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 باركت نائبة رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
شريفة البناي للطلبة املستجدين قبولهم في جامعة 
الكويت، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم 
الدراسية كما شكرت املوظفني واملوظفات بصالة القبول 
والتسجيل، على تعاونهم وجهودهم خالل فترة تسجيل 
املستجدين للفصل الدراسي الثاني وادارة االمن والسالمة 

على تنظيمهم وجهودهم. 

 اتحاد الطلبة هّنأ المقبولين في الجامعة

 نواف الزعبي

 م. فيصل الصديقي ود. فواز عبدامللك خالل االجتماع  هيا العويش

 مبارك الدوسري مكرما د.عبدالرحمن العثمان

 خريج يشرح أعماله الفنية

 لوحة ألحد اخلريجني 

 البروفيسورة مارسيال كولشيتسكي مع الطلبة املشاركني

 خريجة مع تصميم خاص بها

 د.طاهر الصحاف في جناح مستشفى السيف

 في إطار حرصها على إيجاد بيئة صحية بما يخدم مصلحة األفراد

 «السيف» يشارك بمعرض القمة العاشرة في «الهندسة»
 ضمن إطار خطتها لتوسيع رقعة نشاطاتها ووفقا 
الستراتيجيتها القاضية بتحقيق اقصى سبل التعاون 
والنشاط مع املؤسسات واجلامعات والشركات االخرى، 
شارك مستشفى السيف في معرض الصحة العاشر 
املقام بجامعة الكويت، كلية البترول والهندسة وذلك 

على مدى خمسة ايام.
  وحرصت مستشفى الســـيف وهي الرائدة في مجال 
اخلدمات الطبيـــة على تفعـــيل دورهـــا في املجتمع 
الشـــــبابي واالكادميي، وذلك من خــالل املشـــــاركة 
في هـــذا املعــرض الصحــي وتقـــدمي كـــل مـــا هــو 
جــــديد في عالم الصحة حيث كان فريق التســـويق 
والعـــالقات العامة في مستشـــفى الســـيف متواجد 

طوال الوقت العطاء النصائح واالرشـــــادات الطبية 
للحضور، الى ذلك عمل الفحوصات الطـــبية لقــياس 
الضغط ونســــــــبة الســـكر بالــدم، وقد توافد عدد 
كبير من الطالب والطالبات الى جناح مستشفى السيف 
لالستفســـار عن اخلدمات املقدمة من قبل مستشفى 

السيف.
  من ناحيتها، اعربت مديرة التســـويق والعالقات 
العامة في مستشفى السيف رزان الروضان عن سعادتها 
للمشاركة في هذا املعرض والذي ان دل فامنا يدل على 
حرص مستشفى السيف بالشباب االكادميي وتقدمي كل 
االمكانيات املطلوبة خللق بيئة صحية ونشر التوعية 

الصحية مبا يخدم مصلحة افراد املجتمع.

  يذكر ان مستشفى السيف عضو في مجموعة شركات 
املتحدة للخدمات الطبية وتعد من ابرز املستشفيات 
الرائـــدة على مســـتوى الكـــويت والشرق االوسط 
حــيث يقـــدم املستـــشـــفى عــــــدة خـــدمات منها 
اجلراحات التجميلية وجراحة الفكني وجراحة العظام 
ويضم املستشـــفى مجموعة من العيـــادات الداخلية 
واخلارجية وميتاز بـــأن لديه عيادة جراحة االطفال 
واملناظير وعيادة املســـالك البولية وعيادة النســـاء 
والوالدة واالشـــعة التشـــخيصية وغيرها. ويتميز 
بتقدميه خدمة عالج حاالت الطوارئ للبالغني واالطفال 
ويســـتقطب مجموعة منتقاة من االطباء واحملترفني 

في مجالتهم. 

 تعاون بين «الزراعة» و«الجامعة» لالرتقاء 
باألداء وتنمية القدرات البشرية

 ترأس نائب املدير العام لشؤون 
العامة  بالهيئة  النباتية  الثروة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.فيصـــل الصديقـــي اجتماعا 
موسعا مع د.فواز عبدامللك مدير 
مكتب االستشـــارات والتطوير 
املهني بكلية الهندسة والبترول 
جامعة الكويـــت وبحضور كل 
من نائب املدير العام لشـــؤون 
التجميليـــة بالهيئة  الزراعـــة 
م.توفيق احلـــداد ونائب املدير 
لشؤون الثروة السمكية د.حيدر 
مراد ومدير إدارة الشؤون املالية 
بالهيئة وذلك ملراجعة كافة بنود 
مذكـــرة التفاهم التي مت االتفاق 
عليها بني الطرفني والتي تشمل 

عـــددا من املواد منهـــا التعاون 
في مجـــال البحث العلمي وذلك 
املتاحة واملمكنة  ضمن احلدود 
لكل مـــن الطرفني وفي املجاالت 
ذات الصلة بينهما وكذلك تشجيع 
الزيارات املتبادلة والتعاون في 
إقامة الندوات واللقاءات املتعلقة 
بالنشـــاطات واملوضوعات ذات 
االهتمام املشترك على ان يقوم 
مكتب االستشـــارات والتطوير 
املهنـــي جامعة الكويت بتنظيم 
الدورات التدريبية التي تطلبها 
الهيئة في العلوم املختلفة وفقا 
ان  املتوافـــرة على  لإلمكانيات 
تكون األولوية في تقدمي الدورات 

الفنية. 

 «األميركية» نظمت معرضًا للخريجين

 مارسيال: إعداد الخريج لسوق العمل كمصمم جرافيكي

 نظم قسم التصميم اجلرافيكي 
في اجلامعة األميركية في الكويت 
معرضــــا للخريجني، حيث عرض 
١٥ خريجا وخريجة اعمالهم الفنية 
ومشاريع التخرج التي صممت خالل 
الكورس املاضي، وســــاعد كل من 
البروفيسورة  الكورس  مدرســــة 
مارســــيال كولشيتســــكي وقسم 
فــــي تنظيم  اخلدمــــات اجلامعية 
املعــــرض فــــي احلــــرم اجلامعي، 
ان  البروفيسورة مارسيال  وقالت 
هذا الكورس يهدف الى اعداد اخلريج 
لسوق العمل كمصمم جرافيكي عن 
طريق اعطاء الطالب فرصة الرسال 
رسالة حتمل فكرة او مفهوما بطريقة 
مبدعة ومعبرة، واضافت ان قسم 
التصميم اجلرافيكي في اجلامعة 

االميركية في الكويت يحرص على 
تعويد طالب القســــم على التفكير 
املبدع قبل التصميم، وهذه الطريقة 
ستفيدهم على املدى البعيد وجتعل 

منهم مصممني افضل.
  وزار املعرض العديد من موظفي 
ومدرسي وطلبة اجلامعة األميركية 
في الكويت باالضافة لعائالت الطلبة 

املشاركني في املعرض.
  اما الطلبة املشاركون في املعرض 
فهم: عبدالعزيز املضف، دانة جبارة، 
ايهاب مهران، فيصل املطوع، فاطمة 
الصغير، فاطمة جوهر، جاسم الوزان، 
مشـــاري املهيني، محمد العرادي، 
محمد الوقيان، نـــور مكي، عثمان 
العثمان، شهد املتروك، سليمان أنبار 

وطالل املطوع. 

 لدوره في تذليل العقبات أمام الطلبة

 طالب بوضع خطة محددة للمكافأة

 اتحاد «التطبيقي» كّرم
  رئيس قسم الهندسة الكهربائية

 الزعبي: إلى متى عدم انتظام
  مكافأة طلبة «التطبيقي»؟!

 العويش: توفير مكائن للمأكوالت الخفيفة 
والمياه في مكتبتي الخالدية والشويخ

والطالبات بشكل اصبح فيه اهانة 
لهم، فليس من املقبول عدم حترك 
االدارة وصرفها للمكافأة اال بعد 
مناشـــدات من االحتاد ويتوجب 

 آالء خليفة
  استنكر رئيس اللجنة الطالبية 
ورئيس جلنة املســـتجدين في 
العام لطلبـــة ومتدربي  االحتاد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب نواف الزعبي السياسة 
التي تتبعهـــا ادارة الهيئة حيال 
مكافـــأة الطلبة، مشـــيرا الى ان 
االحتـــاد كانت لديه بـــوادر امل 
بأن االدارة ســـتعالج الكثير من 
السلبيات التي كانت تعاني منها 
قطاعات الهيئة املختلفة بشكل عام، 
ولكن بكل اسف حتى اآلن مازالت 
التي  السلبيات  الكثير من  هناك 
يتوجب علـــى االدارة القيام بها، 
وعلى رأس تلك السلبيات تأخر 
مكافأة الطلبة، تلك املشكلة القدمية 
واملتجددة التي يعاني منها الطالب 

 آالء خليفة
  أعلنت مسؤولة اللجنة الطالبية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
هيا العويش عن توفير مكائن للمأكوالت اخلفيفة والقهوة واملاء في 
مكتبتي اخلالدية والشويخ (مكتبة جابر األحمد املركزية)، لتوفير 
ســـبل الراحة للطالب أثناء فترة االختبـــارات، ومت ذلك بعد اجراء 
اجتماع وأخذ املوافقة من مدير إدارة التغذية األستاذ محمد اخللفان 
شاكرة له تعاونه لكل ما يصب في مصلحة الطالب، كما تشارك هيا 
العويـــش اجلموع الطالبية أفراح الكويت وأعيادها الوطنية داعية 
املولى عز وجـــل ان يحفظ الكويت أميرها وولي عهدها وشـــعبها 
من كل مكروه، ومن جانبهـــا أضافت هيا أن أبواب االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت مفتوحة ألي استفسار أو اقتراح على اخلط الساخن 
٩٩٩٣٠٠٥٣ والبريد اإللكترونـــي w.nuks.kw@gmail.com. متمنية 

للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية. 

ان يتم تشكيل جلنة من املعنيني 
بصـــرف املكافـــأة ووضع خطة 
مسبقة يتم من خاللها العمل على 
ازالة جميع العراقيل التي تتسبب 

في هذا التأخر شبه املتعمد.
  واشـــار الزعبي الى ان تأخر 
املكافأة يتســـبب في حرج كبير 
للطلبة الذين يرتبطون بالتزامات 
مالية ومطالبني بالوفاء بها، فضال 
عـــن ان هناك عـــددا ليس قليال 
من الطالب متزوجـــون ولديهم 
التزامات اسرية، ووردت لالحتاد 
عدة شـــكاوى طالبية طالب فيها 
املشتكون بضرورة حترك االحتاد 
والتنسيق مع ادارة الهيئة لتحديد 
موعد ثابت يضمـــن لهم صرف 
مكافآتهم فـــي اوقات محددة من 

كل شهر. 

 آالء خليفة
  نظم االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفال مصغرا لتكرمي 
رئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات 
التكنولوجية د.عبدالرحمن العثمان مبناسبة انتهاء 
فترة رئاسته للقسم واجلهود التي بذلها في سبيل 
االرتقاء بالقسم أثناء فترة ترأسه له وتعاونه مع 
االحتاد في تذليل العقبـــات التي واجهت الطالب 

والطالبات.
  وقال رئيس جلنة التنسيق واملتابعة في االحتاد 
مبارك الدوسري ان تواصل د.العثمان مع االحتاد 
خالل الفترة السابقة كان له األثر الفعال في تذليل 
الكثير من العقبات التي كانت تواجه الطلبة، مثمنا 

في الوقت نفسه جهود عضو هيئة التدريس بالقسم 
د.محمد رشيد الرشيدي ومساعدته للطلبة، ولفت 
الى ان تلك املبادرة جاءت من االحتاد تقديرا جلهود 
د.العثمان في خدمة الطلبـــة التي كانت واضحة 

للجميع.
  من جهته، توجه د.عبدالرحمن العثمان بالشكر 
الحتاد الطلبة على تلك املبادرة الطيبة التي تعبر 
عن متابعة االحتاد لكل ما يتعلق بقضايا الطالب، 
وتوجه بالشكر جلميع أعضاء هيئة التدريس الذين 
عملوا معه بالقسم على ما قدموه من تعاون مثمر 
انعكس بااليجاب على مستوى التحصيل العلمي 
للطلبة، ومتنى للجميع الســـداد والتوفيق خالل 

الفترة املقبلة. 


