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الجامعــــة
والتطبيقي

تس���تضيف جامع���ة الكويت املؤمتر 
الدولي الثالث للبت���رول في 14 اجلاري 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ويستمر 
يومني. وقال رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.عل���ي اكبر في مؤمتر صحافي امس ان 
املؤمتر سيقام حتت شعار »تلبية املتطلبات 

املستقبلية من الطاقة للنمو االقتصادي 
على امل���دى الطويل«. واضاف اكبر الذي 
يرأس قس���م الهندس���ة بكلية الهندسة 
والبترول باجلامعة ان املؤمتر سيناقش 
77 بحثا مقدما من 25 دولة عربية واجنبية 
وميثلها 74 جامعة ومعهدا بحثيا وشركات 

بترول محلية وعاملية.

الجامعة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للبترول 14 الجاري

أمل األسلمي

د.بدر اخلضري

وليد الكندري

الكندري: »البنات« تنظم معرض
تحديد التخصص وفرص العمل 7 الجاري

الجامعة: تطبيق نظام أمني حديث
والعمل بالهويات الذكية بداية العام المقبل

النشمي: مؤتمر اتحاد 
الطلبة يعقد 28 الجاري

رابطة الطب إلقرار
مكافأة تشجيعية للطلبة

خالل اجتماع لجنة دراسة أنظمة األمن والسالمة بالجامعة

التخصص، كما ان املعرض يشمل 
ايضا عرض����ا للفرص الوظيفية 
مبش����اركة نخب����ة م����ن اجلهات 
والش����ركات احمللية ذات الصلة 
املباش����رة بتخصص����ات الكلية، 
والكلية ته����دف من ذلك تعريف 
طالباته����ا اخلريج����ات بالفرص 
الوظيفية احملتملة، كذلك تعريف 
طالباتها املقيدات مبجاالت العمل 
للمس����اعدة في عملي����ة حتديد 
ان  الكندري  التخصص. وذكرت 
مكاتب التوجيه واالرشاد بالكلية 
تعمل على تسهيل مسيرة الطالبات 
االكادميية من خالل هذه االنشطة، 
كما يحرص املكتب على تعريف 
طالبات الثانوية بطبيعة الكلية 
حيث سيقام على هامش االسبوع 
زيارات ميدانية الكثر من ثانوية، 
وستتعرف طالبات الثانوية على 
الكلية من خالل فيلم تعريفي عن 

الكلية.

املناطة بفريق األمن والتي اكدت 
على اهمية تكثيف اجلانب االعالمي 
لزيادة وتطوير وتقييم اجلانب 
األمني لتالفي السلبيات مستقبال، 
مؤكدة على ضرورة وضع البرامج 
األمنية واللوائح التنظيمية على 
املواق����ع االلكتروني����ة اخلاصة 
باجلامعة. وأش����ارت اللجنة الى 
ضرورة العم����ل بنظام الهويات 
التي تس����تخدم  الذكية احلديثة 
في جميع االماكن داخل اجلامعة 
مع بداية العام الدراسي اجلديد، 
مؤكدة عل����ى ض����رورة تطبيق 
نظام امني حديث للكش����ف عن 
اي اجهزة او اثاث او اي ش����يء 
من ممتلكات اجلامعة عند محاولة 
اخراجها من البوابات دون تصريح 
واالس����تعانة كذلك برجال االمن 
ف����ي وزارة الداخلية اثناء عملية 
تسجيل املستجدين واالنتخابات 
الطالبية واالضرابات واالعتصامات 
عند احلاجة، مش����يرة الى اهمية 
تشكيل جلان للدفاع املدني في كل 

موقع من مواقع اجلامعة.
كما تطرقت اللجنة الى ضرورة 
اصدار الئحة لتنظيم حركة سير 
املركبات داخ����ل اجلامعة مؤكدة 
على ضرورة وضع حل للمشاكل 
املرورية مبنطقة الشويخ )جسر 
الغزالي( ومنطقة اخلالدية )شارع 
الفردوس( ومنطقة كيفان )شارع 
سنترال كيفان(، وذلك من خالل 
عرض بعض املقترحات على االدارة 
العامة للمرور كاستحداث وانشاء 
جس����ر فرعي من شارع الغزالي 
ال����ى موقع اجلامعة بالش����ويخ، 
ووضع احللول املناسبة للقضاء 
على االزدحام في كل من ش����ارع 
الف����ردوس باخلالدية وش����ارع 

السنترال بكيفان.

االكادميية، حيث سيشمل االسبوع 
العلمية  عرضا تقدمه االقس����ام 
بالكلية، والتخصصات  املختلفة 
الدقيقة التي يطرحها ومتطلبات 
التخصص ومجاالته، وس����يتم 
الطالبات على الشروط  تعريف 
واالج����راءات املطلوب����ة لتحديد 

ملتابعة اجراءات ونظم الس����المة 
في املختبرات واملخازن واملباني 
اجلامعية والتفتيش الدوري عليها 
الس����المة  من اجل احلفاظ على 

العامة باجلامعة.
وتطرقت اللجن����ة الى اهمية 
اخالءات وحرائ����ق وهمية حتى 
يس����تفيد منها العاملون اجلدد، 
مؤكدة اهمية وضع برنامج زمني 
لذل����ك، كما تطرق����ت اللجنة الى 
ضرورة الكشف عن االماكن املظلمة 
باجلامعة وزيادة االضاءة الليلية 
بها وعمل حماية خارجية للنوافذ 
وذلك حلماي����ة االجهزة العلمية 
واملمتلكات اجلامعية، مشيرة الى 
ضرورة وضع دراسة للتأمني على 
االرواح البشرية واالجهزة العلمية 

باجلامعة.
كما اشارت اللجنة الى اهمية 
تعميم نظام حديث لفتح االبواب 
»ماس����تر كارت« نظرا للميزات 
العديدة التي يتميز بها هذا النظام، 
مشيرة الى اهمية وضع عالمات 
وخرائط ارشادية لتوضيح األماكن 
واملباني داخل املواقع اجلامعية.

وقد ناقش����ت اللجن����ة املهام 

آالء خليفة
حتت رعاية القائم بأعمال عميد 
كلية البن����ات اجلامعية بجامعة 
الكويت د.قاسم صالح يقيم مكتب 
التوجيه واالرشاد بالكلية معرض 
حتديد التخصص وفرص العمل 
حتت شعار »تخصصي مستقبلي«، 
وذلك في الفترة ما بني 7 و9 يسمبر 
في مبنى الكلية بالعديلية، حيث 
العميد  الكندري  ذكرت د.نورية 
املساعد للشؤون الطالبية بكلية 
البنات اجلامعية بجامعة الكويت 
ان الكلية تقيم اسبوعها املفتوح 
لتحدي����د التخصصات والفرص 
الوظيفية لطالبات الكلية بهدف 
تعريف الطالبات املقيدات بالكلية 
بجميع االقسام العلمية والبرامج 
العلمية الت����ي تقدمها، وبالتالي 
تسهيل عملية حتديد التخصص 
اجلامعي مب����ا يتوافق مع ميول 
وطموح����ات الطالبات وقدراتهن 

آالء خليفة
عقدت اللجنة املشكلة لدراسة 
انظمة االمن والس����المة بجامعة 
العام  االم����ني  الكويت برئاس����ة 
اليتامى  الكويت د.أنور  جلامعة 
اجتماعها اخلامس، وذلك لتقدمي 
املقترح����ات والتوصيات الالزمة 
لتأمني س����المة طلب����ة اجلامعة 
واعضاء هيئة التدريس وجميع 
العامل����ني بجمي����ع مباني احلرم 

اجلامعي في املناطق املختلفة.
وأكد د.انور اليتامى اهمية عمل 
دراسة لنشر الوعي وتوفير سبل 
االمن والسالمة، وذلك للحفاظ على 
سالمة جميع الفئات باجلامعة، وفي 
هذا السياق قدم د.اليتامى شرحا 
توضيحيا عن اهمية تأمني سالمة 
جميع افراد االسرة اجلامعية. وقد 
ناقشت اللجنة التوصيات الواردة 
في تقرير فريق السالمة بخصوص 
الظروف الطارئ����ة التي مير بها 
العالم ملواجه����ة مرض انفلونزا 
اخلنازير بصفة عامة، واجلامعة 
التي  بصفة خاصة، واالجنازات 
قامت بها »االمن والسالمة« وادارة 
اخلدمات العامة واالدارات االخرى 

باجلامعة في هذا املوضوع.
اللجنة الى ضرورة  واشارت 
عمل نظام خاص بذوي االحتياجات 
اخلاصة في اس����تخدام املصاعد 
للمحافظة على سالمتهم، مشيرة 
الزام الشركات املتعاقدة مع  الى 
اجلامعة بجميع وسائل وشروط 
االمن والس����المة للمحافظة على 

العاملني واملنشآت اجلامعية.
وبينت اللجن����ة الى ضرورة 
توفير اماكن العداد الطعام لعمال 
الشركات العاملة باجلامعة حفاظا 
العام����ة، مؤكدة  الس����المة  على 
اهمية تش����كيل جلن����ة مختصة 

د.نورية الكندري

د. أنور اليتامى

آالء خليفة
اللجن����ة  رئي����س  اعل����ن 
العام  التحضيري����ة للمؤمت����ر 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بدر النش����مي ان املؤمتر العام 
لالحتاد الثاني والعشرين سيعقد 
بعن����وان »احلرك����ة الطالبية.. 
الكويت« وحتت ش����عار  ام����ل 
»مستقبلنا.. مستقبلها« وذلك 
في الفترة من 28 حتى 31 اجلاري. 
أض����اف العنزي أن����ه مت اتخاذ 
»مس����تقبلنا مستقبلها« شعارا 
الطالبية  للمؤمتر ملا للحرك����ة 
الكويتي����ة التي تضم ش����باب 
الكويت م����ن دور حيوي ومهم 
في تنمية بالدنا وتقدمها معلنني 
ومصرحني بأنه مازال هناك أمل 
ولن نيأس أبدا فكويتنا تستحق 

األفضل وتستاهل أكثر.
وقال النشمي: يتزامن املؤمتر 
الثاني والعشرون لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت مع مرور 45 عاما 
على تأس����يس االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ومسيرته احلافلة 
بالعط����اء والعمل والتضحيات 
التي قدمه����ا طلب����ة وطالبات 
الكويت حتى ساهموا في جعل 
الكويتية من  احلركة الطالبية 
ابرز احلركات الطالبية املتميزة 

خليجيا وعربيا وعامليا.
وب����ني النش����مي ان املؤمتر 
العام لالحتاد يعتبر اعلى سلطة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ويضم مشاركة وفود افرع االحتاد 
الوطني في العالم والذي يعقد 
دوريا كل سنتني بهدف اختيار 
الرس����مي جلميع طلبة  املمثل 
الكويت في العالم وهو املجلس 
االداري ال����ذي ينتخ����ب الهيئة 
التنفيذية التي تشرف على جميع 
افرع االحتاد وبذلك يكون الطلبة 
قد اختاروا من ميثلهم عبر هذا 

املؤمتر الطالبي الكبير.

آالء خليفة
بارك نائ���ب رئيس رابطة 
الكويتي���ة  الط���ب  طلب���ة 
عبدالعزيز عب���اس للجموع 
الطالبية والكويت أميرا وشعبا 
بحلول عيد االضحى املبارك. 
الرابطة ومنذ  ان  واكد عباس 
توليها مهامها وهي تسعى بجد 
واجتهاد الس���تكمال حتركات 
الرابطة السابقة والعمل على 
برنامجها االنتخابي، ومن ابرز 
اعمال الرابطة هذا العام سيكون 
اقرار املكافأة التشجيعية لطلبة 
السنوات ما قبل االكلينيكية، 
حيث اشار عباس الى ان الرابطة 
وبالتعاون مع مكتب نائب مدير 
اجلامعة ملركز العلوم الطبية 
د.عب���داهلل بهبهاني قد قامت 
برفع تفاصيل مقترح املكافأة 
التشجيعية وكشف تفصيلي 
عن املس���تفيدين منها الدارة 
الش���ؤون املالية في اجلامعة 
لدراستها وتقدميها امام مجلس 

اجلامعة في القريب العاجل.

العجمي: طريق النجاح يبدأ بالتفكير اإليجابي وتحفيز النفس

اتحاد »التطبيقي« لتخفيض نسب القبول بالهيئة الفصل المقبل

محمد هالل الخالدي
نظم قسم املواد العامة مبعهد السياحة 
العامة  التاب���ع للهيئة  والتجميل واألزياء 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب ندوة حتت 
عنوان »كيف أحصل على االمتياز«، تناولت 
كيفية صناعة النجاح والتميز، حاضر فيها 
د.حجاج العجمي من كلية التربية االساسية 
وكان من أهم أهداف احملاضرة رفع مستوى 
نس���بة التحصيل الدراسي لدى املتدربات 

والقض���اء على اخلوف من االمتحان ورفع 
القدرة على التركي���ز والتعرف على طرق 

متقدمة في التذكر لتقليل النسيان.
وركز د.العجمي اثن���اء احملاضرة على 
أهمية الصبر والثقة بالنفس، وأش���ار الى 
النجاح،  اله���دف لتحقيق  ضرورة حتديد 
الفتا الى ان طري���ق النجاح يبدأ بالتفكير 
االيجابي، كما ق���دم العجمي افضل الطرق 
وأقصرها لصناعة التميز، الفتا الى اهمية 

حتفيز النفس بالصور االيجابية والطموح 
البناء، وبعد احملاضرة مت فتح باب املناقشة، 
حيث طرحت املتدربات عددا من األسئلة التي 
رد عليها العجم���ي ليوضح لهن ان طريق 
النجاح والتفوق سهل لكنه يتطلب ان يحدد 
اإلنسان هدفه ويسعى اليه بخطى طموحة، 
وقد قامت رئيسة قسم املواد العامة باسمة 
التويجري بتكرمي د.حجاج العجمي وقدمت 

له درعا باسم املعهد.

بحم���د اهلل حل تلك املش���كلة 
بتج���اوب مدير ادارة اخلدمات 
املتروك ملطلب  بالهيئة عل���ي 
الباصات  االحتاد وزيادة عدد 
الت���ي تقل الطالبات وس���يتم 
الباصات  تفعيل جتربة زيادة 
في كليتي التربية االساس���ية 
والدراس���ات التجاري���ة بنات 
كمرحلة اولى متهيدا لزيادتها 
في باقي الكليات واملعاهد بحيث 
تك���ون هناك رحلتان حلضور 
الطالبات للكلية، الرحلة األولى 
تصل قبل الساعة 7.45 صباحا، 
والرحل���ة الثانية تصل الكلية 
قبل الساعة 11.45 ظهرا، وكذلك 
رحلتان لالنصراف من الكلية، 
األول���ى تنطلق الس���اعة 5.15 
ظهرا، والرحلة الثانية تنطلق 
بالطالبات الى بيوتهن الساعة 

5.15 مساء.
وتوجهت األسلمي بالشكر 
إلدارة الهيئ���ة ممثلة في إدارة 
اخلدمات على تعاونها مع االحتاد 
وحرصها على تذليل اي عقبات 
ميكن ان تواجه طلبة وطالبات 
الهيئة، وقالت ان املرحلة املقبلة 
ستشهد تعميم زيادة الرحالت 

على باقي الكليات واملعاهد.

تؤرق الطالبات وأولياء األمور 
من جهة وتؤرق الهيئة اإلدارية 
لالحتاد وإدارة الهيئة من جهة 
اخرى، وذلك ملا لها من سلبيات 
متعددة، منها ان الطالبة كانت 
تصل الى الكلية الساعة 7.45 
ظهرا، فأين تقضي كل هذا الوقت 
في انتظار محاضرتها، ونفس 
املأساة تتكرر في طريق العودة 
التي  الى منازله���ن، فالطالبة 
تنته���ي محاضرتها وال توجد 
لديها وسيلة نقل تضطر النتظار 

الباص لوقت طويل.
وأوضحت األس���لمي انه مت 

الكوادر.
إل���ى ذلك، أعلنت رئيس���ة 
اللجنة الطالبية بلجان الطالبات 
في االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب أمل األس���لمي ان 
إدارة  االحتاد وبالتع���اون مع 
اخلدم���ات بالهيئ���ة ممثلة في 
مديره���ا علي املت���روك متكن 
من حل مشكلة الباصات التي 
كانت من أعقد املشاكل وأكثرها 
خطورة عل���ى طالبات الهيئة، 
لذا فقد حت���رك االحتاد إليجاد 
حل لتلك املش���كلة التي كانت 

محمد المجر
العام  طالب رئيس االحتاد 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
ولي���د الكن���دري ادارة الهيئة 
بضرورة تخفيض نسب القبول 
للطلبة والطالبات الراغبني في 
االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، 
مش���يرا الى ان ارتفاع نس���ب 
القبول خالل الفصل الس���ابق 
حرم الكثير منهم حتقيق رغبته 
في االلتحاق بالهيئة، خاصة انها 
املالذ االخير للطالب الستكمال 

دراسته.
الكندري ان تخفيض  وقال 
نسب القبول سيزيل عن كاهل 
الطلبة وأولياء أمورهم األعباء 
املادية الضخمة التي يتكبدونها 
التحاقهم باجلامعات  في حال 
اخلاصة، كما سيفتح املجال امام 
الطلبة لاللتحاق في التخصص 
الذي يتماشى مع ميوله ورغباته 
الدراسية ملا توفره الهيئة من 
تخصص���ات متعددة س���واء 
التدريبية،  او  التطبيقية منها 
ما يوفر ك���وادر وطنية مدربة 
على اعلى مستوى لسوق العمل 
الذي ه���و بأمس احلاجة لتلك 

خالل ندوة عن »صناعة النجاح« بمعهد السياحة والتجميل واألزياء

دعا إلى إيجاد رحالت إضافية لباصات الطالبات

الخضري أشاد بقرار تخفيف نصاب أعضاء هيئة التدريس
من ذوي االحتياجات الخاصة في »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
اشاد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية 
التربية والمرشح النتخابات رابطة اعضاء هيئة 
التدريس بالتطبيقي د.بدر نادر الخضري بقرار 
ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
القاضي بتخفيف نصاب العبء التدريسي ألعضاء 
هيئة التدريس والتدريب من ذوي االحتياجات 
الخاصة بواقع نصف نصاب بقية اعضاء هيئة 
التدريس، وقال ان هذا القرار يعبر عن اهتمام ادارة 
الهيئة بذوي االحتياجات الخاصة من االساتذة 
والمدربين ويدل على حس انس���اني كبير، كما 
ناشد د.الخضري اعضاء مجلس االمة والحكومة 
الموافقة على مشروع قانون المعاقين الجديد 
الخاص بهذه الش���ريحة التي تعد من الشرائح 

المهمة في المجتمع والتي تحتاج تشريعات خاصة 
بهم، واشار الى ان المعاقين يستحقون كل الدعم 
والتشجيع في شتى الميادين، مشيدا بانجازات 
الكثير منهم على المستوى الرياضي والعلمي 
واالجتماعي والثقاف���ي وغيرها من االنجازات 
التي س���اهمت في رفع اسم الكويت بين الدول، 
واضاف ان الحكومة س���بق وان انسحبت من 
الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع القانون 
ورفض المشروع هذه المرة يعني تأجيله لدور 
االنعقاد المقبل، مذك���را الجميع بأن المعاقين 
وذويه���م والمجتمع الكويتي كل���ه يتطلعون 
الحكومة والبرلمان، ويناش���دونهم  الى  اليوم 
اقرار القانون وإنصاف هذه الش���ريحة المهمة 

من ابناء الكويت.

مطالباً الحكومة والمجلس بإقرار قانون المعاقين

الصقر للطلبة الدارسين في أميركا: أنتم الثروة الحقيقية وسفراؤنا في الخارج
والكليات املختلفة، واكدت املطر 
خالل الندوة على الدعم الذي يقدمه 
البنك للعمالة الوطنية والتي متثل 
اكثر م����ن 61% م����ن اجمالي عدد 

العاملني في البنك.
وكان البنك الوطني ممثال في 
عصام الصقر قد شارك كذلك في 
الندوة االقتصادي����ة التي اقيمت 
ضمن انش����طة املؤمتر حيث اكد 
ف����ي مداخلت����ه ان الكويت كانت 
مركزا مالي����ا واقتصاديا هاما في 
املنطقة منذ 30 عاما اال ان االمور 
اآلن اصبحت مختلفة حيث العجلة 
االقتصادية بطيئة مقارنة بدول 

اخرى في املنطقة.
واضاف الصقر ان الوضع ليس 
سيئا للغاية كما يتصور البعض 
حيث الي����زال هناك امل في اغراء 
املستثمرين االجانب باالستثمار 
في الكويت اذا عملت احلكومة على 
اصدار قرارات تستقطب رؤوس 
االم����وال االجنبية. وقد مت تكرمي 
بنك الكويت الوطني خالل املؤمتر 
على رعايته وعصام الصقر على 
مشاركته في افتتاح ندوات املؤمتر 
حيث تس����لمت مدي����رة العالقات 
العامة منال املطر هديتي التكرمي 

نيابة عن البنك والصقر.

وخالل ندوة فرص العمل التي 
اقيمت ضمن انشطة املؤمتر قدمت 
مديرة العالقات العامة في البنك 
الوطني منال املطر عرضا لفرص 
العمل التي يوفرها البنك للطلبة 
حديثي التخرج والدعم الذي يقدمه 
من خالل الدورات التدريبية التي 
يوفرها في الصيف لطلبة اجلامعات 

املميزة على اجندة انشطة الدعم 
والرعاية التي تشكل محورا رئيسيا 
من محاور سياسة البنك اخلاصة 
مبس����ؤوليته االجتماعي����ة وذلك 
انطالقا من امياننا الراسخ بضرورة 
توفير الدعم واملساهمة في تفعيل 
اداء مختلف املؤسسات  وتطوير 

املدنية في املجتمع الكويتي.

وبناتنا الدارسني في اخلارج، وفي 
مقدمتهم خريجو الواليات املتحدة 
االميركية. واضاف الصقر ان رعاية 
الوطني للمؤمترات  الكويت  بنك 
الوطني لطلبة  السنوية لالحتاد 
الكويت في الواليات املتحدة على 
مدى السنوات املاضية، اصبحت 
من العالم����ات الفارق����ة والبنود 

التشجيع والدعم املمكنة ألبنائنا 
وبناتنا من طلبة العلم واملعرفة«. 
واك����د الصقر ان البن����ك الوطني 
الدوام مهتما باالنشطة  كان على 
التعليمية والطالبية وبتوفير جميع 
سبل الدعم والرعاية لها، ناهيك عن 
جهوده غير املس����بوقة في مجال 
توفير الفرص الوظيفية البنائنا 

امتلك القوة، ومن افتقدها بقي على 
هامش احلضارة واحلياة يعيش 
على م����ا حققه اآلخرون من تقدم 
ورقي وانه حري بنا ونحن نتطلع 
لبناء مستقبل زاهر لكويت الغد ان 
نولي جل اهتمامنا للعلم وجنعل 
منه اساس����ا ل����كل تخطيط، دون 
ان ندخر جهدا في توفر كل سبل 

ان االمم والشعوب ترتقي بازدهار 
العلوم فيها وتنحدر بانحدارها، 
وان التاريخ ال يزال يذكر باحترام 
وتبجيل العديد من علماء العرب 
الذين اثروا احلضارة االنس����انية 

مبختلف املعارف والعلوم.
واكد الصقر ان املعلومة »اضحت 
في عصرنا الراهن قوة، من حازها 

جاءت مش����اركة بنك الكويت 
الوطن����ي ف����ي املؤمتر الس����نوي 
السادس والعشرين لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في الواليات املتحدة 
اقيم مؤخرا في  االميركية والذي 
مدينة ل����وس اجنيليس، كالعادة 
قوية ومميزة سواء من خالل الرعاية 
التي قدمها البنك للمؤمتر أو من 
خالل مشاركة مسؤولي البنك في 
الندوات التي اقيمت ضمن انشطة 
املؤمتر باالضافة الى حفل العشاء 
الذي رعاه البنك في اليوم الثاني 
والذي كان حس����ب آراء احلضور 

مسك اخلتام.
وكان الرئي����س التنفيذي في 
البنك الوطني عصام جاسم الصقر 
قد القى كلمة اعرب فيها عن بالغ 
سعادته واعتزازه للتواجد وسط 
هذا احلش����د املتميز من الضيوف 
والشخصيات الكويتية املرموقة وان 
تتاح له فرصة املشاركة في انشطة 
املؤمتر السنوي السادس والعشرين 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في 
الذي  الواليات املتحدة االميركية 
يجمع حتت مظلته نخبة من طلبة 
العلم واملعرف����ة الذين يعتبرون 
الثروة احلقيقية وسفراء الكويت 
الدائمون في اخلارج، واضاف الصقر 

مشاركة مميزة للبنك الوطني في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بأميركا

احلضور في املؤمتر عصام الصقر يلقي كلمته خالل مؤمتر احتاد الطلبة في لوس اجنيليس


