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صرح رئي���س الهيئة االدارية ف���ي االحتاد الوطني 
nuks.( لطلبة الكويت ف���رع الواليات املتحدة االميركية
org( احمد اجلوعان بأن املس���ؤولني في وزارة التعليم 
العالي اكدوا لالحتاد ان الوزارة تقوم حاليا من خالل جلنة 
مختصة بالعمل على اعداد تقارير اولية فيما يخص زيادة 
املخصصات املالية للطلبة والطالبات الكويتيني الدارسني 
في الواليات املتحدة االميركية حيث ان املخصصات التي 
تتم دراسة زيادتها هي الرواتب الشهرية وبدالت الكتب 
والتذاكر. واوضح اجلوعان ان املسؤولني اكدوا لالحتاد ان 
اللجنة تدرس بجدية مقترح االحتاد بزيادة الرواتب مبقدار 
35% والذي قدمه االحتاد للجهات املس���ؤولة في الوزارة 
من خالل دراس���ة توضح مستوى التضخم الذي عصف 
باالقتصاد االميركي والذي اثر بشكل سلبي للغاية على 

الطلبة املغتربني حيث ان االحتاد قدم الدراسة خالل شهر مايو املاضي.
وتعهد اجلوعان في التصريح جلمي���ع الطلبة والطالبات بأن االحتاد 

سيستمر في الدفع لهذه املطالب املشروعة من خالل جميع 
الوسائل ولن يهدأ له بال حتى اقرار الزيادة حيث ان االحتاد 
ومنذ اكثر من عام يعمل ما بوسعه لتوصيل صوت الطلبة 
والطالبات الكويتيني في اميركا للمسؤولني القرار زيادة 

الرواتب التي يتطلع لها الطلبة املغتربون.
وشكر اجلوعان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود على االخذ مبطالب االحتاد والتي ناقشها 
االحتاد مع الوزي���رة منذ العام املاضي وخالل هذا العام 
خالل زيارتها لواش���نطن وخالل العطلة الشتوية حيث 
ان مثل هذا التوجه ليس بغريب على الوزيرة في سماع 
مطالب الطلبة ودراستها بجدية، كما شكر احمد اجلوعان 
وكيل وزارة التعلي���م العالي على دوره الفعال في عمل 
اللجنة ومساندته ملطالب االحتاد في هذه الزيادة ومتنى 
اجلوعان ان يتم االس���راع في انهاء تقرير اللجنة القرار الزيادة بأس���رع 

وقت ممكن.

»اتحاد أميركا«: مستمرون في المطالبة بزيادة الرواتب %35

أحمد اجلوعان

د. فيصل مقصيد

انفال الصراف

آالء خليفة
أوضح الناطق الرسمي باسم 
جامع���ة الكويت ومدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم فيصل 
مقصيد ان اجلامعة بصدد إقامة 
امللتقى الثاني خلريجي جامعة 
الكويت لألع���وام 1976/1975 
و1978/1977،  و1977/1976 
وذلك 17 مايو املقبل في مسرح 
املغفور له بإذن اهلل الش���يخ 
عبداهلل اجلابر في حرم اجلامعة 

في الشويخ.
وذكر مقصيد انه مت تشكيل 
اللجنة العليا املنظمة للملتقى 
برئاسة أمني عام اجلامعة د.أنور 
اليتامى، وعضوية كل من األمني 
العام املساعد للشؤون املالية 
عواطف الصانع، واألمني العام 
املساعد للشؤون اإلدارية غسان 
العصفور، واالستاذ في قسم 

هاش���م، ومديرة ادارة شؤون 
اخلريجني فاطم���ة العميري، 
العامة  العالقات  ادارة  ومدير 

واإلعالم فيصل مقصيد.
وأه���اب مقصيد بخريجي 
األعوام الثالث���ة املذكورة الى 
ضرورة االتصال بإدارة اجلامعة 
على أرقام الهواتف او الفاكس 
البريد  الى  املرفقة، باالضافة 
اإللكتروني، وذلك في أقرب وقت 
ممكن حتى تتمكن اجلامعة من 
حتديث جميع البيانات اخلاصة 
باخلريجني، والتواصل معهم 
للمشاركة في أنشطة امللتقى 
التكرميي، وفيم���ا يلي أرقام  
الهواتف: 24985114 � 24985071 
� 24985072 � 24814475، فاكس: 
24837294، البريد اإللكتروني: 

.kuforum@ku.edu.kw

اإلعالم بكلية اآلداب د.سمير 
حس���ني مقررا، ومدي���ر ادارة 
اإلنشاءات والصيانة م.تهاني 
النقيب، ومدير ادارة اخلدمات 
العامة عادل املسعد، ومدير ادارة 
املالية ناصر السيد  الشؤون 

الجامعة المفتوحة كرمتهم بالتعاون مع متدربات »يمعة«

الجامعة تقيم الملتقى الثاني لخريجيها 17 مايو

أكدت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي افتتاح 
منتدى ومعرض للتدريب والتأهيل اليوم حتت رعاية 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي ومبشاركة من نائب املدير العام 
لش���ؤون التدريب س���عاد الرومي، وستقام أنشطة 
املعرض اليوم وتس���تمر حت���ى 20 اجلاري بفندق 
املوڤنبي���ك باملنطقة احلرة، وتنظمه ش���ركة فيجن 
لالستشارات. أما اجلهات املشاركة في املنتدى واملؤمتر 
فهي: جامعة الكويت، اإلدارة العامة لإلطفاء، أكادميية 
سيمز، معهد ألفا للتدريب األهلي، معهد بتمان للتدريب، 
بوليغلوت للغات والتعليم التجاري، معهد إنفوتك 

للتدريب األهلي، معهد فايف ام العاملية لالستشارات 
والتدريب، ش���ركة اإلجناز واإلبداع لالستش���ارات 
والتدريب، عهد البيت الدولي للتدريب األهلي، مجموعة 
املال، مجموعة إدارة، جريدة السياسة، جريدة احلرية، 
جري���دة الصباح، Q8CV، حاضنة الش���ويخ، املعهد 
العالي لالتصاالت واملالح���ة، املعهد العالي للطاقة، 
املعهد الصناعي )الش���ويخ(، معهد التدريب املهني، 
معهد املهارات للسياحة والتجميل، معهد السكرتارية 
واإلدارة املكتبية بنني، معهد الس���كرتارية واإلدارة 
املكتبية بنات، معهد التدريب اإلنشائي، املعهد الصناعي 

)صباح السالم(، اجلمعية التربوية.

آالء خليفة
ذكرت نائبة رئيس النادي االقتص���ادي بكلية العلوم االدارية 
� جامع���ة الكويت الطالبة انفال الصراف أنه س���تقام ندوة بكلية 
العلوم االدارية عنوانها »معادالت احلياة« يحاضر فيها د.عبداهلل 
الس���يد من كلية الهندسة والبترول، وذلك غدا مببنى كلية العلوم  
االدارية باحلرم اجلامعي في الش���ويخ بقاعة A2 في متام الساعة 
12:30. وأوضح���ت الصراف ان الندوة س���تتطرق الى العديد من 
املواضي���ع اخلاصة باحلياة العلمية والعملية وكيفية التعامل مع 
الفروق الفردية ومساعدة الفرد على معرفة نفسه ومعرفة كيفية 
اتخاذ القرارات بش���كل افضل حتى يطور من نفس���ه ويتمكن من 
حتقي���ق النجاح واالهداف املرجوة، متمنية ان حتوز الندوة رضا 
اجلماهير، ووعدت الصراف بأن النادي س���يقيم انش���طة متميزة 

خالل االسابيع املقبلة.

نقابة »التطبيقي« تفتتح منتدى ومعرض التدريب اليوم

النادي االقتصادي  في »العلوم اإلدارية«
ينّظم ندوة »معادالت الحياة« غدًا

تقي للفائقين ذوي االحتياجات الخاصة: 
أثبتم أنه ال مستحيل معكم وال صعاب في طريقكم

41 طالبًا في »األميركية« شاركوا بحلقات مكثفة 
في واشنطن حول التسويق الدولي وإدارة األعمال

واشنطن � كونا: زار 41 طالبا 
من اجلامعة األميركية في الكويت 
العاصم����ة األميركية واش����نطن 
حلضور برنامج دراسي مكثف ملدة 
أس����بوع التقوا خالله العديد من 
املسؤولني وتفقدوا املعالم الشهيرة 

والعديد من املؤسسات.
وقال رئيس شعبة االقتصاد 
واألعمال ف����ي اجلامعة األميركية 
د.محس����ن بجني����د ان الهدف من 
الرحل����ة يتمثل في اطالع الطالب 
على »التجربة واخلبرة األميركية«، 
خاصة أنهم يدرسون في جامعة 
أميركية. وقال ان عدد الطالب يبلغ 
41 طالبا بينهم 28 شابة و13 شابا 

معظمهم يدرسون التسويق.
وأمضى الطالب يوما في جامعة 
»ميريالن����د كوليدج بارك« بهدف 
االطالع على نظام التعليم األميركي. 
وشارك الطالب أيضا في حلقات 
دراس����ية مكثفة ملدة يومني مبقر 

املتعلقة بالشرق األوسط كما زاروا 
معهد الشرق األوسط أيضا.

 كما توج����ه الطالب في رحلة 
ال����ى نيويورك  ي����وم واحد  ملدة 
ملش����اهدة متثال احلري����ة وفرقة 

زيرو بوينت.
من جانبه، قال س����فيرنا لدى 
واشنطن الشيخ سالم العبداهلل ان 
لقاء الطالب »أمر ايجابي للغاية«، 
مش����يرا الى ان ه����ذا البرنامج له 

»فوائد كبيرة« عليهم.
وقال »أدركت أن هذه أول زيارة 
الى الواليات املتح����دة لكثير من 
الط����الب وأعتقد أن هذا جزء مهم 
من تعليمهم ألنهم يدرس����ون في 

جامعة أميركية«.
وأعرب عن اعجابه باالهتمامات 
التي أبداها الطالب الذين اطلعوا 
على صورة أوضح للواليات املتحدة 

وطريقة احلياة فيها.

الدولي  التس����ويق  اقامتهم حول 
وادارة األعم����ال الدولية بحضور 
اثنني من أساتذة جامعة »ميريالند 
كولي����دج«. وقال رئيس ش����عبة 
االقتصاد واألعم����ال في اجلامعة 
األميركية في الكويت »لقد عملنا 

على مشروع للتكامل االقتصادي 
في الشرق االوسط«.

كما زار الطالب البنك وصندوق 
التجارة  الدوليني وغرف����ة  النقد 
األميركي����ة والكونغرس ومكتبة 
الكونغ����رس ومجلس الش����يوخ 

واحملكمة العليا األميركية.
وزار الطلبة مواقع ثقافية في 
واشنطن واقيم حفل استقبال لهم 
مبقر وزارة اخلارجية األميركية 
حيث حصلوا على فكرة عن املهام 
التي يضطلع بها هناك الس����يما 

آالء خليفة
حت����ت رعاية وحض����ور مدير 
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت 
د.اسماعيل تقي احتفل قسم شؤون 
الطلبة بالتعاون مع منتديات »ميعة« 
الطالبية بتكرمي الطلبة الفائقني من 
ذوي االحتياجات اخلاصة وبحضور 
نائب املدير للشؤون االكادميية ونائب 
املدير للش����ؤون االدارية واملالية 
في قاع����ة االجتماعات. وقال مدير 
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت 
د.اس����ماعيل تقي نحتفل بطلبتنا 
الفائقني بل املتميزين املبدعني الذين 
قبلوا التح����دي واالصرار لتحقيق 
الطموح واحللم الذي يراودهم بأن 
يجعلوا بصماتهم واضحة تشرق 
كالش����مس يراها القاصي والداني 

متحدين كل الصعاب التي قد تواجههم او تعرقل طريق النجاح مثبتني لنا 
جميعا انه ال مستحيل معكم وال صعاب في طريقكم. وذكر عريف احلفل 
املش����رف العام ملنتديات ميعة الطالبية الطالب نشمي الشمري: نتشرف 
بتكرمي نخبة من الطلبة الذين حتدوا الصعاب والعقبات ليرتقوا في التعليم 

ويزيحوا العقبات التي تواجههم في هذه احلياة، وفي ظل ظروفها القاهرة 
املختلفة وبعزمية وبجد وبطموح منقطع النظير، وبارادتهم وبالتحدي 
ال����ذي اثبتوه للجميع، فإنهم ها هنا مكرمون لتميزهم ومبا حققوه من 

تذليلهم ملختلف العقبات التي تواجههم.

مؤتمر الملصق العلمي               
في »الطب« بعد غد

 آالء خليفة
العميد املساعد لشؤون  أعلن 
االبح����اث د.وداد النقيب ان كلية 
الكويت س����تنظم  الطب بجامعة 
مؤمتر امللص����ق العلمي اخلامس 
اللجنة  عش����ر. وأضاف: جنحت 
املنظم����ة ف����ي اس����تضافة د.تيم 
هانت، املتحدث الرسمي للمؤمتر 
احلائز  على جائزة نوبل في الطب 
لعام 2001 واملتخصص في مجال 
ابحاث دورة حياة اخللية وعالقتها 
باالوراق السرطانية مبعهد لندن 
لالبحاث ومختبرات هال كير )لندن( 
وسيلقي محاضرة بعنوان »دورة 

اخللية وأورامها السرطانية«.
وستشارك كليات مركز العلوم 
الطبية باملؤمتر »الطب � االسنان � 
الصيدلة � الطب املساعد« وايضا 
مبش����اركة الطلب����ة، وحتى اآلن 
تسلمت اللجنة املنظمة 283 بحثا 
والت����ي مت تنفيذها في اكادمييات 
ومراكز ابحاث مختلفة في الكويت 
للمناقشات العلمية. ويتم افتتاح 
املؤمتر بعد غد في متام الس����اعة 
التاسعة صباحا على مسرح مركز 

العلوم الطبية باجلابرية.

الطلبة في لقطة جماعية مع سفيرنا الشيخ سالم العبداهلل

د.اسماعيل تقي مكرما احد الفائقني


