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الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية عميد كلية العلوم االجتماعية 
في جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري تقيم 
الكلية »احلفل اخلتامي« ألنشطتها وذلك في 
متام الساعة 12.30 من ظهر اليوم 2010/5/24 
في القاعة الدوليةـ  كلية العلوم االجتماعية 

ـ باحلرم اجلامعي بالشويخ.

الحفل الختامي ألنشطة
»العلوم االجتماعية« اليوم

السفراء األفارقة: نقدر مساهمات الكويت في دعم مشاريع التنمية بالقارة السمراء

بشرى الزين
أشــــاد ســــفراء عدد من الدول االفريقية بدعــــم الكويت للقارة 

االفريقية في استمرار التنمية االقتصادية فيها.
واكد السفراء، في مؤمتر صحافي اقيم صباح امس في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مبناسبة احياء اليوم االفريقي الذي 
سيقام غدا، على مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية وعلى دور 
القطاع اخلاص من اجل النهوض باملســــتوى االقتصادي في دول 
القارة السمراء من خالل تقدمي قروض لتنفيذ مشاريع استثمارية 

في عدد من دول القارة.
وأمل السفراء احلاضرون ان يستمر رجال االعمال الكويتيون 
في اقامة مشاريعهم في افريقيا التي تعد أرضا مضيافة ومعطاءة 

تؤمن فرص االستثمار الواعد.
وأشار السفير املصري طاهر فرحات الى انشاء منظمة الوحدة 
االفريقية منذ العام 1963 في أديس أبابا لتبدأ مسيرة العمل الوحدوي 
االفريقي في العام 1999 بإنشاء منظمة االحتاد االفريقي. الفتا الى 
ان التعاون بني العالم العربي وافريقيا يعود الى بداية التاريخ مع 

تواجد جزء كبير من العالم العربي في القارة االفريقية.
وذكر فرحات بأهمية القمة العربيةـ  االفريقية التي ستعقد في 

سرت بليبيا أكتوبر املقبل.
كما اكد على وجود عزمية وارادة لدى دول القارة لتحقيق حلم 
الواليات املتحدة االفريقية، وان كان ذلك االمر يتطلب وقتا طويال 
نظرا لوجود عدد كبير من الدول التي تنتمي الى القارة االفريقية 
والذي يفوق 50 دولة، في حني بدأت جتارب وحدوية أخرى بعدد 

10 دول فقط.
وتابع: هذا حتد كبيــــر ولكن العزمية موجودة واالصرار على 

مواصلة املشوار وحتقيق هذا احللم.
من جانبه، اكد عميد السلك الديبلوماسي سفير السنغال عبداالحد 
أمباكي على اتخاذ خطوات جدية للوصول الى الوحدة االفريقية 
مثل انشاء برملان افريقي ووحدة النقد لدى بعض املناطق للوصول 
الى واليات متحدة افريقية، مشــــيرا الى ان االمر ليس سهال رغم 

وجود النية لتحقيق هذا الهدف.
بدوره، أوضح السفير االثيوبي كادافو محمد حنفري ان العالقات 

بني العالم العربي واثيوبيا عرفت بدايتها ما قبل االســــالم وفترة 
االسالم وبعده حيث استضافت بالد احلبشة اول وفد اسالمي هاجر 
من مكة اليها، مشــــيرا الى التعاون الوثيق بني اثيوبيا والكويت 
التي يعمل فيها نحو 30 ألف اثيوبي، معربا عن شــــكره للكويت 
قيادة وحكومة وشعبا حيث وفرت فرص عمل للجالية االثيوبية 

املقيمة فيها.
من جهته، تطرق الســــفير الســــوداني د.ابراهيم ميرغني الى 
التقليد السنوي الذي يقام مبناســــبة االحتفال باليوم االفريقي، 
منوها بدور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واهتمامه 
بالدول االفريقية، ومشيرا الى جولة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الى سبع دول افريقية خالل العام املاضي.
كما دعا الى تشجيع هذا التواصل السياسي، وكذلك االستثماري 
بني الكويت والدول االفريقية، مشيرا الى اهمية تبادل الزيارات بني 
االوساط الطالبية للتعريف بدول القارة السمراء، آمال ان تكون القمة 

العربية ـ االفريقية املقبلة فرصة للتعاون االقتصادي الواسع.
كما تطرق سفير موريتانيا حمادي ولد اميمو الى اهمية الشراكة 

بــــني الدول االفريقية والكويت ودول اخلليج عامة، مذكرا بأهمية 
اليوم االفريقي متطلعا الى احتــــاد افريقي فعلي. الفتا الى الدور 
الــــذي ميكن ان تلعبه افريقيا سياســــيا واقتصاديا في العالم من 

اجل التنمية والسلم االجتماعي.
كما اكد ســــفير جنوب افريقيا اشرف سليمان على استضافة 
بالده لكأس العالم في كرة القدم، مشيرا الى انه حدث قاري أكثر 

مما هو محلي.
الفتا الى افتتاح فرع افريقي في مكتبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا خالل زيارة رئيس سيراليون الذي سيحضر احياء 
اليــــوم االفريقي، مبينا ان ذلك ســــيعمل على ترســــيخ العالقات 

الثقافية.
وذكر سفراء زميبابوي مارك ماروجنوي والنيجر عثمان جياوري 
وبنني تئير كباسي بأهمية املساعدات االقتصادية لبلدانهم والدول 
االفريقية متطلعني الى زيادتها من اجل تطوير مشــــاريع التنمية 
فيها. مشيرين الى توافر بلدان القارة على موارد طبيعية جاذبة 

لالستثمار وتوافر بيئة آمنة كذلك.

في مؤتمر صحافي تمهيدًا إلحياء اليوم األفريقي الثالثاء المقبل في جامعة الخليج

)كرم دياب(سفراء موريتانيا والسنغال ومصر وزميبابوي واثيوبيا وبنني والنيجر وجنوب أفريقيا خالل املؤمتر الصحافي بحضور د.مسعود أسد

اتحاد أميركا أطلق حملة لمساعدة
الطلبة في الحصول على خبرة وظيفية

آالء خليفة
اعلن امني صندوق االحتـــاد الوطني لطلبة 
 الكويـــت ـ فرع الواليـــات املتحـــدة االميركية

)nuks.org( محمـــد الكاظمي عن اطالق االحتاد 
 »Careers & Nuks Internships« ملوقع حملة االحتاد
ملساعدة الطالب والطالبات الدارسني في الواليات 
املتحدة االميركية وتشـــجيعهم للحصول على 
خبـــرة وظيفية خالل العطلـــة الصيفية حيث 
يقوم الطلبة فيها بالدخول في دورات تدريبية 
مع احدى الشـــركات الرائدة في الكويت والتي 

تتعاون مع االحتاد من خـــالل برنامج احلملة 
لتوفير مقاعد لطلبة الواليات املتحدة للخوض 

في جتارب وظيفية معها خالل الصيف.
كما تشـــمل احلملة خدمـــــة خاصة للطلبة 
اخلريجني الذين هم فـــي مرحلــة االنتقال من 
احلياة في الواليات املتحدة االميركية الى احلياة 
الوظيفية في الكويت حيث يوفر موقع احلملة 
فرصة خاصة لهم للتقدمي على احدى الشركات 
الكويتية املرموقـــة لتأمني فرصة وظيفية لهم 

شعار احلملةفور عودتهم الى ديار الوطن.

د.الديسالف نفوتني مع املشاركني في احلملة

بهدف مواكبة كل ما هو جديد في مجال الصيدلة

»We are the Future« الصيدلة« أطلقت«
آالء خليفة

أطلقت جمعية طلبة الصيدلة 
برنامجها اخلاص مبستقبل مهنة 
 الصيدلــــة والذي يحمــــل عنوان
وقالــــت   »we are the Future«
مسؤولة اللجنة الثقافية واالعالمية 
باجلمعية رمي النصف ان البرنامج 
يهدف الى مواكبة كل ما هو جديد 
في مجال الصيدلة في الكويت، فال 
يخفى على اجلميع نهضة مجال 
الكويت وانتشاره،  الصيدلة في 
األمر الذي دفعنا الى احلرص على 
تعريف الطلبة مبختلف املجاالت 
الوظيفيــــة لهــــذه املهنــــة، حيث 
نظمت اجلمعية معرضا للفرص 
الوظيفية مبشاركة عدد كبير من 
اجلهات احلكومية واخلاصة مثل 
اجلمعية الصيدلية الكويتية، قسم 
الوريدية  الصيدليــــات واألغذية 
مبستشفى مبارك الكبير ومستشفى 
العدان ومستشفى الرازي، شركة 
الدوائية  الرقابــــة  الكويت،  نفط 
والتفتيش، إضافة الى صيدليات 
علي عبدالوهاب، وصيدليات كيو 
كان التابعة ملجموعة الغنام، شركة 
الدوائية ومجموعة ياكو  املعجل 
الغامن، إضافة  الطبية ـ صيدلية 

الى شركة وربة الدوائية، وقامت 
شركة نســــتلة مشكورة بتوزيع 
املشروبات الساخنة مجانا على 

كافة رواد املعرض.
وحضر املعرض كل من عميد 

اجلهات الفرص الوظيفية املختلفة 
ومجاالت العمــــل احلالي للطلبة 
واملستقبلي بعد التخرج واعرب 
الطلبة عن ســــعادتهم مبثل هذا 
املعرض واكدوا على استفادتهم 

كلية الصيدلة د.الديسالف نفوتني 
والعمداء املساعدين د.محمد قدومي 
ود.صاموئيل كومبيان وعدد كبير 
من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، 
حيث عرض الصيادلة من مختلف 

منــــه. ووجهت النصف الشــــكر 
القائمني على  والتقدير جلميــــع 
هذا املعرض واجلهات املشاركة، 
مؤكدة على مضــــي اجلمعية في 

تقدمي مثل هذه األنشطة.

ال أزمة حول النيل
لم تغب أزمة مياه النيل عن االستعــداد 
لتنظيـم اليوم األفريقــي الذي دعا إليــه 
عــدد مــن السفراء األفارقة في املؤمتــر 
الصحافي امس ليدلي عدد منهم برأيه في 
املسألـة حيــث اوضــح السفير االثيوبي 
تادافو محمــــد حنفري أن النيــل األزرق 
منبعــه من اثيوبيــا بينمــا ينبع النيل 
األبيض من الكونغو ويلتقيان في السودان، 
نافيا وجود اي ازمة بني االطراف املستفيدة 
او وجود اي نيــــة ملنع تدفق مياه النيل 

الى الدول املعنية.
وأشــــار الى االتفاق حول اســــتخدام 
هذه املياه بشــــكل عادل ليتم االستمرار 
في التفاوض للوصول الى تسوية عادلة 
مؤكدا عدم وجود اي امر مفاجئ يعرقل 

حل هذه األزمة.
الســــفير املصري طاهر  وبدوره بني 
فرحــــات ان املفاوضــــات جارية اآلن بني 
دول احلوض لالستفادة املثلى من املوارد 
املائية املتاحة لنهر النيل موضحا ان ذلك 
يتطلب موارد مالية وتعاون مع الشركاء 
الدوليني، مضيفا ان موارد النهر تصل 1.07 
مليار متر مكعب من املياه ويفقد 40% منها 
نتيجة لعدم مرور املياه في مسارها بشكل 
طبيعي مما يــــؤدي الى هذا الفقد الكبير 

مؤكدا تواصل اجلهود لتوفير ذلك.

الس�فير المصري: الواليات المتحدة األفريقية حلم يواجهه تحد كبير لكن اإلرادة موجودة لمواصلة المشوار وتحقيق الحلم

»العلوم اإلدارية« تقيم
حفل ختام أنشطتها األربعاء

آالء خليفة
أعلن رئيس مكتب العالقات العامة بكلية العلوم اإلدارية ســـعد 
الهدية، أن الكلية ستقيم يوم األربعاء احلفل اخلتامي ألنشطة الكلية 
للعـــام اجلامعي 2009 – 2010 وذلك في فندق كراون بالزا )هوليدي 

ان( – الفروانية – قاعة األندلس – الساعة السابعة مساء.
واضاف الهدية بأن الكلية كعادتها الســـنوية تقيم حفال ختاميا 
ألنشطتها ولالحتفاء بأســـرة عملها، حيث سيتم تكرمي العديد من 
أعضـــاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبـــة الذين قدموا لها عطاء 

سعد الهديةمخلصا وجهودا طيبة خالل فترة عملهم.

السليمان والهديب والذياب أبرز المرشحين 
لمنصب األمين العام المساعد بالجامعة 

آالء خليفة
علمت »األنباء« من 
مصادر مؤكــــدة داخل 
الكويــــت ان  جامعــــة 
املرشــــحني الرســــميني 
ملنصــــب األمــــني العام 
املساعد للشؤون العامة 
في جامعة الكويت هم: 
مدير ادارة مكتب مدير 
اجلامعة محمد السليمان، 
ومدير ادارة املخازن في 
اجلامعة باسل الهديب، 
واملدير االداري في كلية 
العلــــوم االداريــــة بدر 

الذياب.
ولفتت املصادر الى ان هذه االســــماء 
رفعت بشــــكل رســــمي من قبل االدارة 
التربية ووزيرة  الى وزيــــرة  اجلامعية 
التعليم العالي د.موضي احلمود من اجل 

اعتماد االسم خالل االيام املقبلة.
وأوضحــت املصــادر ان بدر الذيــاب 
جتاوز املدة القانونيــــة خلدمتــه التــي 
وصلت الى 38 عاما، لذلك ستكون فرصة 
توليه للمنصب ضئيلة ألنه سيحال الى 

التقاعد.
وأشارت املصادر الى ان فرصة باسل 

الهديب لتولي املنصب 
ضعيفة ألسباب عديدة 
أبرزها انــــه ليس لديه 
االكادمييــــة  اخلبــــرة 
ومعرفــــة مــــا حتتاج 
اليــــه االدارة اجلامعية 
ألنــــه يشــــغل منصب 
ادارة املخازن منذ فترة 

طويلة.
وأكــــدت املصادر ان 
محمــــد الســــليمان هو 
أبــــــرز املرشــــحيــن، 
ألسبــاب عديــدة أبرزهــا 
حصولــه على املاجستير 
فــي االدارة العامة وخبرته االكادمييــة 
واالدارية وعمله مع وزراء مثل د.موضي 
احلمود اثناء توليها منصب نائب مدير 
اجلامعة لشؤون التخطيط في تلك الفترة، 
وايضا عمله مــــع مديرة جامعة الكويت 
الســــابقة د.فايزة اخلرافي، وغيرها من 
االمور االخرى التي جتعله يستحق ان 

يتولى املنصب القيادي.
الوزيرة اختيار  وطلبت املصادر من 
الشخص املناســــب بعيدا عن الرضوخ 
لواســــطة النواب الذين هدفهم التكسب 

االنتخابي فقط.

األسماء رفعت رسمياً إلى وزيرة التربية

بدر الذياب


