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الجامعــــة
والتطبيقي

صرح مدير مكتب االستش���ارات والدورات التدريبية 
باالنابة سعود العبداهلل بأن املكتب قرر عقد دورة التوفل 
احمللي والدولي في مركز اللغات وس���ينتهي التس���جيل 
بهذه الدورة يوم االربعاء 2010/2/24. وأفاد العبداهلل بأن 
دورة التوفل الدولي تخص طلبة الثانوية العامة وطلبة 
الدراسات العليا � املاجستير احلاصلني على بعثة دراسية 
خارج الكويت. كما أشار العبداهلل الى ان مركز اللغات قد 

بدأ ايضا التسجيل لدورات جديدة تطرح ألول مرة باملركز 
وهي: أسس كتابة البحث العلمي لطلبة املاجستير، ودورة 
مه���ارات فن اخلطابة والع���رض، دورة اللغة االجنليزية 
للمبتدئ���ني، دورة اللغة العربية لغير الناطقني بها، اللغة 
االس���بانية، اللغة التركية، اللغة الصينية، حيث ستبدأ 
الدورة يوم اخلميس املواف���ق 2010/3/4 ويقوم بتدريس 

دورات التوفل نخبة من مدرسي اللغات.

بدء التسجيل بدورات مركز اللغات

د.فيصل الشريفي

)سعود سالم( جانب من احلضورد. عبداهلل الفهيد وطالل أبوغزالة ود. صالح هاشم ونامي النامي في املؤمتر

خالل افتتاح مؤتمر »االتجاهات الحديثة في تعليم إدارة األعمال«

الفهيد: رفض »هيئة التدريس« للمركزية يتعارض مع مطلبهم بعودة مجلس األقسام العلمية

د.عبدالفتاح إس���ماعيل، وأنشئت 
بدال منه مجالس اخرى ومجالس 
الكليات غير موجودة بالقانون قبل 
عام 71 وأنش���ئ في كل قسم علمي 
مجالس ألعضاء هيئة التدريس في 
القسم العلمي وأعطيت صالحيات 
وانبثقت منه���ا جلان ومنها جلنة 
الترقيات والتعيينات والبعثات، 
والسؤال املطروح انه لو فرضنا جدال 
اننا استطعنا دعوة 80 رئيس قسم 
بقاعة وعملنا الترجمة الفورية فهذه 
اإلشكالية مادية وميكن التغلب عليها 
ولكن السؤال ماذا نفعل مبجالس 
الكليات ومجالس األقسام العلمية 

املوجودة واللجان؟
وتابع: فهل يقبل اعضاء هيئة 
التدريس بعد ما كان لهم دور في 
تشكيل جلنة التعيينات والترقيات 
والبعثات بالقسم العلمي ان يقال ان 
جميع تلك اللجان واملجالس ليس 
لها دور والدور فقط ملجلس رؤساء 
األقسام العلمية الذي يرأسه مدير 
اجلامعة؟ فهذه هي املركزية، وأوضح 
ان جمعية اعضاء هيئة التدريس 
تطالب دوما بعدم املركزية واتهمت 
اإلدارة اجلامعية مرارا وتكرارا بأننا 

إدارة مركزية وهذا الشيء يتناقض 
مع ما يطالب���ون به ولكننا اتفقنا 
مع وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود بأن يصدر قرار 
وزاري بتشكيل جلنة من اعضاء 
هيئة التدريس بعضوية نائب مدير 
اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم 
الناجم وعميد كلية احلقوق د.بدر 
اليعقوب ود.هيثم األثري واثنني 
من جمعية اعضاء هيئة التدريس 
الرفاعي ود.ابراهيم  وهما د.احمد 
احلمود حتى يتناقشوا حول كيفية 
تفعيل هذا البن���د الذي ظل نائما 
وجامدا طوال 40 عاما، الفتا الى انها 
جلنة لدراسة كيفية تفعيل مجلس 
رؤساء األقسام العلمية وهل هناك 
إمكانية لتفعيلها ام ال. وقال د.الفهيد: 
هذا مطلب جمعي���ة اعضاء هيئة 
التدريس والوزيرة أصدرت قرارا 
باملناقشة وان كان باإلمكان تطبيقه 
فسنطبقه وان كنت من وجهة نظري 
الش���خصية وقناعتي اعتقد انه ال 
ميكن تطبيقه وإال فلماذا مت إيقاف 
املجلس باألصل؟ فإحياؤه يتطلب 
خط���وات تنظيمية وتش���ريعات 
قانونية إللغ���اء مجلس���الكلية، 

فمجلس رؤس���اء االقسام العلمية 
لم يكن به عمداء الكليات فهل يعقل 
ان تدار الكلية دون ان يكون هناك 
علم ورأي لعميدها مبا يصدر فيها 
من قرارات؟ من ناحيته أوضح عميد 
كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت 
ورئيس املؤمتر د.راشد العجمي : ان 
مؤمتر االجتاهات احلديثة في تعليم 
ادارة االعمال يش���ارك فيه العديد 
من اجلهات والقطاعات واملؤسسات 
التعليمي���ة واالكادميية املرموقة 
على املس���توى احمللي واالقليمي 
والدولي وبحض���ور الصفوة من 
اخلبراء واملتخصصني ، مشيرا الى 
ان تلك املشاركة تؤكد مدى أهمية 
املؤمت���ر واملوضوعات املعروضة 
على جدول اعماله متمنيا ان تثمر 
أوراقه العلمية ومناقشاته عن نتائج 
ايجابية ملموسة تنهض بالتعليم 
في مجال ادارة األعمال وحتقق له 
اجلودة املستهدفة. وقال اننا نعيش 
في عالم متغي���ر متقلب من أبرز 
صفاته حدة املنافس���ة واالنفتاح 
العاملي لألسواق، والتطور التقني 
السريع اإليقاع وتزايد املعلوماتية 
والضرورة امللحة الى الترشيد األمثل 

للموارد وتل���ك الصفات هي التي 
يتعايش معها مديرو اليوم سواء في 
القطاع العام أو اخلاص، وبات من 
الضروري ان تسعى جهات االعمال 
الى توفير أفضل الس���بل لتطوير 
البشرية وتنميتها بشكل  قدراتها 
مستمر ومتواصل من اجل تدعيم 
التنافس وحتقيق  قدراتها عل���ى 
مقومات النجاح والبقاء، وقال ان تلك 
املستجدات فرضت على املؤسسات 
التعليمي���ة املختص���ة بالتطوير 
االداري أمرا ملزم���ا للتعامل معه 
اال وهو ضرورة التميز واحلرص 
على توفير عوام���ل اجلودة فيما 
تعرضه من برامج تعليمية وتنمية 
القدرة على االبتكار وتطوير اخلدمة 
املقدمة وحتقيق الكفاءة والفاعلية 
ف���ي األداء ، اس���تجابة الى طلب 
الس���وق واالحتياجات املجتمعية 
في ظل تيار العوملة وما يحمله من 
متغيرات شامله. وأردف د.العجمي 
قائال : وفي نهاية عام 2009 قامت 
اجلمعي���ة الدولي���ة بتجديد منح 
االعتماد االكادمي���ي لبرامج كلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت على 
مستوى البكالوريوس والدراسات 

العليا مل���دة 6 س���نوات قادمة ما 
يؤكد أننا نحتفظ بصدارة مكانتنا 

االكادميية ،
ومن ناحيته قال رئيس الهيئة 
االستشارية في املدينة االلكترونية 
للملك حمد بن عيس���ى بالبحرين 
الشيخ د.خالد اخلليفة، ان سرعة 
التطور باملجتمعات اصبحت عائقا 
للتطور ان لم نلحق بها ونواكبها 
بالتعليم، وأكد على أهمية معاجلة 
اشكالية تردي مخرجات التعليم ، 
موضحا ان النمو املطرد واالنفتاح 
الذي ش���هدته املنطقة العربية في 
الس���نوات األخي���رة خاصة بعد 
احداث 11 سبتمبر فرضت تخصص 
ادارة االعم���ال كتخصص مطلوب 
بسوق العمل على الرغم من األزمة 
انه قد تزايد  االقتصادية.وأوضح 
الطلب على االلتحاق بكليات ادارة 
االعمال في العالم العربي ، واصفا 
خريجي تلك الكليات بانهم قادرون 
على خلق العمل ال البحث عنه، وان 
النوعية املطلوبة من اخلريجني هم 
القادرون على احداث التغير مواكبة 
للتغير السريع في املجتمع . وأفاد 
بأن مخرجات التعليم تعتمد على 

عناصر التطوير املستمر ألعضاء  
الهيئة االكادميية وتوصيل املعلومات 
بأفضل االدوات الى الطلبة ، مشيرا 
الى ان جامع���ات املنطقة العربية 
تعاني النقص احلاد في اعداد اعضاء 
الهيئة التدريسية وستظل احلاجة 
مستمرة لهم حتى تستمر الطفرة 
التعليمية وتلك االشكالية تعتبر 

من اهم حتديات اليوم،
من جانبه، أوضح رئيس املنظمة 
العربية لضمان اجلودة في التعليم 
أبوغزالة  ورئيس مجموعة طالل 
العاملي  الدولية ورئي���س االحتاد 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتنمي���ة د.ط���الل أبوغزالة، انه 
اجتمع منذ أيام مع س���كرتير عام 
ابوغزالة  االمم املتح���دة بصف���ة 
رئيس االحتاد العاملي لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وطلب منه ان 
يترأس فريق عمل دوليا الستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في التنمية. ودعا ابوغزالة جامعة 
الكوي���ت لتنضم الى عضوية ذلك 
الفريق حت���ى يكون هناك عنصر 
عرب���ي، خاص���ة انه���ا تضم في 
عضويتها اليونسكو واالحتاد الدولي 

لالتصاالت ومؤسسات كبرى خاصة 
باالتصاالت. وأوضح د.ابوغزالة ان 
املنظمة العربي���ة لضمان اجلودة 
في التعليم هي منظمة غير ربحية 
تهدف لرفع مستوى التعليم بالعالم 

العربي.
كما حتدث أمني عام اجلامعات 
العربية د.صالح هاشم موضحا ان 
املنظمة العربي���ة لضمان اجلودة 
ف���ي التعليم كانت فك���رة وحلما 
وحتول الى حقيقة، ومت تسجيلها 
في بروكس���ل، بلغ عدد اجلامعات 
في االثنني وعش���رين دولة عربية 
اليوم  حوالي 395 جامعة، ونحن 
في ع���ام 2010 بالتأكيد فإن العدد 

فاق 400 جامعة.
العربية  وقال مدير اجلامع���ة 
� فرع البحرين د.سمير  املفتوحة 
فخرو: ان هناك العديد من االجتاهات 
الناجح���ة، ويج���ب أال نتخل���ى 
عنها، الس���يما انها مميزة وأثبتت 

فعاليتها.
وتابع قائال: ان االنسان يحبو 
يوميا مع االفكار اخلالبة واالجتاهات 
احلديثة عليه���ا ان حتترم ما هو 
موجود وما ثبت جناحه، مش���يرا 
الى ان هناك عدة عوامل ضرورية 
للنجاح اولها اس���تخدام الوسائل 
التقنية احلديثة في مفهوم التعليم 

احلديث وتطبيقاته ودورها.
وحتدث رئيس الرابطة الكويتية 
لتنمية املوارد البش���رية »ارتقاء« 
د.نامي النامي، مشيرا الى ان الرابطة 
تعتني ببناء االنسان ثقافيا وفكريا 
وأدبيا واجتماعيا. ولفت د.النامي 
الى ان مؤسسات التعليم في الكويت 
طموحة وتسعى لتكون لها ريادة في 
املجتمع العاملي، لكن غياب اخلطط 
وسلم التعليم الذي ال ينسجم مع 
من يتلونه يؤدي الى وصول الكثير 
من الشكاوى حول مخرجات التعليم 
املتواضعة التي ال ترقى الى املستوى 
املطلوب وجعل���ت جودة التعليم 

مضمحلة.

آالء خليفة
حت���ت رعاية وزي���رة التربية 
العالي د.موضي  التعليم  ووزيرة 
احلمود، نظم���ت املنظمة العربية 
التعلي���م مؤمتر  لضمان ج���ودة 
»االجتاهات احلديثة في تعليم ادارة 
االعمال«. ورحب مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهي���د، باحلضور في 
الكويت وفي رحاب جامعة الكويت 
نيابة عن أسرة جامعة الكويت من 
ادارة جامعية وأعضاء هيئة تدريس 
وعاملني وطلب���ة، ولفت د.الفهيد 
الى ان جدول أعمال املؤمتر حافل 
النجاح  القيمة متمنيا  باجللسات 
والتوفي���ق للمؤمت���ر وان يخرج 
بتوصيات مثمرة ترى النور ملا فيه 
خدمة العلم، وشكر د.الفهيد جميع 
اللجان املنظمة والهيئات املشاركة 
التي س���اهمت في تنظيم املؤمتر 
وجمي���ع اجلهات الراعي���ة والتي 
لوالها ملا أقيم املؤمتر. وأكد مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد، ان 
اإلدارة اجلامعية مستعدة للتعاون 
مع جمعية اعضاء هيئة التدريس 
ومع احتاد الطلبة وحول اجتماع 
جمعية اعضاء هيئة التدريس مع 
نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية 
املزمع عقده »اليوم األربعاء« ملناقشة 
متطلبات مجلس األقسام العلمية 
فيما يخص تفعيل مجلس رؤساء 
األقسام العلمية، ونقابة العاملني ملا 
فيه حتقيق املصلحة العامة، قال ان 
أعضاء اجلمعية مصرون على تفعيل 
وإعادة احياء مجلس األقسام العلمية 
او باألحرى رؤساء األقسام العلمية 
ومن حيث املبدأ ال يوجد مانع وهذه 
مواد موج���ودة بالفعل في قانون 
اجلامعة في مادتيه رقم 16 و17 والتي 
تنص على وجود مجلس رؤساء 
العلمية وله صالحيات  األقس���ام 
محددة، وأضاف ان املشكلة كانت 
في ان املجلس لم يفعل منذ عام 71 
اي منذ حوالي 40 عاما وكان ذلك في 
عهد مدير اجلامعة األسبق املرحوم 

خالل مؤتمر صحافي في كلية العلوم الصحية بـ»التطبيقي«

الشريفي: مؤتمر االستثمار البشري في القطاعات الصحية 
يجمع صّناع القرار و»الخاص« لتوفير فرص عمل للخريجين

حظر التحاق الطلبة بكلية اإلمام األوزاعي

بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

»التعليم العالي«: وقف التحاق الطلبة بالتخصصات األدبية
 في الجامعة اللبنانية والدراسات العليا في تجارة قناة السويس

اتحاد الطلبة فرع أميركا أطلق موقع »الجون«

اعلنت وزارة التعليم العالي عن صدور 
القرارات الوزارية رقم 2010/44 ورقم 2010/45 
املؤرخني في 2010/1/31 والقرار الوزاري رقم 
2010/47 امل���ؤرخ في 2010/2/1، نص القرار 
االول على: حظر التحاق الطلبة الكويتيني 
وتسجيلهم بكل املراحل اجلامعية والدراسات 
العليا في كلية االمام االوزاعي باجلمهورية 

اللبنانية.
مادة ثانية:  على جميع الطلبة امللتحقني 
بهذه الكلية االنتقال الى جامعة معتمدة من 

قبل وزارة التعليم العالي.
مادة ثالثة: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.

مادة رابعة: على جهات االختصاص العلم، 
والعمل مبوجبه.

اما الق���رار الثاني فنص عل���ى ما يلي: 
مادة أولى: حظر التحاق الطلبة الكويتيني 
وتسجيلهم بالتخصصات االدبية بكل املراحل 
اجلامعية والدراس���ات العليا في اجلامعة 
اللبنانية باجلمهورية اللبنانية، ووقف كل 
االجراءات املتصلة بترتيب دراستهم فيها.

مادة ثانية: يس���ري العم���ل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه.

مادة ثالثة: على جهات االختصاص العلم، 
والعمل مبوجبه.

اما القرار الثالث فنص على، مادة أولى: 

ايقاف التحاق الطلبة الكويتيني وتسجيلهم 
بالدراسات العليا )دبلوم عال – ماجستير 
– دكتوراه( في كلية التجارة بجامعة قناة 
السويس في جمهورية مصر العربية ايقافا 
مؤقتا حلني انخفاض اعداد الطلبة الكويتيني 

املقيدين بها.
مادة ثانية: ال ينطبق ه���ذا القرار على 
الطلبة امللتحقني باجلامعة قبل صدور هذا 

القرار.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 

تاريخه.
مادة رابعة: على جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

التعاون اخلليجي وجمهورية مصر 
العربية اضافة الى خبراء أجانب من 
بريطانيا واملنسق املقيم لبرنامج 
األمم املتح���دة االمنائ���ي د.صالح 

بورجيني.
كما حت���دث د.الش���ريفي عن 
الذي س���يكون  انش���طة املؤمتر 
برعاية وحض���ور وزير الصحة 
د.هالل الساير قائال: ان اليوم االول 
سيخصص للجلسات العلمية بعد 
االنتهاء من حف���ل االفتتاح، وهي 
ثالث جلس���ات األولى برئاس���ة 
وزير الصحة األسبق ومدير عام 
الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب األس���بق د.عبدالرحمن 
احمليالن واجللسة الثانية برئاسة 
د.عبدالعزيز تقي واجللسة الثالثة 
برئاسة مس���اعد العميد في كلية 
العلوم الصحية د.بدر اخللف، اما 
اليوم الثاني فسيخصص للحلقات 

النقاشية التي حرص منظمو املؤمتر 
على عقدها من اجل ربط وتقريب 
الواق���ع الفعلي للمراك���ز املعنية 
بتأهيل الكوادر املتخصصة بالعلوم 
الصحية املساندة من خالل احللقات 
النقاشية التي سيرأسها مدير عام 
التطبيقي السابق د.حمود املضف 

ود.بدر اخللف.
كما تط���رق عميد كلية العلوم 
الصحية د.فيصل الش���ريفي الى 
عملي���ات التطوي���ر الكبيرة التي 
العلوم الصحية،  تش���هدها كلية 
مشيرا الى ان هناك تطويرا مستمرا 
لبرامج وتخصصات الكلية مبختلف 
اقسامها، وأكد ان ادارة الكلية حريصة 
على استحداث تخصصات جديدة 
تلبي متطلبات سوق العمل وتوفر 
فرصا وظيفية س���ريعة خلريجي 
الكلية، وقال ان تخصصات العلوم 
الصحية اصبحت مطلوبة بكثرة في 

سوق العمل والكلية تسعى جاهدة 
لتوفير كوادر وطنية مدربة ومؤهلة 
بأعل���ى املواصفات، وأكد ان هناك 
طلبا مباشرا لعدد 165 خريجة من 
طالبات الكلية بتخصيص الطوارئ 
الطبية خالل اخلمس سنوات املقبلة، 
هذا يعني ان خريجات قسم الطوارئ 
الطبية لديهن فرص عمل جاهزة 
تنتظره���ن مبج���رد تخرجهن ما 
يعني ان تخصصات كلية العلوم 
الصحي���ة مطلوبة ومس���تقبلها 
الوظيفي مضمون، كما حتدث عن 
برنامج علوم األغذية والتغذية التي 
اصبحت تقدم شهادة البكالوريوس 
بنظام الس���نتني دبلوم + سنتني 
بكالوريوس، وبرنامج بكالوريوس 
الطوارئ الطبية الذي ينتظر االعتماد 
النهائي، متمنيا سرعة االنتهاء من 
اعتماده نظرا حلاجة سوق العمل 

خلريجي هذا التخصص.

محمد هالل الخالدي
أكد مدير مكتب ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.منصور الفضلي ان معهد السياحة 
والتجميل واالزياء متكن من اجتياز مراحل التقييم واملراجعة الشاملة 
لنظام ضمان اجلودة ISO9001-2008 من قبل اجلهة املانحة للمعهد 
B.V وبذلك يكون ثالث معهد يرشح للحصول على شهادة اجلودة 
العاملية على مستوى معاهد الهيئة. واضاف ان الهيئة بدورها حريصة 
على ان تكون سباقة في مجال دفع عجلة التعليم، حيث انها تعتبر 

رائدة على مس��توى الكويت والش��رق االوسط في عدد شهادات 
اجلودة العاملية احلاصلة عليها منذ بدأ تطبيق نظام اجلودة في عام 
1997 دون اللجوء الى أي عقود استش��ارية خارجية، وتنفيذ هذه 
املشاريع من قبل فريق استشاري من موظفي الهيئة، كما ان مكتب 
ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي تلقى طلبا من معهد الس��ياحة 
والتجميل واالزياء إلقامة دورة تدريبية معتمدة للتدقيق الداخلي 
إلعداد العاملني باملعهد على نظم التدقيق واملراجعة في عمليات ضبط 

اجلودة، حيث انه سيتم اتخاذ الالزم لتنفيذ هذه الدورة.

معهد السياحة والتجميل واألزياء انضم
2008-ISO9001 إلى مشاريع  ضمان الجودة 

محمد هالل الخالدي
اكد عميد كلية العلوم الصحية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.فيصل الش���ريفي ان 
البشري  املؤمتر األول لالستثمار 
في القطاعات الصحية املس���اندة 
مبنزلة شراكة بني الكلية والقطاع 
اخلاص من اجل خلق فرص عمل 
مناس���بة خلريجي التخصصات 
الصحية املس���اندة ومد جس���ور 
الدولة مبا  التواصل بني قطاعات 
يخدم توجه الدولة، وقال ان املؤمتر 
القرار  ال���ى جمع صن���اع  يهدف 
واملفكرين واملتخصصني في املجاالت 
األكادميية واملهني���ة والتخطيط 
االس���تراتيجي، لعرض ابحاثهم 
ودراس���اتهم املتخصص���ة والتي 
املناقشة  ستثري وحتفز مجاالت 
التي من خاللها ستساهم في وضع 
اآلليات واالجراءات كما ستساهم 
بش���كل فعال في رف���ع الكفاءات 
ومهارات واألداء لدى املتخصصني 
في القطاعات الصحية املس���اندة، 
والتي تنعكس على القوى العاملة 
في القطاع واخلدمات الصحية بشكل 
عام، كما اشار د.الشريفي الى انه مت 
تأجيل موعد انعقاد املؤمتر ليصبح 
في الفترة من 15 � 17 مارس املقبل 
وذلك إلعطاء اجلمهور واملشاركني 
فرصة افضل لالستفادة من انشطة 
املؤمت���ر، واوضح ان مكان انعقاد 
املؤمتر سيكون في فندق جي دبليو 
ماريوت )الصاحلية( مبشاركة فاعلة 
من خبراء كويتيني ومن دول مجلس 

الفارس مساعدًا لنائب المدير العام
 للتعليم التطبيقي والبحوث

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير ع��ام الهيئة العامة للتعلي��م التطبيقي والتدريب 
د.يعق��وب الرفاعي قرارين، يقضي األول بندب د.فوزان الفارس 
مساعدا لنائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث اعتبارا من 
بداية الفصل الدراسي الثاني 2010/2009 وملدة سنة، باالضافة الى 
عمله األصلي، والقرار الثاني تعيني جناة سالم العبدالهادي رئيسة 

قسم املتابعة مبكتب املدير العام.

أحمد معرفي

موقع مهرجان اجلون

آالء خليفة
اللجن���ة  اعل���ن رئي���س 
الوطني  االعالمية في االحتاد 
لطلبة الكويت � فرع الواليات 
املتحدة االميركية احمد معرفي 
اط���الق موق���ع مهرجان  عن 
اجلون والذي سيقام مبناسبة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية في 
منتجعات بونيتا س���برينجز 
في والية فلوريدا في الفترة ما 
بني 26 و28 من شهر فبراير، 
واضاف معرفي أن املوقع يشمل 
العديد من االقسام والتي تضم 
قسما خاصا حول املنطقة التي 
س���يقام فيها املهرجان والتي 
تتميز بطبيعتها اخلالبة وبعدها 

عن صخب املدن مما يعطي فرصة 
جيدة للطلبة لقضاء اوقات مريحة 
في اجواء كويتية وأنشطة ممتعة 

على مدار املهرجان.
كما يحوي املوقع قسما خاصا 
بأنشطة املهرجان والتي ستغطي 
جوانب عديدة منها ما ميكن من 
خاللها ان يظهر الطلبة مواهبهم 
ومنها الرياضية والثقافية ايضا 
ويحوي املوقع اقساما اخرى عديدة 
نصح معرف���ي الطلبة بزيارتها 

وحضور املهرجان ليشترك اكبر 
عدد ممكن من الطلبة في رفع راية 
بلدنا الغالي الكويت واالحتفال 
بأعيادها الوطنية العزيزة على 
قلوبنا، واوضح معرفي أنه ميكن 
للطلبة زي���ارة موقع املهرجان 
على رابط موقع االحتاد الرسمي 
www.nuks.org. وفي اخلتام نوه 
معرفي بأن املهرجان هو استمرار 
لعادة االحتاد كل عام في االحتفال 
باألعياد الوطنية من خالل اقامة 

مهرجانات كبيرة للمناسبة ووعد 
بأن هذا املهرجان لن يكون آخر 
ما تقوم ب���ه الهيئة االدارية في 
االحت���اد وإمنا بداي���ة ملتقيات 
عديدة ستغطي بإذن اهلل القارة 
االميركية حتى يتحقق ش���عار 
االحت���اد »احتادن���ا... بيتنا في 
غربتنا« بأكبر قدر ممكن من خالل 
جتميع الطلبة في مختلف املدن 
والواليات االميركية والتواصل 

معهم على مدار العام.


