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املؤمتر السنوي الـ ٣٤
روح متكاتفة لكويت متآلفة

أتالنتا - المؤتمر الـ ٣٤ 
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت 

فريق عمل »األنباء«
فريد سلوم - محمد بسام الحسيني 

 يوسف إبراهيم - علي صالح 
فريال حماد

)فريال حماد( لوحة »األنباء« والتي حملت شعار »كلمة إلى الكويت« على مدخل القاعة الرئيسية للمؤمتر في فندق »ماريوت - ماركيز«  

شاركت للعام الثالث على التوالي كراعٍ بالتيني

طلبتنا في أميركا شاركوا »األنباء« بـ »كلمة إلى الكويت«

مبشاركة غير مسبوقة 
من حيث أعداد املشاركني، 
انتهــت األســبوع املاضي 
فعاليات وأنشــطة املؤمتر 
الـ ٣4 الحتاد طلبة الكويت 
الواليــات  الدارســني فــي 
املتحــدة بانتخــاب هيئــة 

إدارية جديدة استمرت معها 
قائمة املستقبل الطالبي في 
قيادة االحتاد للعام الثاني 
على التوالــي بعد ١4 عاما 
من قيــادة قائمــة الوحدة 
الطالبية لالحتاد. »األنباء« 
شــاركت في املؤمتر للعام 
الثالث علــى التوالي كراع 
بالتينــي وإعالمــي، ناقلة 
صوت الطلبة الى املسؤولني 

واجلمهور. 
والــى جانــب تغطيــة 
االنتخابيــة  املنافســة 
واحلماســية  الشــديدة 
وتفاصيل الورش والندوات 
واللقــاءات اخلاصــة مــع 

الرعاة واحلضور والطالب، 
عرضت على مدخل القاعة 
الذي  الرئيســية للمؤمتر 
انعقــد في فندق »ماريوت 
ـ ماركيــز« بوســط مدينة 
أتالنتا في والية جورجيا 
لوحة حملت شعار »كلمة 
إلى الكويت«، وقام الطالب 
واملشاركون بالتوقيع عليها 
وتدويــن كلماتهم في حب 

الوطن وأمنياتهم.
الزميلة  التقطــت  كمــا 
فريال حمــاد مجموعة من 
التذكارية للطالب  الصور 
على هامش مشاركتهم في 
هذا احلدث السنوي الكبير.

الزميل د.بركات الوقيان مسجال كلمة حب ووفاء للكويتالنائب د.عبدالكرمي الكندري خالل كتابته كلمته السفير الشيخ سالم العبداهلل يسجل كلمة في حب الوطن 

اإلعالمي الزميل عمار تقي مدونا »كلمة إلى الكويت« مشاركة من احدى الطالبات

النائب عبدالوهاب البابطني يدون كلمة إلى الكويت على لوحة »األنباء«

كلمة باملناسبة

القطاع النفطي جاذب ونسعى لغرس الثقافة النفطية الصغير: للشركات دور مهم في دعم 
السنعوسي: »البترول الوطنية« رعت مؤمتر طلبتنامشاريع الشباب واملشروعات الصغيرة

في أميركا حتقيقاً ألهداف إستراتيجية االتصال 20٤0
فــي ســؤال عــن أجواء 
املؤمتر واالنطباعات حوله 
التــي حققتهــا  واألهــداف 
الكويتية خلدمات  الشركة 
الطيران )كاسكو( من خالل 
املشاركة في فعاليات املؤمتر، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
املالية واإلدارية  للشــؤون 
في الشركة خالد الصغير: 
إن أجــواء املؤمتــر أبهرتنا 
كرعــاة وقــد أعطتنا حافزا 
كبيرا لعمل رعايات أخرى 
مع احتاد طلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة باملستقبل.

ولفت الصغير الى حسن 
تنظيــم املؤمتــر، والعــدد 
الكبير املشارك في فعالياته، 
واإلمكانيات املوجودة والتي 
توفرها سفارتنا في واشنطن 
واملالحق الثقافية او الرعاة، 

إدارة  مديــر  حتــدث 
العالقات العامة في مؤسسة 
الكويتية جمال  البتــرول 
السنعوسي لـ»األنباء« عن 
نتائج املشاركة في املؤمتر 
الطالبــي والتواصل الذي 
مت مع الطلبة وأبرز األمور 
التي سمعوها منهم، مؤكدا 
حرص الشركة على حضور 
مثل هــذه الفعاليات التي 
تخص طلبة الكويت ألنها 
تشــكل التجمع األكبر لهم 

خارج الكويت.
وقال: ان مشاركتنا في 
هذا املؤمتر تأتي في إطار 
املســؤولية املجتمعيــة، 

مؤكــدا ان املشــاركة كانت 
مثمــرة جــدا خصوصا في 
النــدوة االقتصاديــة، وقد 
رأيت مدى حتفز الشــباب 
للمشاريع الصغيرة، ومن 
هنــا يأتــي دورنــا نحــن 
كشــركات وطنيــة في دعم 
مشاريع الشباب واملشاريع 

الصغيرة.
وأضاف: هنا أذكر بعض 
األحاديث اجلانبيــة بيننا 
وبــني بعــض املســؤولني 
بوزارة الشباب عن التعاون 
وتوقيع بعــض االتفاقيات 
وبروتوكوالت التعاون بني 
الكويتية خلدمات  الشركة 
الطيــران ووزارة الشــباب 
املشــاريع  دعــم  بهــدف 
الصغيرة للشباب الكويتي 
حتت مظلة وزارة الشباب.

وحتقيقا ألهداف العام ٢٠4٠ 
الســتراتيجية االتصــال، 
وتنفيــذ بعــض املبادرات 
اخلاصة بهــا، ومنها على 
سبيل املثال تعزيز عالقاتنا 

مع الطلبة.
إلى  ولفت السنعوسي 
ان هنــاك أكثر من برنامج 
الــى  املؤسســة  تســعى 
تفعيله، منها غرس الثقافة 
النفطية وهو ما يجد صدى 
كبيرا في مثل هذه املؤمترات 
الطالبية، ألن الطلبة عادة ما 
يسألون عن القطاع النفطي 
كونــه القطاع اجلاذب لهم 

وللخريجني عموما.

جمال السنعوسيخالد الصغير
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