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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw
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 وفد وزارة املواصالت خالل جولتهم في معهد االتصاالت واملالحة

 عدد من املشاركني في الدورة

 د.أحمد األثري

 محمد الخالدي
  أصـــدر مدير عام الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيســـي قرارا يقضي بندب 
رئيس قسم املتابعة حنان اخلراز للقيام بأعمال مدير 
ادارة الشؤون االدارية أديبة اليماني اعتبارا من ٢٠١١/١/٣ 
وحتـــى ٢٠١١/١/٢٠ وحلني العـــودة باالضافة الى عملها 

االصلي. 

 تشارك وزارة العدل في معرض الكتاب القانوني االول 
الذي تنظمه كلية احلقوقـ  جامعة الكويت ضمن مشاركات 
جلهات متخصصة في القانون على غرار الفتوى والتشريع 
وجمعية احملامني ومؤسسات أخرى مهتمة بالكتاب القانوني، 
وتعرض وزارة العدل في جناحها املخصص باملعرض الذي 
بدأت أنشطته أمس الكثير من مطبوعاتها اخلاصة بالعديد 

من قطاعاتها املختلفة. 

 «العدل» تشارك بمعرض الكتاب القانوني في« الحقوق»  الخراز مديراً للشؤون اإلدارية بـ «التطبيقي» 

 المستشار الثقافي طمأن األهالي بعد الفيضانات العارمة في كوااللمبور 

 األثري: طالبنا الدارسون في أستراليا بخير 
 كواالملبورـ  كونا: طمأن املستشار الثقافي 
ورئيس املكتب الثقافي الكويتي في استراليا 
د.احمد االثري اهالي الطلبة الكويتيني الدارسني 
في استراليا التي تتعرض لفيضانات عارمة 
مؤكدا ان جميـــع الطلبة بخير ولم يصابوا 
بســـوء. وقال االثري في تصريح لـ «كونا» 
عبـــر الهاتف اليـــوم ان الفيضانات ضربت 

املناطق الزراعية ولم تشكل أي خطر على املدن 
الرئيسية التي يسكنها الطلبة الكويتيون.

  واكد انه على تواصل دائم مع جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في استراليا لالطمئنان 
عليهم. واضاف ان مياه الفيضانات غمرت 
مســـاحات شاســـعة من املناطق الشمالية 
الشرقية الساحلية باستراليا في كارثة بيئية 

آخذة في االتساع ما اضطر اآلالف الى النزوح 
عن ديارهم. ويتوقع ان تستمر االمطار الشهر 
عدة حيث تسببت في فرار مئات السكان في 
بلدة (روكهامبتون) شمالي (برزبني) عاصمة 
كوينزالند من منازلهم وسط ارتفاع منسوب 
املياه التي يتوقع ان يزيد عن ٣٠ قدما خالل 

االيام املقبلة.  

 وفد من وزارة المواصالت زار «االتصاالت والمالحة» 

 طرق البحث بـ «Spss» في «كويت ـ ماسترخت» 
 حاضنة الشويخ تقيم دورة للمشروعات الصغيرة

 محمد الخالدي
  أقامت حاضنة الشويخ احلرفية دورة «إعداد 
مبادري املشروعات الصغيرة» لطلبة وخريجي معهد 
السياحة والتجميل واالزياء، ومبشاركة نخبة من 
مبادري املشروعات الصغيرة على مدى أسبوعني، 
حيث مت التطرق الى أهم أساليب استنباط أفكار 
املشاريع املتميزة وأســـس ادارتها. باالضافة الى 
التعـــرف على قوانني العمل في الكويت من حيث 
التراخيص التجارية وإدارة العمالة في املشروع 
ونظم احلقوق والواجبات. وقد ركزت الدورة على 
دراسة اجلانب العملي للمشروع من خالل دراسة 
السوق واالنتاج واملخزون واالدارة املالية وطرق 

تسويق املنتجات.
  وأقيمت ورش عمل للمتدربني لتطبيق ما متت 
تغطيته في البرنامج التدريبي تطبيقا عمليا من 
خالل اعداد خطط العمل ودراسة اجلدوى النهائية 

للمشروع.
  وفي ختام البرنامج التدريبي، قام مدير حاضنة 
الشويخ احلرفية م.منذر املعتوق بتسليم الشهادات 
للمتدربني، متمنيا لهم النجاح في مشاريعهم وموجها 
الدعوة لهم لالنضمام حلاضنة الشويخ احلرفية 
واالستفادة من اخلدمات واملميزات العديدة التي 
تقدمها احلاضنة لطلبـــة ومتدربي الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب. 

 محمد هالل الخالدي
  قام وفد مـــن موظفي وزارة املواصالت بزيارة 
املعهد العالي لالتصاالت واملالحة، وخالل هذه الزيارة 
اطلع الوفد على أحدث االجهزة العلمية في مجال 
الربط باستخدام االلياف الضوئية، حيث مت عمل 
برنامج تدريبي قصير خاص بالزيارة تخلله شرح 
للمكونات االساسية لأللياف واالطالع على أجهزة 
التركيب والفحص والقياس احلديثة املستخدمة في 
نظم وشبكات االلياف الضوئية، ومت عمل ورشة 

علمية مبشاركة موظفي الوزارة.
  القت الزيارة استحسان احلضور من موظفي 

وزارة املواصالت، وذلك ملا فيها من خبرات متطورة 
في مجـــال التدريب وفائدة كبيـــرة خلطة وزارة 
املواصالت في تطوير الشبكة الهاتفية بالكويت.

  اجلدير بالذكر ان الزيارة جاءت ثمرة للزيارات 
امليدانية إلدارة متابعة اخلريجني وســـوق العمل 
في قطاعات العمل الكويتي والتي تهدف الى ابراز 

امكانيات الهيئة البشرية واملادية.
  شارك في الورشـــة كل من مدير ادارة متابعة 
اخلريجني وســـوق العمل د.م.حسني قاسم وكال 
من م.حسني محمد، م.دالل اجلودو، م.فهد السعيد 

وم.حمدي حفني. 

 آالء خليفة
  نظمت كلية «كويت ـ ماسترخت» الدارة االعمال 
دورة تدريبية في طرق البحــــث العلمي من خالل 
برنامج «Spss» لالحصاء، وذلك بني ٢٩ نوفمبر و١٣ 
ديســــمبر ٢٠١٠ لطالب الدفعتني العاشرة واحلادية 
عشرة واستغرقت الدورة ١٨ ساعة، وحاضر وأشرف 
على هذه الدورة املكثفة البروفيسور باريس مانياتس 
وشارك فيها ٢٣ طالبا ممن يستعدون لكتابة اطروحة 
املاجستير حيث تؤهلهم هذه الدورة العداد االستبيانات 
الضرورية لكتابة الفصل الرابع من رسالة املاجستير. 
اجلدير بالذكر ان د.مانياتس عضو الهيئة التدريسية 
في كلية «ماســــترخت» الدارة االعمال يحمل خبرة 

ممتدة وجتارب علمية وعملية من خالل التدريس 
وإلقاء احملاضرات في العديد من اجلامعات والعمل 
كمستشار في مجال االحصاء، كما ان أبحاثه ودراساته 
منشورة في العديد من املجاالت األكادميية املعتمدة 
واملصنفة دوليا واملختصة بعرض النماذج االحصائية 
املتقدمة.  هذا وعرض البروفيسور مانياتس خبراته 
من خالل االجابة عن ســــؤالني رئيسيني في البحث 
األكادميي ما أفضل طريقة تقنية ميكن اختيارها امام 
حالة معينة توصل املستخدم الى حل بني خيارات 
مماثلة؟ اما السؤال الثاني فهو: كيف ميكن للمستخدم 
ان يختار األسلوب العلمي األمثل من خالل استخدام 

.«Spss» البرنامج االحصائي

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

االثنني املوافق 2011/1/24م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/81 بيوع/1.

املرفوعة من:    بدرية يعقوب عبدالنبي اللوغاين

1- فاطمة يعقوب عبدالنبي اللوغاين. �شـــــــــــــــــد: 

2 - �شربية يعقوب عبدالنبي اللوغاين.  

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة �سباح ال�سامل  قطعة 13 ب�سارع الأول جادة 11 منزل 71 ق�سيمة 233 وم�ساحته 300.125 م2 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 8637 ل�سنة 1993. العقار عبارة عن منزل �سكن خا�ص مكون من دور اأر�سي واأول يقع 

على بطن وظهر والتكييف عادي مع وحدات والتك�سية اخلارجية حجر ال�سناعات ا�سفر. الدور الأر�سي: ديوانية + 

�سالة + غرفة طعام + حمام + مطبخ + ملحق. الدور الأول: 5 غرف + 3 حمامات - امللحق: غرفة + حمام.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 112500 د.ك » مائة واثنا ع�سر األف وخم�سمائة دينار كويتي«، وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه 

اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�سة على  ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً 

اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة 

فوراً على ذمته على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة 

الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.2 - حكم ر�سو 

املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

البيوت  اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  على  يحظر  ملحوظة هامة: 

املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 

9 ل�سنة 2008.

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صرورية  لبع�ض حمطات التحويل الثانوية مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتاملحطةالتاريخاليوم

2011/1/9االحد

�صلوى 105 )ق8( - ا�صبيلية 48 )ق4(

القريوان 55 )ق2( - حطني 35 اأ )ق3(

اأم الهيمان 57 )ق5( - اأم الهيمان 105 )ق1(  

مبارك الكبري 5 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/10االثنني

ال�صاملية 86 )ق12( - ا�صبيلية 49 )ق4( 

القريوان 56 )ق2( - حطني 38 اأ )ق4(

اأم الهيمان 58 )ق5( - اأم الهيمان 106 )ق1(  

الق�صور 12 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/11الثالثاء

عبداهلل ال�صامل 25 )ق2( - ال�صاملية 63 )ق12(

ا�صبيلية 51 )ق4( - القريوان 57 )ق2(

حطني 46 اأ )ق2( - اأم الهيمان 59 )ق5(

اأم الهيمان 107 )ق1( - مبارك الكبري 2 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/12االربعاء

الرميثية 24 )ق11( - ا�صبيلية 52 )ق4(

حطني 49 اأ )ق2( - القريوان 58 )ق2(

اأم الهيمان 60 )ق5( - اأم الهيمان 108 )ق1(

الق�صور 26 )ق4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/13اخلمي�س

بنيد القار 7 - ال�صاملية 109 )ق12(

ا�صبيلية 53 )ق4( - القريوان 59 )ق2(

حطني 3 اأ )ق3( - اأم الهيمان 61 )ق5(

اأم الهيمان 109 )ق1( - مبارك الكبري 4 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

 ترعاها الحمود

 «غلوريا ديزاين ٣» الوطنية للفتيات
  لتشجيعهن على االبتكار في التصميم

 اتحاد «التطبيقي» كّرم المشاركين
  في تسجيل المستجدين 

 آالء خليفة
  أكد العميد املســــاعد للتســــجيل والقبول بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب علي املطاوعة أن احتاد الطلبة أثبت كفاءته في خدمة 
زمالئه املستجدين أثناء عملية تسجيلهم وكانوا على قدر املسؤولية 
وعند حســــن ظن العمادة بهم، مشيرا إلى أن البعض حاول الترويج 
بأن هناك تشابكا باأليدي قد وقع أمام مبنى التسجيل وهو ما ينافي 
احلقيقة والواقع، مؤكدا أن ما حدث ال يعدو كونه اختالفا في وجهات 
النظر بني بعض القوائم التي تواجدت بهدف خدمة املستجدين وهو 
ما يتنافى مع األعراف النقابية واألكادميية، حيث ان االحتاد فقط هو 
املسموح له بالتواجد كونه املمثل الشرعي جلميع الطالب والطالبات، 
ولفت إلى أن عمادة التسجيل والقبول ال تتعامل سوى مع االحتاد عمال 
باللوائح املنظمة لذلك، متمنيا جلميع من تقدموا للتســــجيل بالهيئة 
التوفيق والســــداد. بدوره قال رئيس اللجنة الطالبية ورئيس جلنة 
املستجدين في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة نواف خالد الزعبي 
في الكلمة التي ألقاها نيابة عن زمالئه أعضاء االحتاد أن الهيئة باتت 
من أهم املؤسسات التعليمية والتدريبية في الكويت بل وفي منطقة 
اخلليج، وأصبح هناك توافد كبير عليها من قبل الطلبة املستجدين 

لاللتحاق بكلياتها ومعاهدها مع بداية كل فصل دراسي. 

 «آفاق» يشيد بالمشاريع المرئية لطلبة «الجامعة»
  

  استضاف مقرر االتصال املرئي في قسم االعالم في جامعة الكويت 
للدكتور بدر احلجي طلبة ملتقى آفاق الثقافي واالجتماعي للطلبة 
الدارسني في اجلامعة لغير الناطقني باللغة العربية، حيث مت عرض 
ثالثة مشاريع لطلبة املقرر اولها التواصل الذهني واملرئي حملبي 
ركوب اخليل، وثانيها تصوير التعابير املرئية لالشخاص، والثالث 

الفهم الصحيح الساليب عرض رياضة كمال االجسام.
  واشاد طلبة امللتقى باملشاريع املرئية للشباب الكويتي، وابدوا 
اعجابهم وتفاعلهم معها وذلك من خالل حواراتهم مع اصحاب املشاريع 

الذين تواصلوا معهم وقدموا لهم الهدف من مشاريعهم. 

 د.حسان العبداجلادر

 اإلصدار السابع لنشرة 
عمادة المكتبات

  في «التطبيقي» 

 محمد هالل الخالدي
  أصدرت عمــــادة املكتبات 
والتقنيــــات بالهيئــــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
العدد السابع من نشرة عمادة 
املكتبات، وبهذه املناسبة أشار 
عميــــد املكتبــــات والتقنيات 
ورئيس حترير النشرة د.حسان 
العبداجلــــادر الــــى ان العدد 
يحتوي على موضوعات خاصة 
باملكتبات احلديثة ودورها في 
دعم العمليــــة التعليمية في 
الكليات واملعاهد، كما تضمنت 
معلومــــات خاصة فــــي عالم 
التقنيات وأجهزة تكنولوجيا 
التعليــــم املتطــــورة التي مت 
طرحها حديثا في األســــواق 
العامليــــة واحمللية وجتربتها 

في البيئة التعليمية. 

 آالء خليفة
  حتت رعاية رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية الشيخة أمل 
احلمود تقيم جلان الطالبات في االحتاد الوطني لطلبة الكويت، 
وجلان الطالبات في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مسابقة خاصة للفتيات املبدعات 
في عالم التصميم، وذلك مبناسبة احتفال الكويت مبرور خمسني 
عاما على االســـتقالل، وحتت شـــعار «غلوريا ديزاين ٣» الذي 
ينظمه كافيه «غلوريا جينز كوفيز» ومبشاركة د.نايف الصفران 
رئيس جلنة التحكيم وأســـتاذ محاضر بوزارة التعليم العالي 
ملادة التصميم الداخلي قسم الديكور، وذلك بعد النجاح الكبير 
الذي القته فكرة املسابقة في العامني املاضيني عندما أقيمت في 

شهر رمضان املبارك.
  وأوضحت رئيســـة جلان الطالبات باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت شريفة البناي ان املســـابقة تهتم بتشجيع الطالبات، 
إلبراز ابداعاتهن ومهاراتهن من خالل تقدمي ما يساعد على تطوير 
هذه املهارات وصقلها، وجاءت مبادرة «غلوريا جينز كوفيز» من 
خالل تقدمي هذه الفكرة املبتكرة، والتي قلما جندها لدى الشركات 
واملؤسسات من االهتمام بتطوير مهارات الطالبات والتي تتلخص 

في تزيني أركان مختلفة من «غلوريا جينز كوفيز».

  الجوائز والمشاركة

  وعن جوائز املســـابقة أوضحت ضحـــى احلمادي ان املركز 
األول ٤٠٠ دينار والثاني ٣٠٠ دينار والثالث ٢٠٠ دينار أما الرابع 
واخلامس فكانا ١٠٠ دينار، حيث ان الهدف من هذه اجلوائز القيمة 
هو اعطاء املســـابقة أهميتها وحتفيز أكبر عدد من املشاركات 
واختتمت احلمادي تصريحها موضحة ان تفاصيل املســـابقة 
واستمارة التسجيل ستجدونها على املوقع االلكتروني التالي 

www.nashiri.net/glori 

 الشيخة أمل احلمود شريفة البناي

 ٩٠ طالباً من الشرق األوسط يشاركون في البرنامج بأميركا خالل الصيف 

 سرافيني: «إعداد القادة» يستهدف تشجيع 
الشباب على المشاركة السياسية 

 د.فيصل أبوصليب ودبرا سرافيني 

 آالء خليفة
  حتت رعاية عميد كلية العلوم 
الكويت  االجتماعية بجامعـــة 
د.عبدالرضا اسيري، نظم أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 
ورئيس وحدة الدراسات األميركية 
د.فيصل أبوصليب لقاء مفتوحا 
بني طالب وطالبات كلية العلوم 
االجتماعية وملحق املشـــاريع 
الدميوقراطية  واملنح لتعزيـــز 
في برنامج املشاركة األميركية 
الشرق أوسطية دبرا سرافيني 
التي حتدثت عن برنامج إعداد 
التابع لوزارة اخلارجية  القادة 
األميركية والذي تأســـس عام 
٢٠٠٢، وذلك ظهـــر أمس بكلية 
العلـــوم االجتماعيـــة، وقالت 
القيادات  سرافيني: ان برنامج 
الطالبيـــة يعقد كل عام وإذا لم 
تسنح الفرصة للطلبة للمشاركة 
في هذا العام ميكنهم ان يشاركوا 
في األعوام املقبلة، مشيرة إلى ان 
البرنامج يعقد في فترة الصيف 
بالواليات املتحـــدة األميركية 
الشابة على  القيادات  لتشجيع 
املشاركة السياسية املدنية وتعلم 
مبادئ الدميوقراطية والتعددية 
ومحاولة االختـــالط بالثقافات 
األخرى وتزويدهـــم باملهارات 
املطلوبة بهدف تقوية املجتمع 
املدني وتطوير الدميوقراطية في 
منطقة الشرق األوسط باإلضافة 
إلى تقوية التنمية االقتصادية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا.

  متابعة: ويشارك حوالي ٩٠ 
طالبا وطالبة من منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا للمشاركة 
في البرنامج في الواليات املتحدة 
األميركية، ومن األخبار السارة 
في هـــذا البرنامـــج انه مغطى 
من حيث التكاليف املادية فيما 
يخص رحالت السفر وتكاليف 
الداخلية  املعيشة واملواصالت 
في الواليات املتحدة، موضحة ان 
البرنامج يعقد من شهر يونيو 
حتى شـــهر أغســـطس في كل 
عام ويتضمن يومني للتوجيه 
واإلرشاد في «واشنطن دي سي» 
وأربعة أسابيع كبرنامج في إحدى 
اجلامعات والكليات األميركية.

  وأضافت ســـرافيني قائلة: 
الدورات  البرنامج يشمل  وهذا 
التدريبية وورش العمل التدريبية 
للقيـــادات الطالبية، إضافة إلى 

بعض الفصول األكادميية وبعض 
الزيارات الطالبية لبعض األماكن 
في الواليات املتحدة، باإلضافة 
إلى إمكانيـــة العيش مع بعض 
العائـــالت األميركية لالختالط 
بالثقافة األميركية عن قرب، وبعد 
التخرج يحق للطلبة املشاركني في 
هذا البرنامج املشاركة في مؤمتر 
اخلريجني من تلك البرامج والذي 
سيعقد في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا. ولفتت إلى ان 
هناك طالبـــا كويتيني ملتحقني 
بتلك البرامج العام املاضي من 
جامعة الكويت وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا وأيضا من 
اجلامعات األميركية في الكويت، 
في مختلف اجلامعات واملناطق 
بالواليات املتحدة لتحقيق نوع 
من التنـــوع والتعددية في تلك 

البرامج. 


