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ولي العهد يرعى احلفل املوحد 

خلريجي اجلامعة 11 أبريل

طلبة »الهندسة الكيميائية« 
قدموا مشروع املصفاة الرابعة

الفرج: نرفض الفرز الطائفي 
حلركات االحتجاج في البحرين

»األهلي« شارك في »صناع االقتصاد«

الشرهان: توعية الشباب مبخاطر 
تلوث البيئة وسبل احملافظة عليها

احتاد أميركا اختتم حملة عيد األم
أعل����ن أحمد معرفي نائب رئيس الهيئة اإلدارية للش����ؤون 
االعالمية باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
االميركية )nuks.org( ان االحتاد قام بإطالق شعار »أمي بقلبي.. 
تسهل دربي« مبناس����بة عيد األم حيث قامت اللجنة اإلعالمية 
بتقدمي رس����الة مصورة من طلبة الوالي����ات املتحدة االميركية 
تعبر عما يحمله االبناء ألمهاتهم من مشاعر حب خالصة، كما 
قامت اللجنة االعالمية بتوفير خصم خاص بالتنسيق مع إحدى 
شركات بيع الورد ليتمكن الطالب والطالبات من إرسال بوكيهات 
الورد الى والداتهم بالكويت بسهولة ويسر. تأتي هذه احلملة 
م����ن منطلق إميان االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع أميركا 
بأن جميع االمهات يعتبرون مصدر مهم من مصادر متيز أبناء 
الكويت في الواليات املتحدة االميركية. وبهذه املناس����بة تقدم 
معرفي بالشكر الى جميع الطلبة املشاركني بهذه احلملة ما أكد 
أنهم السبب الرئيسي في جناح هذه احلملة، الى جانب تفاعل 

الطلبة في الواليات املتحدة االميركية.
آالء خليفة  ٭

يتفضل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد ليشمل 
برعايته حفل تخري���ج الدفعة األربعني من خريجي جامعة 
الكويت دفع���ة 2010/2009 )احلفل اجلامعي املوحد(، وذلك 
في متام الساعة 6:30 من مساء يوم االثنني املوافق 11 ابريل 

القادم في االستاد الرياضي باحلرم اجلامعي � الشويخ.
وفي هذا الص���دد عقدت اللجنة املنظم���ة العليا للحفل 
املوحد برئاس���ة أمني عام اجلامعة د.أنور اليتامى اجتماعا 
يوم أمس للوقوف على آخر االستعدادات للحفل وجهوزية 
جميع االدارات املعنية باحلفل، وبشكل  خاص فيما يتعلق 
باجلوانب الفنية كاإلضاءة والص���وت والديكورات ليظهر 

بالشكل الذي يليق بسمعة جامعة الكويت.
ودع���ا د.التيامى اإلدارات املعنية ب���أن تكون على أهبة 
االستعداد وأن يتم تضافر جميع الطاقات البشرية والفنية، 
ليكون احلفل بالصورة التي تتمناها اللجنة املنظمة، ويحقق 

جناحه املعهود.

قام عدد من طلبة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات 
التكنولوجية بالتطبيقي بعمل مش���روع مصغر للمصفاة 
الرابعة حتت إش���راف د.جمال السعيدي الذي كان له الدور 
االساسي في دعم هذا املش���روع وتوجيه الطلبة، وكان له 

الفضل بإبراز هذه املواهب الشبابية.
وحول هذا املوضوع أكد الطلبة ان بداية فكرة املشروع 
قدمها د.جمال الس���عيدي أستاذ املادة، حيث سيحتسب 
املشروع ضمن الدرجة النهائية للمادة، فطرح علينا فكرة 
انشاء املصفاة الرابعة وطلب منا تطبيقها بطريقتنا اخلاصة 
وأفكارنا، مما تطلب منا جه���دا كبيرا من ناحية التنفيذ 
والتفكي���ر لنحصل على النتيج���ة املطلوبة وهي التميز 
واالبداع وفي املقابل فان النسبة االكادميية التي سنحصل 
عليها ال تتجاوز 10% من اجمالي الدرجة النهائية للمادة 
وبعدها فكرنا في كيفية عم���ل وحدة مصغرة للمصفاة 
الرابعة وatmosphic section unt-06 فحرصنا على ان تكون 
طريقة عملنا للمشروع مختلفة تعتمد على البساطة من 
ناحية الطرح والتنفيذ وعملية اختيار املواد مع احلفاظ 
على التميز، فاملواد اخلام املس���تخدمة في عمل املشروع 
تتصف بأنها متوافرة ومبتن���اول اليد وغير ثقيلة لكي 
يسهل التعامل معها وحملها، وأال تكون غالية الثمن، لذلك 
قررنا الذهاب الى س���وق )الصفافير( نظرا لتوافر املواد 
اخلام االساس���ية التي نحتاج اليه���ا من أنابيب توصيل 
وحلام، باالضافة الى وجود اشخاص هناك ساعدونا في 

تنفيذ املراحل النهائية للمشروع.
محمد هالل الخالدي  ٭

اكد رئيس مركز الكويت للدراسات االستراتيجية د.سامي 
الفرج أن املواجهة بني الواليات املتحدة االميركية وايران من 
احملتمل ان تأجل بسبب االوضاع الراهنة في املنطقة، الفتا 
أن التوقعات االسرائيلية تشير إلى أن املواجهة لن حتدث إال 
بحلول العام 2014 مرجعا اس���باب ذلك إلى أن في هذا العام 
وفق وعود الرئيس االميركي باراك اوباما ستسحب اميركا 
جيوشها من افغانستان باالضافة إلى ان ايران لن تكون قادرة 
على انتاج 3 رؤوس نووية إال بحلول عام 2014 فضال عن أن 
خروج اميركا من ازمتها االقتصادية بهذا العام سيجعلها اكثر 
قدرة على مواجهة ايران، مش���يرا إلى وجود اسلحة جديدة 

في حينها ستجعل من هذا العام خطرا على ايران. 
واشار الفرج خالل الندوة التي اقامتها وحدة الدراسات 
االميركية بكلية العلوم االجتماعية صباح امس حتت عنوان 
»أميركا..إيران..وتعقيدات املش���هد اخلليجي« أن ما يخيف 
االيرانيني هو الوضع في سورية، الفتا أن أي تطور احتجاجي 
ضد النظام السوري سينتقل إلى لبنان ثم إلى العراق االمر 
الذي يهدد املصالح االيرانية في هذه الدول فضال عن امكانية 

انتقال هذه االحتجاجات إلى االراضي االيرانية. 
وعن امللف البحريني اشار الفرج الى أن احلقيقة الوحيدة 
بهذا امللف أن هناك مطالب مشروعة للمواطنني رافضا الفرز 
الطائفي حلركات االحتجاج، مشيرا الى أن هناك اغنياء من 
الش���يعة وفقراء من السنة معتبرا تخوين شيعة البحرين 
امر غير جائز خاصة ان الشعب البحريني صوت عام 1970 
باس���تقالل البحرين وصوت على الدستور الذي نص على 
حك���م آل خليفة، الفت���ا إلى أن ايران متهم���ة بتحريك هذه 
االحتجاجات في الشارع البحريني متسائال عن السبب الذي 
يدفع االيرانيني الثارة القالئل في اخلليج قائال أن ايران اتهمت 
الغرب والسعودية بدعم احلركات االحتجاجية االيرانية التي 
قامت بعد اعالن نتائج االنتخابات الرئاس���ية االيرانية عام 
2009 مؤكدا أن اجلبهة الوحيدة التي تستطيع ايران احملاربة 

فيها هي اخلليج في ظل استقرار الوضع في العراق. 
مرحبا الفرج بكال اخليارين اخلليجني في البحرين سواء 
اخليار العسكري او املبادرة الكويتية حلل االزمة، مشيرا الى 
أن مجلس التعاون اخلليجي عندما مت تأسيسه عام 1981 كان 
بهدف تش���كيل حلف دفاعي بسبب االوضاع العربية انذاك 
واخلطر االيراني بتصدير الثورة مشيرا إلى أن االحداث في 
2011 تشير إلى وضع مش���ابه حيث أن هناك خطرا ايرانيا 
من االستفادة من حالة الال اس���تقرار في املنطقة باالضافة 
إلى غياب القوى العربية احملتمل���ة ملوازنة ايران كالعراق 
واليمن ومصر النش���غالهم مبش���اكلهم الداخلية منوها أن 
اخليار الوحيد امام اخلليج كان التدخل في البحرين مشددا 
بالوقت ذاته أن الكويت ال يجب أن تتدخل ملساعدة البحرين 

على حساب املواجهة الداخلية. 
وعن الوضع في ليبيا قال الفرج: »ان املثال الليبي للتدخل 
الغربي حلماية تدف���ق النفط ضاعف من مخاوف ايران في 
تدخل غربي اذا هددت بوقف تصدير النفط في منطقة اخلليج 
مشيرا الى أن االيرانيني يراقبون التحليق اجلوي الغربي في 
ليبيا ليس لدعم الثوار بل للتس���ريع في ايجاد حل لضمان 
تدفق النفط الليبي إلى اوروبا خاصة ان قرار مجلس االمن 
بفرض منطقة حظر ج���وي لم يصدر اال بعد وقف تصدير 
النفط بيومني الفتا إلى أن الشراكة االماراتية � القطرية ضد 
النظام في ليبيا جعلت االيرانيون يفكرون بإمكانية رد الفعل 
اخلليجي اذا ما حدث موقف مشابه لتهديد تدفق النفط من 

قبل ايران في اخلليج«. 
اما رئيس وحدة الدراسات االميركية د.فيصل ابو صليب 
فقال: »من خالل سلس���لة احملاضرات الت���ي تقدمها وحدة 
الدراس���ات االميركية حتاول مناقش���ة القضايا ذات الصلة 
بالسياسة االميركية في املنطقة ومن خالل هذه الندوة نحاول 
رصد التغيرات في املنطقة في الفترة االخيرة والتركيز بشكل 
اساسي على منطقة اخلليج وتأثير السياسية االميركية في 
اخلليج وخاصة في البحرين والدور االميركي املتوقع وما دور 
الدول العربية في املنطقة في حال حصول مواجهة ايرانية 
� اميركية في املنطقة، مش���يرا: حسب ما قاله د. الفرج فإن 
الدور األميركي متراجع نوع���ا ما في ظل ادارة اوباما وظل 
االوضاع االقتصادية الصعبة في الواليات املتحدة واملنهج 
اجلماعي الذي حتاول تبنيه ادارة اوباما جنده في ليبيا من 
خالل محاولة ادخال املجتمع الدولي في هذه املسألة، مشيرا 
الى ان دول اخلليج رأت ان عليها ان تتحرك دون الرجوع الى 
الواليات املتحدة من خالل ما حصل مع قوات درع اجلزيرة 

وتدخلها القوي في البحرين للتصدي للتدخل االميركي«
دانيا شومان  ٭

في اطار مش���اركة البنك االهلي الكويتي مبعرض صناع 
االقتصاد الذي اقيم في كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت 
وقامت كلية العلوم االدارية بتك���رمي االهلي الكويتي على 

مشاركته ومساهمته إلجناح املعرض.
وقد عبرت د.س���مر باقر مشرفة مكتب التدريب الطالبي 
واخلريجني قائلة: نشكر البنك االهلي الكويتي على مشاركته 
الفعالة إلجناح معرض صناع االقتصاد، وهذا ليس بغريب 
على »االهلي الكويتي«، فهو يحرص دائما على دعم الطاقات 

الشبابية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
من جانبه، تقدم مساعد مدير عام إدارة املوارد البشرية 
حمزة انكي بالش���كر اجلزيل لكلية العلوم االدارية على 
تكرميهم البنك االهلي الكويتي ملش���اركته في معرضهم 
الناجح الذي متيز بكثافة احلضور الذي اس���تطعنا من 
خالله توفير فرص عمل تناسب تخصصات الطلبة املختلفة 

وترضي طموحاتهم.

الطلبة خالل تقدمي املشروع

د.سامي الفرج ود.فيصل ابو صليب خالل الندوة        )سعود سالم(

جناح البنك في املعرض

أعلنت الكلية األس����ترالية في الكويت عن مش����اركتها في 
رعاية أنشطة »الشهر البيئي« الذي تقيمه الهيئة العامة للبيئة 
ومجموعة ادارة حتت عنوان »التأثير في نوعية احلياة« برعاية 
النائ����ب األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير الدفاع ورئيس 
املجل����س األعلى للبيئة الش����يخ جابر املب����ارك. وذكر رئيس 

مجلس األمناء بالكلية األسترالية 
عبداهلل الشرهان ان مشاركة الكلية 
ورعايتها لهذا احلدث البيئي املهم 
جاءت إلميانها بدورها كمؤسسة 
تعليمية لها دور مجتمعي جتاه 
املجتمع في توعية الشباب مبخاطر 
البيئة وضرورة احملافظة  تلوث 
عليها، مبينا ان الكلية حريصة على 
ممارسة دورها االجتماعي بشكل 
عملي وحقيقي نحو املجتمع الذي 

تتعايش وتتفاعل معه.
وقال الشرهان ان الكلية تفاعلت 
بشكل كبير مع هذه املبادرة، حيث 

انها تشكل خطوة ايجابية نحو زيادة التوعية بأهمية احملافظة 
عل����ى البيئة، مبينا ان الكلية األس����ترالية في الكويت حترص 
دائما على مدى أهمية هذه القضي����ة التي تؤثر علينا جميعا، 
فالبرامج واألنش����طة لهذه املبادرة ستس����تمر على مدى شهر 
لتعزز من التوعية البيئية لتش����مل العديد من فئات املجتمع. 
وأكد الشرهان ان الكلية حترص على املساهمة في دعم األنشطة 
البيئية التي تخدم في املقام األول املجتمع الكويتي، موضحا ان 
البرامج واألنشطة ل� »الشهر البيئي« تصب في هذا االجتاه ملا 
لها من أثر كبير على البيئة، وملا تقوم به من دور فعال للعديد 

من املؤسسات والشركات.
آالء خليفة  ٭

عبداهلل الشرهان

العجمي: تعاون بني »اإلدارية« و»سيتي بنك« خلدمة الطلبة

ميثاق اجلامعة
لم ُيلَغ أو ُيجمد

وال أتفق 100% مع
ما هو موجود

من لوائح حاليًا

سيتم النظر قريبًا
في املناصب

الشاغرة وملتزمون 
بتطبيق قانون منع 

االختالط

نعمل وفق خطة 
إستراتيجية طويلة 

األمد وملتزمون 
بتحقيق مزايا أعضاء 

هيئة التدريس

مدير اجلامعة أكد ضرورة زيادة أعضاء هيئة التدريس والفصول ملواجهة تزايد أعداد الطلبة

البدر حول تعرضه لضغوط الختيار نواب املدير:
»اللي يعرفني يعرف إني ما أمشي على ضغوط«

للجامعة بخصوص عمليات الترميم 
والصيانة التي يعتبرها البعض 
هدرا للمال الع����ام قال د.البدر: ال 
ميك����ن ان نترك جامع����ة الكويت 
مبواقعها احلالية متهالكة وغير 
مرممة فقط ألننا سننتقل بعد فترة 
الس����الم اجلامعية  ملدينة صباح 
فعندما نترك بيتا وننتقل آلخر البد 

ان نتركه نظيفا وليس رديئا.
وفي سؤال »األنباء« حول آفاق 
تعاون االدارة اجلامعية مع جمعية 
اعضاء هيئة التدريس السيما ان 
العالقة شهدت توترا في عهد االدارة 
السابقة اكد د.البدر انه يعمل وفق 
مبدأ التع����اون مع اجلميع ملا فيه 

مصلحة العمل.
اتفقت مع اجلمعية في  وقال: 
بعض املطالب ولم اتفق معهم في 
البعض اآلخر ونقلت لهم ذلك حينما 
اجتمعت معهم ولكن انا مرتاح من 
اجلمعية واعتقد انهم »مرتاحون« 

معي كذلك.
وردا على سؤال »األنباء« حول 
ما اقره مجلس اجلامعة منذ عامني 
من مزايا ألعضاء هيئة التدريس 
حول تعليم األبناء وتذاكر السفر 
وملاذا مت تأخير اقرارها قال د.البدر: 
نحن نلتزم بتنفيذ جميع ما يقره 
مجلس اجلامعة واملسألة معروضة 
على مجلس اخلدمة املدنية وسوف 

ننتظر الرد منهم.
وح����ول رأيه ف����ي قانون منع 
االخت����الط قال: نح����ن ملتزمون 
القوان����ني ومنع  بتطبيق كاف����ة 
االخت����الط قانون ونح����ن نلتزم 
بتطبيقه بجامعة الكويت، وبالنسبة 
لرأيه في اللباس املناسب قال: نحن 
نعيش في مجتمع محافظ وجميعنا 
محتشمون بلساننا ولباسنا وأي 
ش����يء يخالف ذلك يعتبر تهجما 

على املجتمع الكويتي.
وسئل د.البدر حول ان هناك 
الدكاترة قاموا بس����رقات  بعض 
علمية فيما يخص األبحاث وبدال من 
ان يحاسبوا متت محاسبة من بلغ 
بالواقعة فقال د.البدر: لقد شاركت 
اللجان بالس����ابق، وهذا  في تلك 
االمر يحدث في جميع اجلامعات 
وليس جامعة الكويت فحسب ولكن 
التعامل مع املوضوع يجب ان يكون 
في اطار الس����رية وأؤكد ان خطأ 
شخص ال يعني ان جامعة الكويت 

بأكملها قد أخطأت.
وفيم����ا يخص وجود مناصب 
ش����اغرة بجامع����ة الكوي����ت قال 
د.البدر: س����يتم النظر بكافة تلك 
األمور وسيتم سد كافة الشواغر 
املوجودة حاليا، وردا على سؤال 
حول وج����ود نية لتك����رمي مدير 
اجلامعة السابق د.عبداهلل الفهيد 
قال د.البدر: بالتأكيد سيتم تكرميه 
وسينظم حفل خاص له في شهر 

ابريل.

ب����ني احلني واآلخر أم����ر في غاية 
األهمية م����ن اجل مواكبة التطور 
في التعليم وس����يتم تدارس تلك 

األمور في القريب العاجل.
موضحا ان لدي����ه الكثير من 
التي سيعمل  التطويرية  اخلطط 
جاهدا عل����ى تنفيذه����ا بجامعة 
الكوي����ت من اجل حتس����ني بيئة 

العمل اجلامعي.
وبالنسبة ملا اشيع عن تفتيت 
كلية التربية قال د.البدر: ان كلية 
التربية من الكليات املهمة بجامعة 
الكويت ولن يتم تفتيها باملعنى 
املتعارف عليه وإمنا سيتم إضافة 
ماجستير MED، موضحا أن احدى 
مشاكل اجلامعة هو نوعية الطالب 
الذي يتقدم للجامعة مؤكدا على 

أهمية نوعية املدرس.
واردف قائال: وارى من وجهة 
نظري ان كمية املواد التي يتعلمها 
الطالب حتى يصبح مدرسا غير 
كافية، مؤكدا على اهمية تفعيل كلية 

التربية ورفع اضافة بإضافة 
امور جديدة لها، وقد ذكرت ذلك 
لعميد كلية التربية الذي وعدني 
مبناقشة االمر داخل الكلية وعرض 
مذكرة بهذا اخلصوص على مجلس 

اجلامعة.
وردا على سؤال حول تفتيت 
كلية البنات قال د.البدر: لم تفتت 
بهذا املعنى والب����د من النظر في 
الهدف من انشاء كلية البنات ويجب 
اال يكون هناك كلية للبنات اال اذا 
انش����أنا كلية عادية متخصصة 
للبنات ليس له����ا عالقة بجامعة 
الكويت، فقد كان الهدف من انشائها 
ايجاد مكان مخصص للبنات وليس 
انشاء كلية للبنات وبعد االنتقال 
الس����الم اجلامعية  ملدينة صباح 
س����يكون لكل كلية مبنى للطلبة 
وآخر للطالب����ات وبالتالي فهناك 
عدة افكار مطروح����ة حاليا فيما 

يخص كلية البنات.
ووجه سؤال الى د.البدر حول 
قانون اجلامعة في صورته النهائية 
فرد قائال: قانون اجلامعة مت اقراره 
عام 1966 وكانت اجلامعة مختلفة 
حينها عن االيام احلالية، موضحا 
انه البد من مراجعة القانون املقترح، 
مؤكدا ان قانون اجلامعة سيكون من 

أولوياته في املرحلة احلالية.
وأيد د.البدر القوانني املبسطة 
الفتا الى ان احدى مشاكل اجلامعة 
تتمثل في كثرة اللوائح والقوانني. 
وردا على سؤال حول مالحظات 
ديوان احملاسبة على جامعة الكويت 
ومدينة صباح السالم اجلامعية قال 
د.البدر: س����وف ننظر للموضوع 
ونتدارسه اوال ومن ثم سيتم الرد 
عليه. وبالنس����بة ملصير مواقع 
اجلامعة احلالية بعد االنتقال الى 
الس����الم اجلامعية  مدينة صباح 
ورده عل����ى االتهامات التي توجه 

الكويت  عقد مدي����ر جامع����ة 
الب����در مؤمت����را  د.عبداللطي����ف 
صحافيا صباح أمس مع وسائل 
اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية 
وذلك في قاع����ة مجلس اجلامعة 
العامة  العالق����ات  بحضور مدير 
الرس����مي باسم جامعة  والناطق 
الكويت فيصل مقصيد، ونائب مدير 
اجلامعة لألبحاث د.حس����ن سند 
ونائ����ب مدير اجلامعة للتخطيط 
د.مالك غلوم ونائب مدير اجلامعة 
للخدم����ات األكادميية املس����اندة 

د.حسني محمود.
وأكد مدير اجلامعة د.عبداللطيف 
البدر على أهمية الصحافة ودورها 
في التواصل بني اجلامعة واملجتمع 
مؤكدا على أن املعلومة أمانة والبد 
من حتري الدقة قبل نش����رها من 
املسؤولني باجلامعة حتى ال تنقل 
معلوم����ات مغلوطة عن اجلامعة 
السيما وان املجتمع الكويتي مجتمع 
قارئ للصحف ومشاهد للتلفزيون 
موضح����ا أن هدفه هو التميز في 
العلم والتعليم والتدريب بجامعة 

الكويت.
وحول الكثافة الطالبية بجامعة 
الكويت وهل هن����اك توجه لرفع 
نسب القبول، لفت د.البدر أن نسب 
القبول في أي جامعة ال تبنى على 
ع����دد الطلبة فهي محكومة بأمور 
أكادميية، الفتا إلى أن نسب القبول 
ال تبنى إال على معايير أكادميية 
وليس على أعداد كثيرة أو قليلة، 
موضحا أن اجلامعة بها أعداد اكبر 
من قدرتها في الوقت احلالي فاحلل 
هو زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس 
وزيادة الفصول الدراسية وافتتاح 
جامعات اخ����رى واجلامعة تعمل 
عليه اآلن وحاليا هناك جامعات 
خاصة وس����يتم بن����اء جامعات 

حكومية جديدة في املستقبل.
ح����ول  س����ؤال  عل����ى  وردا 
االستعجال في اختيار نواب املدير 
وهل مورست ضغوط على االدارة 
اجلامعية في ه����ذا االمر، قال: لم 
متارس اي ضغ����وط فيما يخص 
اختيار نواب املدير »واللي يعرفني 
يعرف اني ما امشي على ضغوط«، 
فلقد اطلعت على السيرة الذاتية 
لهم ومت االختيار بناء على خبرتهم 
وسيرتهم الذاتية املميزة وخلفيتهم 
العلمية، وعالقاتهم داخل وخارج 
اجلامع����ة موضح����ا أن اجلامعة 
ستتقدم بوجودهم وأعمالهم نافيا 
أن يكون االختيار قام على أساس 

الترضيات.
وبالنس����بة لرده على س����ؤال 
ح����ول وجود ضغوط مورس����ت 
على مدير اجلامعة اليقاف ميثاق 
العمل اجلامعي، نفى د.البدر ذلك 
االمر وقال: هناك ميثاق الي مهنة 
بالعالم ويعتبر كالدستور موضحا 
ان امليثاق ال يعتبر وليد اللحظة، 
فقد اقر في 2002 عندما كان عميدا 
لكلية الطب وهو كالدستور الذي 

يحكم التعامل داخل اجلامعة.
وقال: لم يلغ امليثاق او يجمد او 
يعلق كما اشيع مؤخرا فهو موجود 
وسيتم االستعانة به في حال وجود 

حاالت تستوجب الرجوع اليه.
وفي رده على سؤال »األنباء« 
حول وجود نية لتعديل اللوائح 
املتعلقة بالترقيات وتولي املناصب 
القيادية باجلامعة كلوائح اختيار 
العمداء وأفكاره لتحس����ني بيئة 
العمل داخل اجلامعة قال د.البدر: 
التميز  التميز واساس  هدفي هو 
القيادة واخلبرة واختيار القياديني 
والعمداء، وما هو موجود حاليا في 
اللوائح ال اتفق معه 100% والبد من 
مراجعته واإلضافة عليه، موضحا 
انه ال يؤمن بالترشيح واألفضل 

االختيار على أساس الكفاءة.
كما لفت الى ان مراجعة اللوائح 

د.عبداللطيف البدر خالل املؤمتر الصحافي

املؤسسات االكادميية باملنطقة وذلك 
التزاما منا بخدمة املجتمع احمللي 
وتطويره من خالل توفير ادوات 
التعليم املالي وتطوير القطاعات 

االقتصادية.
آالء خليفة  ٭

االوراق املالية للطلبة.
واضاف عقروق ان هذا البرنامج 
يقع ضمن استراتيجيتنا لتطوير 
كفاءات محلية ذات مس����ار مهني 
واضح ويتوافق مع هدفنا في نشر 
اكبر  املالية بالتعاون مع  الثقافة 

املالية  املعام����الت  نظم مركز 
بكلية العل����وم االدارية بالتعاون 
مع مجموعة سيتي بنك املصرفية 
في الكويت حفل تخريج 51 طالبا 
وطالبة ضمن البرنامج التدريبي 
حول خدمات تداول االوراق املالية 
بحض����ور عميد الكلية د.راش����د 
العجم����ي ومدير عام س����يتي في 

الكويت زياد عقروق.
ورحب عميد الكلية د.راش����د 
العجمي مبجموعة سيتي املصرفية 
في الكويت، مبينا ان هذا التعاون 
ليس االول بني الكلية واملجموعة، 
مش����يرا الى ان هذا البرنامج مهم 
لطلبتنا للتدري����ب على خدمات 
االوراق املالي����ة متقدما بالتهنئة 
للطلبة اخلريجني في هذا البرنامج. 
من جانبه، هنأ مدير مجموعة سيتي 
بنك املصرفية ف����ي الكويت زياد 
املتدربني ضمن  الطلب����ة  عقروق 
برنامج سيتي لتداول االوراق املالية 
على امتامهم هذه الدورات بنجاح، 
مشيرا الى ان هذا البرنامج الفريد 
انطلق اواخر عام 2009 بالتعاون 
الكويت وبتمويل من  مع جامعة 
قبل مؤسس����ة سيتي االجتماعية 
وذلك بهدف توفير شهادة في تداول 

د.راشد العجمي مكرما إحدى املشاركات


