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  أعلنت مسؤولة جلنة التدريب والتطوير في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
سارة الشمري عن انطالقة برنامج تدريبي حتت عنوان «أطلق عنانك» والذي 
يشــــتمل على ٣ دورات مختلفة يلقيهــــا مدربون مميزون يجمع بينها اجلانب 
العملــــي والتطبيقي ٢٨ اجلاري، ملدة يومني وينظم الدورة األولى في احتراف 
تعديل الصور ماجد الزعابي ملدة ٣ أيام والثانية في فن كتابة املقال الصحافي ملدة 

يومني والثالثة في فن اإللقاء، حيث تقام جميع الدورات مساء في اجلامعة. 

 اتحاد الطلبة ينظم «أطلق عنانك» ٢٨ الجاري

 هنيئًا للجامعة بإنجازاتك
 إنه من دواعي سروري وفخري واعتزازي 
أن أتيحت لـــي الفرصة للعمل في مكتبك 
خالل فترة توليـــك ادارة جامعة الكويت 
سنة ٢٠٠٦، في فترة عصيبة شهدت جامعة 
الكويت خاللها العديد من الصراعات التي 
افتعلها البعض ممن يعملون وفق أجندات 
خاصة بهم ومبصاحلهم الفئوية فقط، ولكنك 
صمدت ووقفت بإصرار وعناد، لم نتعود أن 
نراه من املسؤولني في الدولة، وأدرت دفة 
اجلامعة الى بر األمان رغم املنعطفات احلادة 
التدخل اخلارجية والتحديات  ومحاوالت 
الصعبة، التي كانـــت األصعب في تاريخ 
جامعة الكويت. وفي سبيل ذلك تعرضت 
ألذى كثير ال لشيء ســـوى لكونك مديرا 
(مستقال) غير محسوب على تيار سياسي 
يدعمك أو حزب معني تنفذ أجندته فيدافع 
عنك، بل كانـــت أجندتك االرتقاء بجامعة 
الطلبة وتطوير  الكويت وهدفك مصلحة 
العمليـــة التعليمية وكان معيار اختيارك 
للمناصب القيادية اخلبرة والكفاءة، ففي 
فترة توليك ملنصبك عينت نخبة من عمداء 
الكليات من كل أطياف املجتمع الكويتي، 
حيـــث كان معيـــارك الختبارهم اخلبرة 
والكفاءة، ممثال للروح الكويتية االصيلة 
املبنيـــة على التعـــاون واالصالة والوفاء 
البعيدة كل البعد عن املصالح الشخصية، 
لتعكـــس جامعة الكويت مجتمعا مصغرا 
للمجتمع الكويتي الكبير بروحه الكويتية 

االصيلة واملتميزة.
  ورغـــم كل الصعـــاب والتحديات التي 
واجهتك والهجوم الشرس الذي تعرضت 
له وطال شخصك، اال انك قد تساميت عن 
ذلك كله، يدفعك الى ذلك نبل االخالق وسمو 
الهدف وعلو الهمة، فلم يزدك هذا الهجوم 
اال شموخا وثباتا وعزة، فأدرت العمل بكل 
حكمة وشـــجاعة، لتصل بجامعة الكويت 
الـــى بر األمان حريصـــا كل احلرص على 
ابعاد اجلامعة عن الصراعات السياســـية 
ملا في ذلك من تأثير ســـلبي على العملية 
التعليمية وجيل املستقبل، وإلميانك بأن 
التعليم هو االستثمار األمثل لرفعة الكويت، 
فقد كانت جامعة الكويت هاجسك اليومي 

وشغلك الشاغل.
الطلبة املقبولني    فزدت عدد مقاعـــد 
باجلامعة، وأقررت زيادة ملكافأة الطلبة 
املالية، وأنشأت في عهدك كلية العمارة 
وكلية علوم وهندســـة احلاسوب، كما 
بدأت في تنفيذ أعمـــال البنية التحتية 
ملشروع مدينة صباح السالم اجلامعية، 
وسعيت الى نقل تبعية مستشفى مبارك 

جلامعة الكويت.
  كما احتضنـــت جامعة الكويت مؤمتر 
احتاد جامعات العالم االسالمي ومؤمتر احتاد 
جامعات الدول العربية على مدار سنتني 
متتاليتني، لتشـــهد جامعة الكويت عرسا 
تعليميا حافـــال ولتصبح جامعة الكويت 
قبلة ومنارة علم يشار إليها بالبنان على 

املستوى العربي واالسالمي والعاملي.
  كما أشـــركت أعضاء هيئـــة التدريس 
باجلامعـــة واملوظفـــني والطلبة في إعداد 
مشروع قانون اجلامعة بجو عمل جماعي 
وبروح دميوقراطية. ولم تنس في زحمة 
مشاغلك أبناءك من ذوي االحتياجات اخلاصة 
فانتصرت لهم وأحتت لهم الفرصة خلدمة 
وطنهم، وذلك من خالل توظيفهم بالوظائف 
االدارية. وقـــد بينت تقديرك للعاملني في 
الذين كنت تســـميهم باجلنود  اجلامعة، 
املجهولني، وذلك بتحفيزهم وتشـــجيعهم 
من خالل إقرار كادر مالي مناســـب يليق 
مبوظفي اجلامعة، وحققت لهم هذا االجناز 
خالل ستة اشهر فقط من توليك املنصب، 
وأنصفت كذلـــك املوظفني غير الكويتيني 
عندما قمت بتعديل رواتبهم ألول مرة منذ 

التحرير.
  وعلى الرغم من زحمة يومك وامتداده 
حتى ساعات املساء، إال أنك كنت تذكرنا دوما 
ومنذ يومك االول بأن مند يد املساعدة لكل من 
يطلبها، فقد كان باب مكتبك مفتوحا، اميانا 
منك بأحقية اجلميع مبقابلتك، مســـتقبال 
اياهم بابتسامتك املعهودة وباآلية القرآنية 
(ادخلوها آمنني) فاحتا قلبك بكل حفاوة 
وترحيب. فاجتمعت مع من يختلف معك في 
الرأي قبل مؤيديك، فكنت حسن االستماع.. 
تناقش وحتاور بهدوء وصبر ليقينك بأن 
االختالف ال يحسم اال باحلوار، وان االختالف 

في الرأي يولد احلقيقة.
  فهنيئا لـــك بهذه االجنـــازات، وهنيئا 
جلامعـــة الكويت بهذا االثـــر العطر الذي 
تركته في نفوســـنا، فاملناصب زائلة لكن 
املواقف واالجنازات ماثلة باقية، وسنظل 
نقطف ثمار مجهودك الطيب في السنوات 
املقبلة، وال منلـــك اال الدعاء لك بالتوفيق 
والنجاح وكلنا شوق لرجوعك الى أروقة 
التعليمية بني  اجلامعة مكمال مســـيرتك 
طلبتك وزمالئك تغرس فيهم القيم واملبادئ 
االنسانية اجلليلة التي غرستها في نفوسنا 
خالل فترة ذهبية كانت من حسن طالعنا ان 

عملنا خاللها معك في جامعة الكويت.
  

  بقلم: رهام العويس

 العثمان: ٢٠٠٠ طالب يشاركون في مؤتمر «NUKS» غدًا
 يقام تحت رعاية رئيس الوزراء تحت شعار «ألجلك يا وطن.. نصنع قمم»

 بسـام الكنـدري: ٥ أيـام كويتية بأنشـطة متنوعـة ومفاجآت فـي ميامـي األميركية

 عالـيـة العوضـي: رعـايـة «زيـن» للمؤتمـر 
الكويـت مـن  نتجـزأ  ال  جـزء  أننـا  علـى  تأكيـد 

 (أنور الكندري)  عبدالوهاب العثمان وعالية العوضي وبسام الكندري خالل املؤمتر 

التي  السياسية  الندوة  ضمنها 
سيشارك فيها نخبة من النواب 
احلاليني والسابقني وهم النائب 
د.حسن جوهر ومرزوق الغامن 
الراشــــد ومحمد الصقر  وعلي 
ووليد اجلري، كما ستقام ندوة 
اقتصادية سيشــــارك فيها كل 
من الرئيس التنفيذي ملجموعة 
«زين» نبيل بن سالمة والرئيس 
التنفيذي لـ NBK كابيتال صالح 
الفليج ورئيس مجلس إدارة شركة 
االستشارات املالية الدولية طالل 
البحر والعضو املنتدب للشؤون 
املالية واالدارية في مؤسســــة 
البترول الكويتية علي الهاجري. 
الكنــــدري: أن املؤمتر  وأضاف 
سيشهد ندوة دينية سيشارك 
فيها الشيخ فهد الكندري والشيخ 
علي حسن غلوم وندوة رياضية 
موسعة سيشارك فيها اإلعالمي 
عبدالعزيز العطية وجنم األزرق 
السابق جاسم الهويدي وبطلتا 
املبارزة لولوة األيوب وبلســــم 
األيوب باالضافة للبطل الدولي 
في هذه الرياضــــة من املعاقني 
طارق القالف وجنم كرة التنس 
محمد الغريب، كما سيكون هناك 
مؤمتر لطلبة الدراسات العليا قبل 
يوم من االفتتاح الرسمي للمؤمتر 
وستحتوي أيام املؤمتر على ندوة 
ثقافية ملجلة نبراس االلكترونية 
الغبرا  سيشارك فيها د.شفيق 
ود.غامن النجار والروائي القدير 
طالب الرفاعي وأمسية شعرية 
املليون ناصر  يحييها شــــاعر 
العجمي والشــــاعر عبدالعزيز 
العبكل وسيكون اخلتام بحفل 
الالمع  الكويت  موسيقي لنجم 
نبيل شعيل، باالضافة لالنشطة 
ومسابقات عديدة ميكن التعرف 
www.» عليها عبر موقع االحتاد
nuks.org» لالطالع على جدول 
املؤمتر على مدى ٥ أيام كويتية 
ســــتحول ميامي مللتقى شبابي 

كويتي. 

عبر سعيها الدؤوب للمشاركة 
ودعم مختلف األنشطة الشبابية 
الكويـــت  والطالبيـــة داخـــل 
وخارجها، مبينة أن «زين» تؤمن 
وبشكل عميق بأنها تعمل في 
تناغم مع املجتمع الكويتي وانها 
جزء ال يتجزأ من الكويت وهذا 
ميكن رؤيته من خالل ما تقدمه 

للمجتمع.
  وأضافـــت العوضـــي: ان 
مشـــاركة «زين» فـــي املؤمتر 
ســـينعكس من خالل حرص 
قيادات الشـــركة على التواجد 
بني أبناء الكويت في الواليات 
املدير  املتحدة حيث سيشارك 
التنفيذي ملجموعة «زين» نبيل 
بن سالمة في الندوة االقتصادية 
خالل املؤمتر وسيتواجد كذلك 
املدير التنفيذي لشركة «زين» 

البـــدر ومدير  الكويـــت خالد 
العالقات العامة واالتصاالت وليد 
اخلشتي، كما ستشارك «زين» 
في رعاية حفل الطلبة املتفوقني 
واملتميزين باالضافة لتخصيص 
مجموعة من اجلوائز اخلاصة 
للطلبة العشـــرة املتفوقني من 
طلبـــة الكويت الدارســـني في 
الواليات املتحدة وستقدم جوائز 
خاصة ومفاجآت للحضور خالل 
حفل اخلتام وحفل العشاء الذي 

سيقام حتت رعاية «زين».

  ٥ أيام كويتية

اللجنة    بدوره كشف رئيس 
الطالبية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع الواليات املتحدة 
بسام الكندري عن أبرز األنشطة 
التي ســــيحتويها املؤمتر ومن 

للبتروكيماويات وكافيار جروب 
وطيران يونايتد.

  «زين» جزء من الكويت

  من جابنها أكدت مســـؤولة 
العامة بشركة  العالقات  فريق 
«زين» الكويت عالية العوضي 
أن مشاركة «زين» وعلى مدى 
السنوات الثالث األخيرة كراع 
الســـنوي  بالتينـــي للمؤمتر 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع الواليات املتحدة األميركية 
تأتـــي من باب احلـــرص على 
دعم وتشجيع القطاع الشبابي 
والتعليمي وهي احدى ركائز 
فـــي تعاطيهـــا مع  الشـــركة 
ضرورات املسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات االقتصادية وهو 
أمر تؤمن به «زين» وتشجعه 

 آالء خليفة
  أعلـــن نائب رئيس االتحاد 
ـ فرع  الكويت  الوطني لطلبة 
المتحدة عبدالوهاب  الواليات 
العثمان عن انتهاء التحضيرات 
النهائية الستقبال نحو ٢٠٠٠ 
مشـــارك في المؤتمر السنوي 
الـ ٢٧ التحاد الطلبة في أمريكا 
NUKS والـــذي يقام في مدينة 
ميامي بوالية فلوريدا األميركية 
تحت رعاية سمو رئيس مجلس 
المحمد  الوزراء الشيخ ناصر 
والذي سيحمل شعار «ألجلك يا 
وطن.. نصنع قمم» غدا الخميس 
وحتى ٢٨ الجاري وسط حضور 
يعـــد األكبـــر من حيـــث عدد 
المشاركين من ضيوف المؤتمر 
المشاركين  وعالوة على عدد 
المتوقع حضورهم ألنشـــطة 
المؤتمـــر المختلفة الذي يعد 
أكبر تجمع كويتي خارج أرض 
الكويت منذ مؤتمر جدة ١٩٩٠ 
ويستمر عاما بعد عام في كسر 
رقم الحضور والمشاركين فيه 

من أبناء الكويت.
  جاء ذلـــك خـــالل مؤتـمر 
صـحافـــي عقـــد فـــي جمعية 
المحامين وجـــه فيه العثمان 
شكر االتحاد باسم جميع طلبة 
الكويت الدارسين في الواليات 
المتحدة األميركية لجميع رعاة 
المـؤتمر لهذا العام، بداية من 
الرعاة البالتينيين وهم شركة 
البترول  «زيـــن» ومؤسســـة 
الكويتية (KPC) وبنك الكويت 
الوطني (NBK)، باالضافة الى 
الذهبيين وهما شركة  الرعاة 
 (ifa) االستشارات المالية الدولية
وجريدة «الجريدة»، والرعاة 
الفضيين وهم مؤسسة الكويت 
للتقـــدم العلمـــي والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وبنك بوبيان وشركة 
المركز وكواليتي نت وشركة 
الخليـــج للتأميـــن وبوبيان 
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سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

97121224

�صاليهات املهنا
عر�س هذا الأ�سبوع

الليلة اإبتــداء مــن 59 د.ك

 3 غـرف 3 حمـام و�سـالــة 

 فر�س ملـكي - م�سبح - حديقة 

اأطفال بحر - �سالة ت�سلية

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لاليجـــار

الكبيـــر 300 مرت
ال�صـغيــر 70 مرت

لاليجـــار

الكبيـــر 300 مرت
ال�صـغيــر  مرت

خمازن يف ال�شويخ

99152694
66354033


