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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
قامت نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للشؤون االدارية واملالية صباح البحر بجولة 
تفقدية لكلية الدراس���ات التكنولوجية وكلية التربية 
االساسية بنني واملعهد العالي لالتصاالت واملالحة، حيث 
التقت خالل اجلولة كال من عمداء الكليات د.وائل احلساوي، 
ود.عبداهلل املهنا ومدير املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 

م.عباس السماك واملديرين االداريني واملاليني، ودار خالل 
اجلولة احلديث حول اهم االحتياجات واالس���تعدادات 
واملتطلبات التي تنقص الكليات واملعاهد، واهم املوارد 
والسبل التي تساعد على تطويرها، واكدت البحر انه 
سيتم النظر واالهتمام بكل النقاط التي طرحت خالل 
اجلولة التفقدية، موضحة انه ستتم معاجلة النواقص 

في اقرب وقت ممكن.

البحر اطلعت على متطلبات واحتياجات كليات »الهيئة« للفصل الثاني

الدويسان للطلبة: عليكم بالجد والمثابرة لما فيه رفعة الكويت ورقّيها

محمد المجر
نظم االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
مهرجان »وطن النهار« مبناس����بة األعياد الوطنية للكويت، وذلك 

في العاصمة البريطانية لندن.
وتقدم رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »وطن النهار« يوس����ف 
العنزي بالشكر اجلزيل لسفيرنا لدى اململكة املتحدة وايرلندا وإلى 
أركان السفارة وضيوف احلفل الكرام من الكويت وبريطانيا وايرلندا 
واحلضور احلاشد من الطلبة والطالبات وأسرهم حلضورهم من 
شتى مدن بريطانيا وايرلندا للمشاركة في أنشطة املهرجان، كما 
خص العنزي بالشكر كال من عبدالعزيز البالول من شركة الوطنية 
لالتصاالت لرعايتها للمهرجان والناقل الرسمي للمهرجان شركة 
اخلط����وط الكويتية، وعبر العنزي ع����ن امتنانه لرئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت وايرلندا احملامي علي البذال وأعضاء اللجنة 
املنظمة للمهرجان لتطوعهم وبذلهم جهدهم ووقتهم ومالهم خلدمة 
اخوانهم واخواتهم ملا فيه رفعة ورقي بلدهم ورسم االبتسامة على 

شفاه الطلبة الدارسني وأسرهم.
وكان احلفل قد بدأ بالنشيد الوطني ثم تالوة من القرآن الكرمي 
تالها الطالب خالد الشطي، ثم ألقى السفير خالد الدويسان كلمة 
شكر فيها االحتاد الوطني لتنظيم مثل هذا النشاط، كما أكد على 
التراب����ط والتعاضد بني ابناء الكويت في اخلارج وأوصى الطلبة 
والطالبات بض����رورة املثابرة واجلد ملا فيه رفعة الكويت ورقيها 
حتت ظل صاحب السمو األمير، ثم انتقلت الكلمة لرئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكوي����ت فرع اململكة املتحدة وايرلندا علي البذال 
شكر فيها الشركة الراعية والسفير الدويسان ملساهمته في اجناح 
هذا احلفل من خالل مشاركته مع أركان السفارة كما شكر الضيوف 

من الكوي����ت وبريطانيا وايرلندا واحلض����ور الغفير من الطلبة 
والطالبات وعائالتهم كما رفع اسمى التهاني والتبريكات لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بعد ان استعرض في عجالة مسيرة ستني عاما من العطاء 
لالحتاد الوطني في بريطانيا وبعد كلمة رئيس االحتاد كانت كلمة 
حمد املطر من الوطنية لالتصاالت والتي بني فيها دور الش����ركة 
في دعم ش����ريحة الشباب في ش����تى املجاالت كما استعرض ابرز 
خدمات الش����ركة وتواصلها مع عمالئها في مختلف االصعدة ثم 
عرض االحتاد ڤيديو وطن النهار الذي تناول تأسيس الكويت منذ 
هجرة العتوب وحتى عصر راعي نهضتنا صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحمد وتخلل العرض العديد من املشاهد املؤثرة 
والراسخة في ذاكرة الكويتيني وبعد انتهاء العرض كانت كلمات 
د.عبداحملسن اخلرافي مؤكدة ألبرز ما جاء في العرض من مشاهد 
ترسخ الوحدة الوطنية والتي كانت عنوانا حملاضرته الشيقة والتي 
ش����دد فيها على نبذ كل الفروقات العصبية ووضع اسم الكويت 
فوق كل اعتبار، بعد ذلك عقدت ندوة نقاشية مع جهات االبتعاث 
واملكات����ب الثقافية وادارها املذيع غالب العصيمي مت خاللها طرح 
العديد من األسئلة واالستفسارات حول قضايا االبتعاث والدراسة 
وقد مثل املكاتب الثقافية فيها املستش����ار الثقافي د.بندر الرقاص 
وامللح����ق الثقافي في لندن د.فاي����ز الظفيري وامللحق الثقافي في 
ايرلندا د.حامد العبداهلل ومن جهات االبتعاث عبداحلميد حمادة 
من جامعة الكويت وس����امية الرميح من التعليم العالي باالضافة 
لس����امية بوهناد من التعليم التطبيق����ي والتدريب، امتد النقاش 
ملدة س����اعة ونصف الساعة ثم انتقل احملاضرون لقاعة اخرى مت 
تخصيصها من قبل االحتاد للتواصل املباشر مع الطلبة الذين لم 

تسنح لهم الفرصة او الراغبني بخصوصية اكبر لطرح اسئلتهم 
على اجلهات األكادميي����ة وفي تلك األثناء كان موعد احلضور مع 
دكتور علم النفس أ.د.بش����ير الرشيدي ليلقي محاضرته املمتعة 
واملفيدة والتي حملت عنوان »استثمر غربتك« حيث بني الرشيدي 
10 اساليب جتعل االنسان مس����تثمرا ناجحا ومتيزت محاضرته 
بالوضوح ومالمسة الواقع وبعد احملاضرة جاءت الفقرة التي كان 
ينتظرها جميع األهالي وهي فقرة املس����ابقات والتي كانت أوالها 
مسابقة اجمل زي وطني لألطفال ثم السحب على ارقام احلضور 
وقد ابدع املذيع مش����اري املضاحكة في تقدمي الفقرة ومتيز بخفة 
الدم كما حاز إعجاب احلضور ثم كان اخلتام باألمس����ية الشعرية 
التي كان عريفها الطالب مبارك محسن العجمي واستضافت شاعر 
املليون املتميز مبارك ابوظهير والشاعر االعالمي خالد السبيعي 
والطالب الش����اعر املبدع راشد الدعيات باالضافة للطالب الشاعر 
الواعد محمد العتيبي ابدع خاللها الشعراء وأثاروا حماس اجلمهور 
الذي تفاعل معهم ورغب باملزيد غير أن موعد العش����اء حال دون 
ذلك، وفي اخلتام كرر العنزي شكره للحضور الكرمي لتلبية الدعوة 
راجيا التغاضي عن اي خط����أ او تقصير بدر من اللجنة املنظمة 
مذكرا أن كل اجلهود املبذولة امنا هي جهود تطوعية وان املنظمني 
ليس����ت سوى طلبة وطالبات لديهم التزامات دراسية وعائلية قد 
تتعارض مع تنظيم مثل هذه املهرجانات وقد ال تظهرها بالصورة 

األكمل.
وفي النهاية، اعرب نائب رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان وطن 
النهار خالد الشطي عن خالص شكره لشركة الوطنية لالتصاالت 
الراع����ي الرئيس����ي للمهرجان والتي وفرت الدع����م لهذا االحتفال 
الوطني، وضربت مثاال للش����ركات الوطنية في تعاونها مع طلبة 

وطالبات الكويت في اململكة املتحدة وايرلندا، كما شكر ايضا شركة 
اخلطوط الكويتية كونها الناقل الرسمي لضيوف املهرجان، وطالب 
الشركات االخرى باالقتداء والسير على نهج هاتني الشركتني في 
دعم كل االنشطة الشبابية في مختلف املناسبات الوطنية وغيرها 

من االنشطة الطالبية املتنوعة.
وح����رص االحتاد ممثال باللجنة املنظمة على تكرمي العديد من 
الش����خصيات املتميزة بعطائها واسهاماتها في كل االنشطة التي 
يقيمها االحتاد، س����واء من اركان السفارة او من الضيوف الكرام 
وايضا من اعضاء اللجنة املنظمة الذين متيزوا في مرحلة االعداد 
للمهرجان، وهم كالتالي: السفير خالد الدويسان، امللحق العسكري 
العميد ركن صالح السبيعي، مساعد امللحق العسكري املقدم مهدي 
البحراني، ومن سفارتنا في لندن مت تكرمي فهد الالفي وبدر املنيخ 
وسامي الزمانان واملستشار الثقافي د.بدر الرقاص وامللحق الثقافي 
في لندن د.فاي����ز الظفيري وامللحق الثقافي ف����ي ايرلندا د.حامد 
العبداهلل ومدير العالقات الثقافي����ة بجامعة الكويت عبداحلميد 
حمادة ومديرة العالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي س����امية 
الرميح ومراقبة العالقات الثقافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
سامية بوهناد وحمد املطر من الوطنية لالتصاالت ود.عبداحملسن 
اخلرافي ود.بشير الرشيدي واالعالمي املذيع غالب العصيمي من 
تلفزيون الكويت واالعالمي املذيع مشاري املضاحكة من تلفزيون 
الوط����ن واالعالمي املصور عبداهلل الصف����ار من تلفزيون الوطن 
وش����اعر املليون مبارك ابوظهير واالعالمي الشاعر خالد عبداهلل 
السبيعي والطالب الشاعر راشد الدعيات والطالب الشاعر محمد 
العتيبي والطالب حامد املزيدي من اللجنة املنظمة والطالبة حنان 

اخلليفة من اللجنة املنظمة.

من أجواء الحفل
� مت تخصيص قاعة خاصة كمصلى للرجال 

وأخرى كمصلى للنساء.
� امللحق الثقافي في ايرلندا د.حامد العبداهلل 
قام بتأجيل رحلته حلضور احلفل والتواصل 

مع الطلبة.
� امللحق العس����كري العمي����د ركن صالح 
السبيعي وسامي الزمانان من سفارة الكويت 
فضلوا البقاء حتى آخر فقرات احلفل ليشعروا 
اجلميع بأن حضورهم كان أخويا أكثر من كونه 

ذا طابع رسمي.
� د.بندر الرقاص ود.فايز الظفيري وسامية 
الرميح وعبداحلميد حماده وس����امية بوهناد 
اس����تمروا ف����ي االجاب����ة عن جميع االس����ئلة 
واالستفسارات لس����اعات طويلة وحتى وقت 
العشاء عدا د.حامد العبداهلل الذي غادر الرتباطه 

مبوعد السفر.
� ألقت إحدى البراعم قصيدة وطنية حازت 
اعجاب اجلمي����ع ومت تكرميها من قبل اللجنة 

املنظمة.

� رس����م األطفال أجمل لوح����ة بألوان علم 
الكويت عندما اصطفوا بأعداد كبيرة على املنصة 
الختي����ار أجمل زي وطني فما كان من اللجنة 
املنظمة اال االس����تجابة لهذا احلماس الطفولي 
مبضاعفة اجلوائز املقدم����ة لتكون 10 جوائز 

بدال من واحدة.
� ألقى الطالب محمد العتيبي قصيدة مدح 
وثناء في امللحق الثقافي د.فايز الظفيري القت 

استحسان احلضور.
� مت تك����رمي كل من حن����ان اخلليفة وحامد 
املزيدي من اللجنة املنظمة للمهرجان لتميزهم 

في فترة االعداد للمهرجان.
� بذل اعضاء اللجنة املنظمة قصارى جهدهم 
ليظهر املهرجان بالصورة املش����رقة التي ظهر 

بها.
� اللجنة املنظمة للمهرجان: يوسف العنزي، 
خالد الش����طي، حنان اخلليفة، حامد املزيدي، 
خالد الشهري، ش����روق احلوطي، شيماء ذكر 

اهلل، محمد العازمي وناصر الفوزان.

االتحاد الوطني للطلبة في المملكة المتحدة وإيرلندا أقام مهرجان »وطن النهار«

د.فايز الظفيري متوسطا عددا من الطلبة

تكرمي السفير خالد الدويسان

السفير خالد الدويسان ود.بندر الرقاص ود.فايز الظفيري ود.عبداحملسن اخلرافي مع احلضور

تكرمي إحدى املشاركات في احلفل


