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أكدوا أن الجامعة حريصة على المشاركة في األعياد الوطنية واالحتفال باليوبيل الذهبي الستقالل الكويت
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مبنى اجلامعة تزين لألعياد

ارتدت جامعة الكويت أثواب 
األع���راس الوطني���ة املرصعة 
مبعاني احلب والوفاء، واكتست 
مبانيها بأوشحة أطياف البهجة 
البراقة، لتشرق أضواؤها ليال 
باأللوان اخلالبة حتى علت في 
عنان س���ماء الكويت الفسيح 
لتخطف أبصار اجلميع، استعدادا 
للتضامن في املهرجانات الوطنية 
التي تعيشها البالد وذلك تعبيرا 
منها عن الفرحة التي ستشارك 
فيها هذا الوطن الغالي مبناسبة 
احتفاله���ا مبرور 50 عاما على 
اس���تقاللها و20 عام���ا عل���ى 
حتريرها من االحتالل العراقي 
الغاشم، و5 سنوات على تولي 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وبهذه املناسبة تقدم قياديو 
جامعة الكويت بأخلص التهاني 
والتبريكات للقيادة احلكيمة 
وعلى رأسه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وللشعب الكويتي 
الكرمي، داعني املولى عز وجل أن 
يدمي على كويتنا احلبيبة أمنها 
واستقرارها وأن تنعم باملزيد من 
التقدم واالزدهار بأيدي أبنائها 

البررة.

جودة التعليم

في البداية تقدم مدير جامعة 
البدر  الكوي���ت د.عبداللطيف 
بأخلص التهاني لصاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
واحلكومة والشعب مبناسبة 
الكوي���ت باألعياد  احتف���االت 
الذهبي  الوطني���ة باليوبي���ل 
لالس���تقالل وم���رور 20 عاما 
على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وق���ال الب���در ان الش���عب 
الكويت���ي من أكثر الش���عوب 
تعبيرا عن موقفه في مواجهة 
الصعاب واألزمات مما ساعد في 
بناء الدولة احلديثة وإنشاء دولة 
التي انطلقت منها  املؤسسات 
املسيرة التنموية واالقتصادية 
واالرتقاء بالعملية التعليمية من 
اجل رفعة شأن الكويت وحتقيق 

الرفاهية ألبنائها.
وأكد البدر أن صاحب السمو 
األمير قد أولى جامعة الكويت 
موف���ور العناي���ة واالهتم���ام 
وأمدها بسديد مشورته وصائب 
توجيهاته وبالكثير من الدفعات 
املعنوية، مش���يدا بالدور التي 
تقوم به احلكوم���ة من خالل 
تخصي���ص امليزانيات الكافية 
للجامعة للتزود بكل ما يلزمها 
من طاقات وإمكانيات لتنهض 
برس���التها وحتقق الهدف من 

ومكانتهم���ا الكبيرة في قلوب 
أبناء هذا الوطن، مشيرة الى أن 
االستقالل يعد بداية االنطالق 
نحو احلرية واالستقرار واألمان، 
وحتقيق التنمية والنهضة في كل 
املجاالت، أما ذكرى يوم التحرير 
فهي تأكيد على الشرعية التي 
ارتضى بها هذا الش���عب نحو 

قيادته احلكيمة. 

التعاون والوحدة الوطنية

وفي السياق ذاته قال عميد 
كلية العلوم االجتماعية د.عبد 
الرضا أسيري مبناسبة مرور 
50 عاما على استقالل الكويت 
ومرور 20 عاما على التحرير 
و5 سنوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم في البالد، 
ال يسعني إال أن أتقدم جلميع 
أهل الكويت وللعاملني بجامعة 
الكويت بشكل خاص بأصدق 
التهاني بتلك املناسبات الغالية 
علينا جميعا، والتي تعيشها 
البالد في ظل القيادة احلكيمة 
الكويت اخلامس عشر  حلاكم 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني، وسمو رئيس 

مجلس الوزراء. 
وتابع أسيري حديثه قائال: 
»اجتهد جمي���ع أبناء الكويت 
وعلى رأس���هم صاحب السمو 
األمير الذي واصل عطاءه من 
أج���ل الكوي���ت وجعلها دولة 
عصرية حديثة مزودة بالعلم 
واملعرفة ويس���ودها التعاون 
واإلخاء واحملبة واملساواة في 
احلقوق والواجبات واحملافظة 
عل���ى الدميوقراطي���ة وحرية 

الرأي«.
وذكر أن التعاون والوحدة 
الغالبة  الس���مة  الوطنية هي 
الذي ناضل  الكويتي  للشعب 
وصم���د عب���ر التاري���خ إزاء 
التحديات واملتغيرات لتحقيق 
مصلحة البالد ومنفعة اجلميع 
لتكون للكويت مكانة بارزة حتت 
قيادة سموه احلكيمة والرشيدة، 
مش���يرا إلى أن تل���ك القيادة 
أسهمت في تعزيز مكانة الكويت 
وترسيخ مبادئ الدميوقراطية 
وحرية التعبير والعمل اجلاد 
على مواكبة التطور احلضاري، 
وجتاوز كل م���ا يعوق عملية 
البناء والتنمية في البالد، مشددا 
على ضرورة العمل اجلاد لكي 
جنني ويجني أبناؤنا ثمار التقدم 
والنمو، ونقود س���فينتنا إلى 
ساحل التنمية بجميع أبعادها 
ومالمحها ليدوم مجد وعز هذا 

البلد املعطاء. 
ولفت الى أنه يتحتم علينا 
جميعا أن نس���تفيد من فترة 
االستقالل وأن نتعلم من جتربة 
االحتالل، فضال عن التخطيط 
ملرحلة التنمية، ومستقبل هذا 
البل���د حتت ش���عار »الكويت 
جتمعنا«، مؤكدا على أن جامعة 
الكويت ستعمل على بناء البشر 

الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم«.

تاريخ سياسي

من ناحيته تقدم عميد القبول 
والتسجيل د.مثنى الرفاعي بأطيب 
التهاني إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
مرور خمس سنوات على تولي 
سموه مقاليد احلكم، متمنيا أن 
يوفق سموه في حتقيق التطلعات 
التي يصبو إليها الشعب الكويتي 
لتبق���ى الكويت دائما واحة أمن 
وأمان كم���ا عهده���ا املواطنون 

واملقيمون.
وذكر د.الرفاع���ي أن حكم 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد جاء ليقود دفة 
البالد نحو مواطن العزة متابعا 
مسيرة آل الصباح الكرام الذين 
عاش الكويتيون في ظل حكمهم 
طوال القرون املاضية، مضيفا 
أننا نعتز مبا حققه سموه من 
إجنازات كبيرة وتطور مشهود 
خالل اخلمس سنوات املاضية 
شمل مختلف املجاالت مما جعل 
الكويت في مصاف الدول األولى 
على املستوى اخلليجي والعربي 
في مجال التنمية البشرية، فانه 
صاح���ب دور واضح واهتمام 
بالغ في تطوير اإلنسان الكويتي 
والطاقة البشرية في الكويت في 
كافة املجاالت سواء التعليمية 

أو االجتماعية أو غيرها.
من جانبها قالت عميدة كلية 
العلوم د.نادية شعيب: تعيش 
الكويت هذه األيام فرحة كبيرة 
تعم كل البالد حيث ستحتفل 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكرى العشرين للتحرير، 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم، 
الوطني  ويبقى دائما للعي���د 
ولذكرى التحرير طعمهما اخلاص 

السالم اجلامعية، والتي ستضم 
كليات جامعة الكويت داخل سور 
واحد، حتقيقا للرؤية واخلطة 
اإلستراتيجية للجامعة والتي 

سعت لتحقيقها منذ النشأة.

إحياء األنشطة الوطنية

من جانبه تق���دم املتحدث 
الكويت  الرسمي باسم جامعة 
مدي���ر إدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم فيصل مقصيد بأحر 
التهاني القلبية إلى مقام صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد وإلى الش���عب 
الكويتي واألس���رة اجلامعية 
مبناسبة األعياد الوطنية التي 
تعيش���ها البالد )ذك���رى عيد 
االستقالل وعيد التحرير، وتسلم 
صاحب الس���مو األمير مقاليد 

احلكم(.
وأكد مقصيد أن هذه املناسبة 
الوطنية التي تش���هدها البالد 
تسمو مبعاني التالحم الوطني 
بني أفراد الشعب الكويتي بشكل 
عام، وأقطاب اجلسم األكادميي 
بشكل خاص، مش���يرا إلى أن 
األعياد الوطنية للكويت تنبثق 
منها مواط���ن احملبة واإلخاء، 
وجتسد روح الوحدة الوطنية، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن جامعة 
الكويت حرصت على التعاون مع 
اللجنة العليا لالحتفاالت باألعياد 
الوطنية من خالل املش���اركة 
في إحياء الفعاليات واألنشطة 
الوطنية داخل وخارج أسوار 
اجلامعة، موضحا أن اجلامعة 
اكتست مبانيها باألعالم والزينة 
الوطنية ابتهاجا باملشاركة في 
االحتفال بعيد االستقالل وعيد 
التحرير وتسلم صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
كما أوضح مقصيد أن اجلامعة 
ستشارك في الكرنڤال الوطني الذي 

س����يقام 27 فبراير اجلاري على 
شارع اخلليج العربي عن طريق 
مجسم سيارة متحركة تعبر عن 
مس����يرة اجلامعة منذ تأسيسها، 
مبينا أنه مت التنس����يق مع عمادة 
ش����ؤون الطلبة وإدارة اخلدمات 
العامة وإدارة اإلنشاءات والصيانة 
لتجهيز حتضيرات العرس الوطني 
للبالد والتي ستكون اجلامعة احد 

عناصره الرئيسية.
من جهته����ا قالت عميدة كلية 
اآلداب د.ميمون����ة الصباح: »كان 
من مين الطالع أن تتزامن أعيادنا 
الوطنية مع عيد جلوس صاحب 
الس����مو األمير واليوبيل الذهبي 
لالس����تقالل والذكرى العش����رين 
للتحرير من براثن العدوان العراقي 
الغاشم لنظام صدام، فقد شاءت 
إرادة اهلل أن جتتمع هذه األعياد 

الغالية على قلوبنا جميعا«.
وأضافت الصباح قائلة: انه 
مع إش���راقة الذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم ف���ي وطنن���ا احلبيب 
والكوي���ت تنعم في ظل أبوته 
الكرمية  احلاني���ة ورعايت���ه 
وقيادته احلكيمة بنعمة األمن 
واألمان وفيض التقدم واالزدهار 
حترس���ها عناية اهلل وترعاها 

عينه التي ال تنام.
وأردفت قائلة: »يا صاحب 
الس���مو لقد عاهدت فصدقت 
وأعطيت فوفيت، وها أنت تكمل 
عامك اخلام���س وتدخل عامك 
الس���ادس تعاهد ربك وجتدد 
وعدك أن تواصل مسيرة العطاء 
البذل والوفاء لوطنك  ورحلة 
وشعبك وأمتك، واهبا لهذه األمة 
ولهذا الش���عب مبا حباك اهلل 
به من نعم ال حتصى وعزمية 
صادقة ورأي سديد وإرادة نافذة 
وقلب كبير يتسع آلمال شعبك 

وآالمه«.

إنجازات عظيمة

بدوره قال عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذي���اب: »يطيب 
لي أن اس���طر كلماتي في هذه 
املناسبة العظيمة ألشارك أبناء 
الوطن في احتفاالتهم باألعياد 
الوطنية، فإنه من دواعي فخري 
وس���روري أن أشارك بكلماتي 
هذه وأب���ارك للكويت احلبيبة 
الذهبي  احتفاله���ا باليوبي���ل 
الستقاللها ومرور عشرين عاما 
على التحرير من العدوان الغاشم 
الذي أصاب البالد، والذي يتزامن 
معه مناسبة مرور خمسة أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 

إنشائها.
انه بفضل توجيهات  وذكر 
صاحب السمو األمير في تطوير 
اجلامعة احتلت اجلامعة مراتب 
متقدم���ة عربي���ا وعاملي���ا من 
حيث جودة التعليم واالعتماد 
الكليات  األكادمي���ي وإنش���اء 
الدراس���ية  املناهج  وتطوي���ر 
التكنولوجية  النظم  وتطوير 
وأساليب التعليم احلديثة التي 

تواكب الدول املتقدمة.
وأكد البدر أن جامعة الكويت 
حرص���ت على جتني���د جميع 
قطاعاتها وكلياتها وموظفيها 
جميعا من أجل تضافر اجلهود 
والتفاع���ل األمث���ل م���ع هذه 
التي متر  الوطنية  االحتفاالت 
به���ا البالد، مبدي���ا دعمه لكل 
تلك اجلهود املتواصلة وتوفير 
كل الس���بل والوسائل إلجناح 
األنشطة اخلاصة باالحتفالية 
وظهورها بالصورة التي تليق 
بهذه املناسبات الوطنية املهمة 

في مختلف مواقع اجلامعة.

روح التفاني واإلخالص

وبدوره هنأ أمني عام جامعة 
الكويت د.أنور اليتامى القيادة 
احلكيمة وعلى رأسها صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد والشعب 
واألس���رة اجلامعية مبناسبة 
احتفال الكويت باليوبيل الذهبي 
لالس���تقالل والذك���رى ال� 20 
لتحرير الكويت، ومرور خمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو 

األمير املفدى مقاليد احلكم.
وقال اليتامى إن هذه املناسبة 
الوطنية السعيدة التي تعيشها 
البالد هي فرصة للتعبير عن 
روح التفاني واإلخالص وتقدمي 
الغالي والنفيس لهذا البلد العزيز 
س���عيا وراء حتقيق املصالح 
العامة التي تثمر باملردود الزاخر 
لهذه األرض املباركة، مشيرا إلى 
أهمية االلتفات للكلمات اخلالدة 
لصاحب السمو األمير حني قال 
»مصلحة الكويت ملتقى أهدافنا 
وحمايتها منتهى غايتنا وآية 
حبها أن نصون وحدتها ونحافظ 
على مكتسباتها وحقها علينا 
الوالء  أولى احلقوق بص���دق 
ونقاء الس���ريرة وسمو الفكر 
وحس���ن األداء من أجل تقدمها 
وتطورها ورفعة شأنها«، مؤكدا 
أن ه���ذه الكلم���ات التي تعبق 
برائحة الوف���اء وتلمع ببريق 
اإلخالص والصفاء، والدعوة إلى 
صيانة الوحدة الوطنية وحتقيق 
األهداف السامية هي غاية األسرة 
اجلامعية، والنهج الذي اعتادت 

أن تسير عليه دائما وأبدا.
كما أكد أن اجلامعة تس���ير 
وف���ق أطر اخلط���ط التنموية 
للبالد امتثاال للنطق الس���امي 
للقيادة الرشيدة، والتي تتمثل 
في تشييد أكبر صرح أكادميي 
البالد، وهي مدينة صباح  في 

قبل بناء احلجر. 
وتابع أسيري حديثه قائال: 
»ال ننسى أن نتذكر ببالغ التقدير 
والعرفان جهود رواد الكويت 
األوائل ال���ذي حتملوا األمانة 
وبذلوا جهدا استثنائيا لبناء 
الكويت بعيد االستقالل، فتلك 
األرض مهد اآلباء الذين شيدوا 
مالمحه���ا لتدوم لن���ا مبجدها 
وعزها، متمنني لكويتنا احلبيبة 
املزي���د من التق���دم واالزدهار 
الدائ���م في املس���تقبل، داعني 
املولى ع���ّز وجل أن يدمي على 
الكويت أمنها واستقرارها حتت 
القيادة احلكيمة لصاحب  ظل 
السمو األمير، وسمو ولي العهد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وأن يحفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه. 
وم���ن جهت���ه ق���ال عميد 
العليا د.نبيل  الدراسات  كلية 
اللوغاني انها ملناس���بة طيبة 
وعزيزة أن نس���ترجع ذكرى 
مرور خمسني عاما على استقالل 
الكويت، وعش���رين عاما على 
حترير الوطن من احتالل قوى 
الظالم، ومرور خمس سنوات 
 على تولي صاحب السمو األمير
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
ومن جانبه قدم عميد كلية 
العلوم الطبية املساعدة د.سعود 
العبيدي تهنئة مليئة باحلب 
والس���رور والف���رح إلى مقام 
حضرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد والى 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والى سمو رئيس مجلس 
الوزراء، والى الشعب الكويتي 
الك���رمي مبناس���بة االحتفال 
بالذكرى اخلمس���ني الستقالل 
الكويت ومرور عشرون عاما 
على التحرير ومرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
احلك���م، داعيا املولى عز وجل 
أن يحفظ الكويت وشعبها من 
كل مك���روه وان تنعم الكويت 
احلبيبة بنعمة األمن واألمان 
واملزيد من التقدم واالزدهار في 
جميع املجاالت حتت ظل وقيادة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
وم���ن ناحيته ذك���ر القائم 
بأعمال عميد كلية البنات د.قاسم 
صالح أن الكويت دولة صغيرة 
املس���احة ال يتج���اوز عمرها 
األربعمائة سنة ومع ذلك أضحت 
كيانا يش���ق طريقه بني األمم 
العاملية وصارت دولة يشار إليها 
بالبنان، مضيفا أن الكويت دولة 
شعبها لم يصل املاليني الثالثة 
بعدده ومع ذلك ظل قادرا على 
التمييز بني الشعوب األخرى 
مبهارت���ه التجاري���ة وحلمته 
الوطنية، وأصبح ملفا مهما في 
حسابات الدميوقراطية والوئام 

االجتماعي.

العازمي لسرعة صرف مكافآت 
طلبة قسم الجيولوجيا

خالد العازمي

آالء خليفة
طالب نائ���ب رئيس الهيئة 
االدارية للشؤون االكادميية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� ف���رع اجلامعة خالد العازمي 
االدارة اجلامعية بسرعة صرف 
مكافأة التخصص النادر لطلبة 
قسم اجليولوجيا بكلية العلوم 
والت���ي تأخر موع���د نزولها 
املعتاد بأكثر من ثالثة اسابيع 
 ومنذ نهاية الفصل الدراس���ي
الدراس���ي  للع���ام  األول 

.2011/2010
وأض���اف العازمي قائال ان 
التأخير يض���ر مبصالح  هذا 
الطالبية خصوصا  جموعن���ا 
انه���م ملتزم���ون بتوفير كل 
الالزمة  الدراسية  احتياجاتهم 
والتي تساعدهم في استكمال 
مسيرتهم الدراسية بكل سهولة 
ويس���ر ومن دون اي عراقيل 
خصوصا قب���ل بداية الفصل 

الدراسي الثاني.
واشار العازمي الى انه يطالب 
االدارة اجلامعية بسرعة صرف 
تلك املكافآت التي هي العصب 

املادي الوحي���د لهؤالء الطلبة 
والتي تخفف عن كاهل وذوي 
هؤالء الطلبة وتساهم في توفير 
احتياجاتهم ومس���تلزماتهم 

الدراسية.
العازمي تصريحه  واختتم 
بأن االحتاد لن يدخر اي جهود 
في س���بيل حتقي���ق مصالح 
الطالبية في مختلف  جموعنا 
الكلي���ات وكل ما من ش���أنه 
العمل عل���ى خدمتهم وخدمة 

مصاحلهم.

اتحاد أميركا أعلن أنشطة مهرجان االستقالل»دامت أفراحك يا كويت« ينطلق في »الحقوق« اليوم

»ماسترخت« نظمت لقاء إرشاديًا لطلبة الماجستير

حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، ينظم 
مكتب العالقات العامة في كلية احلقوق بالتعاون 
م���ع جمعية القانون مهرجان���ا لالحتفال باليوم 
الوطني ويوم التحرير حتت عنوان »دامت أفراحك 
يا كويت«، في متام الساعة 10 صباحا في بهو كلية 

احلقوق في احلرم اجلامعي بالشويخ.
ويتضم���ن برنامج احلفل للي���وم األول فقرة 
العرضة في متام الس���اعة 10 صباحا، ويليها في 

الساعة 10:30 صباحا افتتاح معرض، ثم في متام 
الساعة 11 صباحا ستقام األصبوحة الشعرية والتي 
سيحييها الشاعر فهد بن عسكر، الشاعر فالح بن 

قشعم، الشاعر محمد بن عزام العجمي.
وفي اليوم الثاني سيتم افتتاح معرض حتت 
رعاية الشيخة فريحة األحمد الصباح في متام 
الس���اعة 10:30 صباحا، ويليه في الس���اعة 11 
صباحا عرض لفيلم وثائقي عن عائلة كويتية 
أيام الغزو في مسرح عثمان عبدامللك في كلية 

احلقوق.

معرض للتصاميم والتصوير 
الفوتوغرافي، حيث يتيح هذا 
املعرض لالخ���وة واالخوات 
الطالب املشاركة في التعبير 
عن حبه���م لبلدن���ا احلبيب 
الكويت عبر تصميم لوحة أو 
رسمة أو صورة، كما بني الزامل 
ان جميع هذه املعلومات وأكثر 
متاحة للجميع من خالل املوقع 
اخلاص ال���ذي اطلقه االحتاد 
باسم مهرجان االستقالل على 

.»nuks.org«

آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة الطالبية 
الوطن���ي لطلبة  في االحتاد 
nuks.( الكويت � فرع أميركا

org( سعد الزامل ان االحتاد قد 
اطلق مؤخرا جدول األنشطة 
املزمع���ة اقامتها في مهرجان 
الذي سيقام في  االس���تقالل 
مدين���ة بالم س���برينغز في 
والي���ة كاليفورنيا في الفترة 
من 25 إل���ى 27 اجلاري، هذا، 
وقد أش���ار الزامل الى أهمية 
التس���جيل للمهرج���ان م���ن 
nuks.( خالل موقع االحت���اد
org( للتمت���ع باخلصم الذي 
يوفره االحت���اد بالتعاون مع 
فندق ومنتجع هيلتون بالم 
سبرينغز، كما بني الزامل ان 
أنش���طة مهرجان االحتفاالت 
باألعي���اد الوطنية لهذا العام 
يحفل بأنشطة متنوعة جديدة 
الهوائية  كالطيران باملناطيد 
وجتربة ركوب اخليل ورحلة 
في صحارى بالم س���برينغز 
على منت سيارات دفع رباعية 
وغيرها من األنشطة املمتعة 
واملفي���دة، وأضاف الزامل ان 
املهرجان كذلك سيحتوي على 

آالء خليفة
نظمت كلية كويت ماسترخت إلدارة األعمال 
لقاءها اإلرشادي للطلبة املهتمني بدراسة برنامج 
ماجستير إدارة األعمال للدفعة اخلامسة عشرة 
والتي ستبدأ الدراس���ة في العشرين من مارس 
املقبل، وقد حاضر في اللقاء مديرة الكلية روزماري 
لويد، وعميد الشؤون األكادميية د.هرنان ريكلمي، 

ورئيس قسم القبول السيد عبداهلل العنزي.
وقد اس���تهل اللقاء بكلمة تعريفية من مديرة 
الكلية حيث قدمت ش���رحا وافيا عن الكلية األم 
بهولندا واالعتمادات الدولية التي حصلت عليها 
الكلية، باإلضافة الى االعتمادات احمللية من مجلس 

اجلامعات اخلاصة ووزارة التعليم العالي، ثم أعقبها 
كلمة د.هرنان ريكلمي عميد الشؤون األكادميية 
حيث قام بتعريف احلضور مبواد برنامج املاجستير 
وقوانني الكلية واجلديد على صعيد علوم اإلدارة 
وتطوير قدرات ومهارات الطالب من خالل انخراطهم 

في دراسة برنامج املاجستير.
وبعد ذلك ق���دم رئيس وحدة القبول عبداهلل 
العنزي نبذة عن متطلبات وشروط القبول � وفي 
نهاية اللقاء متنى للجميع التوفيق في مشوارهم 
الدراسي داخل أروقة »كويت � ماسترخت« علما 
ان آخر موعد الستقبال طلبات االلتحاق بالكلية 

10 من مارس املقبل.

سعد الزامل

شعار املهرجان


