعة لألبحاث د.فهد 
الثاقب ونائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املساندة د.احمد املنيس نظم مكتب مدير اجلامعة 
اللقاء املفتوح ب���ن االدارة اجلامعية وأعضاء 
هيئة التدري���س اجلدد، وذلك ظهر امس االول 

في قاعة املؤمترات باخلالدية.
وبعد ان رحب مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد بأعضاء هيئة التدريس اجلدد، أكد على 
اهمية دور االستاذ اجلامعي في اعداد الكوادر 
البش���رية املؤهلة علمي���ا وعمليا، ومتنى لهم 
التوفيق في خدمة العلم حتت ظل جامعة الكويت. 
ومن جانبه قال األمن العام في جامعة الكويت 
د.أنور اليتامى في كلمة له »ان جامعة الكويت 
تس���عى الى تقدمي تعليم متميز، وتساهم في 
انتاج املعرفة وتطويرها ونشرها، اضافة الى 
تأهيل املوارد البشرية لتحقيق اهداف التنمية 

واحتياجات املجتمع«.

وبدوره بن نائب مدير اجلامعة لالبحاث د.فهد 
الثاق���ب دور ادارة االبحاث في جامعة الكويت 
وما تقدمه من خدمات بحثية تساهم في خدمة 
الباحث في املجاالت العلمي���ة املختلفة، وأكد 
على اهمية البح���ث العلمي في تعزيز املعرفة 

ونشرها داخل املجتمع العلمي.
ومن جانب���ه اوضح نائ���ب مدير اجلامعة 
للخدمات االكادميية املساندة د.أحمد املنيس، 
ان اخلدمات االكادميية املساندة تتمثل في ستة 
مراك���ز هي: ادارة املكتب���ات، ومكتبة الطالب، 
وجريدة آفاق اجلامعي���ة، ومركز اخلوارزمي، 
ومركز التعليم عن بعد، ومركز خدمة املجتمع، 
وبن د.املنيس اهمية كل مركز ودوره في خدمة 

احلقل االكادميي.
وفي ختام اللقاء مت فتح املجال ألعضاء هيئة 
التدريس اجلدد، لطرح االسئلة واالستفسارات 
ل���الدارة اجلامعية، واخي���را مت توزيع اجهزة 
كمبيوت���ر محمولة )البت���وب( على كل عضو 
هيئة تدريس انضم مؤخرا الى اس���رة جامعة 

الكويت.

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى ود.فهد الثاقب ود.أحمد املنيس خالل اللقاء
طالل البحر

عبداحملسن الرشيدعبداهلل العريان

)محمد ماهر(شعار املؤمتر

سعود الزبن

الطالبات خالل املعرض

طالل البحر: رعاية »إيفا« التحاد الطلبة في أميركا 
امتداد الستثمارنا في تطوير المواهب الكويتية الشابة

الشركة راٍع ذهبي لمؤتمر اتحاد الطلبة ـ فرع أميركا

أعلنت شركة االستشارات 
املالية الدولية )ايفا( رعايتها 
الذهبية للمؤمتر الس���نوي 
السادس والعشرين لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت، فرع 
الواليات املتحدة االميركية 
الذي سيعقد في مدينة لونغ 
بيتش بوالي���ة كاليفورنيا، 
خالل الفترة من 26 الى 29 
اجلاري حتت ش���عار »الى 

نهضة جديدة«.
وص���رح رئيس مجلس 
االدارة لشركة االستشارات 

املالية الدولية )ايفا( طالل البحر باملناسبة قائال: »إن رعاية 
شركة »ايفا« لطلبة الكويت قائمة منذ سنوات طويلة، 
وذل���ك من خالل برامج التدري���ب الداخلي التي تتبناها 

اداراتها  الشركة سنويا في 
املختلفة، وتأت���ي رعايتها 
الوطن���ي لطلبة  لالحت���اد 
الكويت، امتدادا الستثمارنا 
في تطوير املواهب الكويتية 
الش���ابة«، وتأكي���دا لدور 
الشركة في دعم الطلبة بشتى 
املجاالت، وتابع البحر »نحن 
على استعداد ألن نقدم لطلبة 
الكويت املغتربن والدارسن 
في الواليات املتحدة االميركية 
كل ما من شأنه املساهمة في 
دعم الش���باب الكويتي في 
ش���تى امليادين، الس���يما ما يقوم به طلبة الكويت في 
الواليات املتحدة االميركية من عمل مميز في إطار دعم 

املجتمع وخدمة الوطن.

)أحمد باكير(الطلبة حرصوا على املشاركة في املعرض


