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GUST بالتعاون بني إدارة التنمية األسرية بوزارة األوقاف وجامعة

برنامج »املبدعون في وطني« كرّم عدداً من الشخصيات املبدعة

متحدث مبواضيع الس���احة 
لنادي التوستماستر ورئيس 
املش���روع الوظيف���ي »خلك 
طم���وح« باالحت���اد الوطني 
لطلبة الكويت ومقدم البرنامج 
االذاعي »وس���ام« على اذاعة 
القرآن الك���رمي ومقدم ومعد 
البرنام���ج االذاع���ي »جتمل 
القرآن  اذاعة  بأخالقك« على 
الكرمي ومعد للعديد من الدورات 
منها هندس حياتك، هندس 

القائك، هندس وقتك.
ومن جانبه، اوضح رئيس 
قسم تطوير البرامج واملناهج 
ملركز صباح االحمد مبؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي صادق 
قاس����م ان مركز صباح االحمد 
للموهبة واإلبداع هو احد مراكز 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
انش����ئ في مايو 2010 مببادرة 
سامية من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأفاد قاسم بأنه عضو في 
الكويتي منذ  العلمي  النادي 
عام 1995 وحصل على لقب 
مخترع العرب عام 2010 في 

برنامج جنوم العلوم.
وأشار الى ان املركز يضم 
إدارت���ن هم���ا ادارة املوهبة 
واألخ���رى االبت���كار وتقوم 
ادارة االبتكار بتسجيل براءات 

االختراع.

ق���ال رئيس فريق  ناحيته، 
امل���زارع، ناصر العازمي: في 
الكويت ميكن زراعة اي نباتات 
ومزروعات و98% من االصناف 
املعروفة ميك���ن زراعتها في 
حديقة املنزل، الفتا الى انه اول 
من زرع النب والشاي والهيل 
والزعفران وشجر البخور في 
الكويت والعديد من احملاصيل 
الزراعية مثل الفواكه والتوابل، 
وب���دأ مؤخرا في زراعة املوز 
االحمر واملوسم القادم سوف 
يزرع شجرة الكاكاو وبعض 
النبات���ات الطبية والعطرية 

والنادرة.
وأش���ار العازمي الى دعم 
الديوان االميري ممثال برئيس 
الديوان الشيخ ناصر صباح 
االحمد ملشروع الغابة الوطنية 
الكويتية والتي سيكون مقرها 
شمال غرب الكويت وستشتمل 
على انشطة رياضية وزراعية 
وعالجية وتطوعية ومصحات 
طبي���ة. من جهت���ه، حتدث 
م.طارق الدرباس موضحا انه 
اكادميية  مدرب مرخص من 
اكسفورد للقيادة والتدريب 
املدير  ببريطاني���ا ونائ���ب 
ملؤسسة الدرباس للمقاوالت 
وش���ريك مؤس���س لشركة 
طاقات لالس���تثمار الشبابي 
وحاصل على ش���هادة افضل 

جامعة اخلليج منذ نشأتها عام 
2002 حريصة على دعم كافة 
الشبابية،  االبداعية  الطاقات 
الفت���ا الى ف���وز فريق طلبة 
جامعة اخللي���ج مؤخرا في 
مسابقة شركة مايكروسوفت 
وتأهله���م للتصفيات نصف 
النهائي���ة التي س���تعقد في 
جمهورية مصر العربية الشهر 

املقبل.
وأكد عامر ان االبداع يخلق 
الث���ورة، معربا ع���ن فخره 
املبدعة  الكويتية  بالوج���وه 
امللتقى والذين  املشاركة في 
حقق���وا اجنازات تأسس���ت 
على فكر خالق مبدع، مؤكدا 
ان جامعة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجيا مستمرة في دعم 
كافة الطاقات املبدعة بكل ما 

اوتيت من جهد وإمكانيات.
وانتقل احلديث الى مدير 
مركز اس���نان تاور د.عيسى 
العيس���ى الذي وجه رسالة 
للحض���ور مفاده���ا »حبوا 
ش���غلكم واجعلوه هواية«، 
الثقة  مش���ددا على ضرورة 
ف���ي النفس وتقدي���ر الذات 
والش���عور بالتميز والسعي 
نحو حتقيق االهداف، مؤكدا 
ضرورة ان يحرص الفرد على 
صنع عمل عظيم يضمن له 
الدميومة طيلة احلياة. ومن 

قد يك���ون لها اثر واضح في 
املجتمع من خالل استثمارها 
وعرض تلك اخلبرات واألفكار 
املنافسة  التي تش���جع على 
واإلجناز وحتويلها الى خطط 
ومش���اريع، مش���يرة الى ان 
البرنامج يستضيف مجموعة 
من املبدعن الكويتين الذين 
تخطوا سلم النجاح وحققوا ما 

يفخر به وطنهم من ابداع.
وم���ن جانب���ه، ونياب���ة 
عن جامع���ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، اوضح عميد 
القبول والتسجيل باجلامعة 
د.كم���ال الدين ب���ن عامر ان 

آالء خليفة

حت���ت ش���عار »بصم���ة 
كويتية« نظمت إدارة التنمية 
األس���رية ممثل���ة مبراقب���ة 
ب���وزارة  الدراس���ات احلرة 
األوقاف بقسم محافظة حولي 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، برنامج 
»املبدعون في وطني« والذي 
الش���خصيات  كرم عددا من 
املتمي���زة في عدة  الكويتية 
مجاالت وهم: د.عيسى العيسى 
مدير مركز أسنان تاور، الكابنت 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
منيرة بوعركي، املزارع ناصر 
العازم���ي، م.طارق الدرباس 
ورئيس قسم تطوير البرامج 
واملناهج ملركز صباح األحمد 
مبؤسس���ة الكوي���ت للتقدم 
العلمي صادق قاسم ومخترعة 
قلم كتاب���ة لطباعة احلروف 
بطريق���ة براي���ل للمكفوفن 
ش���يخة املاجد وذلك مببنى 
جامع���ة اخللي���ج للعل���وم 

والتكنولوجيا ظهر امس.
وأوضحت مراقب الدراسات 
احلرة بوزارة األوقاف إميان 
املذكور ان م���ن اهداف ادارة 
التنمية االس���رية بالوزارة 
اهتمامها بقضايا االسرة من 
خ���الل برام���ج تنموية يتم 

تفعيلها اجتماعيا واعالميا.
وقالت املذكور: وبالتنسيق 
مع جهات اخرى وحتقيقا ملبدأ 
الش���راكة املجتمعي���ة اقمنا 
برنامج املبدعون في وطني 
حتت ش���عار بصمة كويتية 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، الفتة 
الى ان اله���دف من البرنامج 
حتفيز الشباب على االبتكار 
واإلجناز من خالل تشجيعهم 
على اكتش���اف ما ميتلكون 
م���ن طاقات كامن���ة وقدرات 

اميان املذكور تكرم د.كمال الدين بن عامر

القبول  عميد  عامر  بن  الدين  د.عيسى العيسىد.كمال  م.طارق الدرباس املزارع ناصر العازميصادق قاسم

آالء خليفة

أعلن االحت���اد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا أن 
منظمة AO spine األشهر عامليا في مجال جراحة العظام 
قامت مبنح الطبيب الكويتي د.يوسف مروان جائزة 
أفضل باحث شاب على مستوى الشرق األوسط وذلك 

لتمي���زه بأبحاث جراحة 
العمود الفقري خالل العام 
احلالي. ويعد هذا اإلجناز 
األول م���ن نوعه لطبيب 

كويتي.
الذي  البحث  ويتناول 
شارك به د.يوسف مروان 
دراسة طرق دقيقة لتثبيت 
الرقبة وإمكانية  كس���ور 
إجرائها بأقل املضاعفات. 
وقد حاز هذا البحث إعجاب 
اللجن���ة املكلف���ة مبنح 
أثره  اجلائزة، ونال على 
املركز األول ضمن األبحاث 
املقدمة، كما أنه يقوم حاليا 

بالدراسات العليا والتخصص في مجال جراحة العظام 
في جامعة مكجيل الكندية املصنفة كأفضل جامعة طب 

على مستوى كندا.
وعل���ى صعيد متصل، حقق الطالب الكويتي عمار 
شمساه من جامعة كاجلري في مقاطعة ألبرتا في كندا 
 )Jiu Jitsu( امليدالية الذهبية في بطولة اجلوجتس���و
الرابعة ملقاطع���ة ألبرتا 2016 من بن 600 متس���ابق 

شاركوا في البطولة.

عمار شمساه

د.يوسف مروان

مروان حصد جائزة أفضل بحث
في الشرق األوسط.. وشمساه حقق 

الذهبية في بطولة »اجلوجتسو«

خارج مقر االحتاد النهم غير 
معتمدين لدينا ونوفر خدمة 
املندوبن بشكل مستمر إلنهاء 
جميع إجراءات الطالب عبر 
التواصل مع املكتب الثقافي 
وإدارة الوافدي���ن واجلهات 
الرسمية اخلاصة باجلامعات 
الطالب  وذلك حتى ال يفقد 

اوراقه ويضيع الوقت.
 وأطالب باستخراج جميع 
الكارنيهات خلاصة بالطالب 
التي  كل حس���ب اجلامعة 
يدرس به���ا وكذلك كارنيه 
املكت���ب الصحي ضروري 
جدا ورسالتي أن يتواصل 
الط���الب مع االحت���اد فهو 
»بي���ت كل الطالب« ونحن 
هنا خلدمتهم جميعا، وتلتزم 
بحمل هموم الطلبة وحتقيق 
املصلحة الطالبية والدفاع 
ع���ن مطالبه���م وحقوقهم 
العامة كم���ا يوفر االحتاد 
احملامن خلدمه الطالب عند 
تعرضهم ال قدر اهلل إلى أي 

مشكلة.
ونحن نعمل وفق اآلليات 
الدميوقراطية في قيادة العمل 
واتخاذ القرارات بروح العمل 
اجلماعي، كما يهدف االحتاد 
إل���ى احملافظة عل���ى القيم 
النبيل���ة وإعداد  واألخالق 
شخصيات طالبية محافظة 
تس���تمد هويتها من عادات 
مجتمعن���ا األصيلة والقيم 

اإلسالمية السامية.

أستاذا للتدريس في االحتاد 
كخدمات للطالب خالل الفترة 

القادمة.

هل هناك تعاون مع 
االحتادات الطالبية اخلليجية 

بالقاهرة؟
٭ بالطبع هناك تعاون 
مس���تمر ولقاءات ودورات 
رياضي���ة وثقافي���ة، وقام 
االحت���اد بتوفي���ر القاعات 
للطالب الوافدين من جنسيات 
خليجي���ة وعربية او بدون 
مقاب���ل في إط���ار التعاون 

ومساهمة من االحتاد. 

رسالتك إلى وزير التعليم؟
٭ نوجه رسالة إلى وزير 
التعليم د بدر العيسى الذي 
تفضل بإقرار زيادة ميزانية 
االحتاد وذلك في افتتاح مقر 
االحت���اد ديس���مبر املاضي 
املوافقة لصرف  الستعجال 
امليزاني���ة خاص���ة في ظل 
زيادة عدد الطالب الدارسن 
في مصر، وامليزانية 7 آالف 
و200 دينار اآلن جتاوز عدد 
الطالب اآلالف واملس���جلن 

رسميا 16 ألف طالب.

مشكلة المندوبين

هل من رسالة توجهها 
للطالب؟

٭ أحذر الطالب من التعامل 
مع املندوب���ن املتواجدين 

االحتاد؟
٭ املكتب الثقافي والهيئة 
اإلدارية السابقة قدمت خدمة 
توفير حجزات السفر للطالب 
من مص���ر- الكويت مصر، 
وهى خدمه تقدم خصم %30 
عن طري���ق مكتب الطيران 

الكويتي بالقاهرة.
وكذل���ك الفن���ادق هناك 
خصوم���ات خاصة للطالب 
الدارس���ن بالقاهرة وهناك 
االدارية  الهيئ���ة  توجه من 
حاليا بعقد اتفاقيات جديدة 
مع عدد من الفنادق لتقدمي 
خصوم���ات للطالب خاصة 
ونحن مقبل���ون على فترة 
أعداد  اختبارات وزيادة في 
الطالب، كما سيتم تعين 25 

٭ هناك جلنه للطالبات 
تترأس���ها إحدى الطالبات 
وتتولى اإلش���راف عليها 
كم���ا يوجد مبق���ر االحتاد 
ديوانية خاصة للطالبات 
كذلك هناك جزء من ميزانية 
االحتاد مخصص ألنشطة 

الطالبات.

هل يتوافر باالحتاد قاعات 
للتدريس؟

٭ يوج���د باالحتاد 14 
قاعة للتدريس كلها مهيأة 
ومجهزة بأحدث وس���ائل 
التكنولوجي���ا اخلاص���ة 
للتدريس وتستوعب أعدادا 

كبيرة.
ما اخلدمات التي يقدمها 

وكيفية التواصل معهم.
يتم تعين شعبه للطالب 
باإلس���كندرية تكون تابعه 
لالحتاد خاصة ان هناك عددا 
كبيرا من الطالب يدرس���ون 
باإلس���كندرية وهم مقيمون 
هناك وتس���هيال عليهم يتم 
الش���عبة  التواصل مع تلك 
والتي تخطرنا أول بأول عن 
احتياج���ات الطالب وهناك 
مندوبون لتسهيل إجراءات 
الطالب وتتوافر أرقام االحتاد 
وأرقام هواتف الهيئة اإلدارية 
وكذلك حسابتنا عبر تويتر 

@nuks_msr وانستغرام.

وماذا عن اخلدمات التي 
يقدمها االحتاد للطالبات؟

سفارتنا واملكتب الثقافي ومن 
املتوقع أن يكون نهاية شهر 
مايو بحضور وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيس���ى، وهذا نشاط قائم 

كل عام.
وتتنوع أنشطة االحتاد، 
فهناك دورات تدريبية ينظمها 
االحتاد، مثل دورة إعداد القادة 

ودورات كرة قدم.
ومن املقرر أن تستضيف 
ديوانية االحت���اد كل يوم 
سبت السفير أو املستشار 
الثقافي ومن تصادف وجوده 
بالقاهرة من وزراء وأعضاء 
مجلس أمة، وإلقاء محاضرة 
ثقافية في حوار مفتوح مع 
الطالب طالب اإلسكندرية 

كيف ترى التعاون بني 
االحتاد والسفارة واملكتب 

الثقافي؟
٭ هن���اك تع���اون قائم 
ومستمر مع السفارة وقد 
اس���تقبلنا الس���فير سالم 
الزمانان مبقر السفارة وقدم 
للهيئة اإلدارية التهنئة كما 
الثقافي  التقينا مستشارنا 
د.فريح العن���زي وامللحق 
الشايع،  الثقافي د.ش���ايع 
وشددوا على دور االحتاد 
والتواصل مع املكتب الثقافي 
والتع���اون من اجل أبنائنا 

الطالب.

ما خطة االحتاد خالل الفترة 
القادمة؟

٭ نستعد حاليا لتذليل 
جميع العقبات أمام الطالب 
ألنن���ا مقبلون عل���ى فترة 
اختبارات ولدينا ما يقارب 
16 ألف طالب وطالبة يدرسون 
مبختلف اجلامعات واملعاهد 
املصرية في محافظات مصر، 
كما يستعد االحتاد إلطالق 
حفل »اجلاليات العربية« الذي 
يقام برحاب جامعة القاهرة 
على أن يقوم االحتاد برعايته 
وتنظيمه ليخرج بشكل مميز 
الوطني  يليق باسم االحتاد 
الكويت ول���م يتم  لطلب���ة 
حتديد موعد االحتفال بعد. 
كما لدينا حف���ل اخلريجن 
بالتع���اون والتنس���يق مع 

رئيس االحتاد جمعان الرشيدي متحدثا إلى الزميلة هناء السيد        )ناصر عبدالسيد(جمعان الرشيدي مع أعضاء الهيئة اإلدارية 

رئيس احتاد الطلبة أكد في أول حوار صحافي له بعد فوزه أنه سيسعى إلى خدمة طالب الكويت جميعاً

جمعان لـ »األنباء«: نطالب باالستعجال
في زيادة ميزانية احتاد الطلبة- فرع مصر

يعتبر احتاد طلبة الكويت فرع مصر من أعرق االحتادات الطالبية باعتباره أول احتاد تأسس للطلبة سواء داخل الكويت 
وخارجها، ومت إنشاؤه عام 1951، ونظم آنذاك الطلبة أول جلسة لتأسيس احتاد، فتم تشكيل جلنة لوضع دستور االحتاد، 

وبعد انتهاء اللجنة من وضع الدستور اجتمعت اجلمعية العمومية ملناقشته وإقراره، وقد أعلن عن أول هيئة إدارية منتخبة 
الحتاد طلبة الكويت في مصر 5 أكتوبر 1951. واندرج احتاد جمهورية مصر العربية إلى دستور االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت العام في عام 1964، وأصبح حتت مظلة الدستور، وهو احد أهم الفروع التأسيسية التي ساهمت بشكل كبير جدا في 
إنشاء دستور االحتاد ومنذ ذلك احلن واالحتاد يقوم مبهام كثيرة. وكل عام يتم إجراء االنتخابات لتشكيل الهيئة اإلدارية 

اجلديد، ومنذ أيام فاز برئاسة االحتاد الطالب بالسنة النهائية بكلية احلقوق جامعة طنطا، جمعان الرشيدي، التقته »األنباء« 
في أول حوار لصحيفة محلية بعد توليه مهمة رئاسة االحتاد. وفي احلوار معه وجه الرشيدي رسالة شكر وتقدير إلى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على دعم سموه ورعايته ألبنائه الطالب وحرص سموه الدائم على أهمية العلم 
واالهتمام باملبتعثن، وان العلم هو أساس نهضة األمم لذا نحن هنا طالب الكويت جميعا نحمل مسؤولية نهضة وطننا 
الكويت بعد عودتنا متسلحن بالعلم واملعرفة، فنحن جميعا سفراء لوطننا احلبيب الكويت الذي منحنا الكثير وينتظر 

تخرجنا بجميع التخصصات لنعمل من اجله ونرد العطاء بالعطاء، وفيما يلي التفاصيل: 

القاهرة - هناء السيد 

املذكور: الهدف 
من البرنامج حتفيز 

الشباب على االبتكار 
واإلجناز

هناك نحو 16 
ألف طالب وطالبة 
يدرسون مبختلف 

اجلامعات واملعاهد 
املصرية


