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رئيس الوزراء للدارسني في أميركا: الوطن يتوّسم فيكم كل اخلير 
للمشاركة في منائه وازدهاره متسلحني بالعلم واملعرفة

الكويت - كونا: أكد سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
أن الوطن لم ولن يدخر وسعا 
في سبيل توفير كافة اإلمكانات 
ألبنائه الطلبة، معلنا سموه 
فــي هذا الصدد عــن ترحيب 
وموافقة مجلس الوزراء على 
زيــادة مخصصــات الطلبــة 
املبتعثني باخلارج بواقع ٥٠٪ 
جتسيدا إلميان الدولة بأنهم 
مســتقبلها الواعــد وثروتها 

احلقيقية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة 
وجهها ســمو رئيس الوزراء 
إلى أبنائه الطلبة املشاركني في 
املؤمتر السنوي الـ٣٨ لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
املتحــدة األميركية  الواليات 
الــذي يعقد فــي مدينة لوس 
اجنيليس بوالية كاليفورنيا 
برعاية ســموه حتت شــعار 

«شباب يسمو به الوطن».
وأعرب سموه عن سعادته 
بالتواصل مــع أبنائه الطلبة 
من خالل املؤمتر الـ٣٨ الحتاد 
طلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية، متمنيا لهم 
جميعا كل التوفيق والســداد 
ومغتنما هذه املناسبة ليتحدث 

إليهم حديث األب ألبنائه.
وقال ســموه إنه «من هذا 
املنطلــق أشــد علــى أيديكم 
أبنائي لالجتهاد واملثابرة في 
التحصيل لتحقيــق أهدافكم 
املنشــودة وطموحات وآمال 
ذويكــم ووطنكــم، فالوطــن 
يتوسم فيكم كل اخلير ألجل 
النهــوض بدوركــم اإليجابي 
واملشاركة في منائه وازدهاره 
متســلحني بالعلــم واملعرفة 
وتقاليدنــا األصيلــة واثقني 
بأنفسكم وقدراتكم متوكلني 

على اهللا».
وتوجه سموه في هذا املقام 
بتحية إجالل وتقدير إلى أولياء 
األمور الكرام «األيدي احلانية 
التي ذللــت الصعاب وهيأت 
املناخ املالئــم لتتحملوا هذه 
املسؤولية، سائال املولى تبارك 
وتعالــى أن يرشــدكم طريق 
الصــواب وأن يوفق اجلميع 
ألجل رفعة ورقي وطننا الغالي 

الكويت». 
مــن جانبه، أكد ســفيرنا 

التي بذلهــا (االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة) لالعداد والتحضير 
لهذا املؤمتر الذي أصبح عالمة 
مميزة في تاريخ وجود الطالب 
الكويتيني في الواليات املتحدة.
مــن جهــة أخــرى، توجه 
البديــوي للطلبــة  الســفير 
برســالتني أبرز فيهما أهمية 
حرصهــم علــى حتصيلهــم 
مــن  واالســتفادة  العلمــي 
وجودهم في الواليات املتحدة 
التي رأى انهــا «توفر أفضل 
املؤسسات التعليمية ومتتلك 
أعلى قــدرات البحث العلمي 
والدراسات». وأوصاهم أيضا 

مهامكم ووجودكم للدراسة في 
الواليات املتحدة».

وتابع السفير البديوي ان 
«حتملكم للغربة واالبتعاد عن 
وطنكم وأهاليكم هو لتحقيق 
حلمكم الذي تعملون من أجله 
اال وهو نيل الشهادة اجلامعية 
او العليا لذا فإنني بالرغم من 
تأكدي وإدراكي بأنكم جميعا 
على قدر املسؤولية وخير من 
ميثل دولتنا الغالية فإنني أود 
أن أدعوكــم جميعا الى ايالء 
دراستكم ومتابعتكم األكادميية 

األولوية واألهمية».
كمــا دعاهم في هذا املجال 
الى «اتبــاع النظم والقوانني 
األميركية» مضيفا «يســتمر 
مؤمتركم هــذا باالنعقاد عاما 
بعد عــام وبالتميز والتطور 
والبــروز كعالمــة الفتــة في 
مسيرة الكويت الدميوقراطية».

من جانبه، أكد ممثل الهيئة 
العامة للشــباب عبدالرحمن 
اجلاســر حرص الهيئة على 
املشاركة في املؤمتر السنوي 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة، راعيا 
ومشــجعا وداعمــا للطلبــة 
الدارســني في اخلــارج حيث 
يعتبــر أكبــر جتمع شــبابي 

كويتي خارج الكويت.
وقال اجلاســر فــي كلمة 
ألقاها أمــام املؤمتر إنه ألجل 
شباب الكويت «نعمل وجنتهد 
في ابتكار املشــاريع ووضع 
اخلطــط واالســتراتيجيات 
ملســتقبل مشرق لكل شبابنا 
املبتعثني». وأكد حرص هيئة 

بعدم جعل دراستهم «تقليدية 
واعتيادية» وأن يتسلحوا بكل 
ما هو جديد من علم ومعرفة، 
داعيا في هــذا املجال الطلبة 
الى التكاتــف والتعاضد ومد 

يد العون لبعضهم.
وفي ســياق متصــل، أكد 
الســفير الكويتي أهمية هذا 
املؤمتــر الســنوي بالنســبة 
للسفارة والقنصليات العامة 
واملكاتب امللحقة في واشنطن 
ولوس أجنيليس، قائال «انه 
يعكس حرصنا على التواصل 
أفراحكم  وإياكم ومشاركتكم 
وأنشطتكم واالستماع منكم 
الى كل ما من شأنه أن يسهل 

الشباب على دعم قطاع التعليم 
وتشــجيع الطلبة الستكمال 
تعليمهــم األكادميي «في أول 
يوم منذ حصولهم على شهادة 
الثانويــة من خالل مشــروع 

(مركز االرشاد األكادميي)».
وأشار الى أن هذا املشروع 
يســاعدهم فــي احلصــول 
علــى بعثة متميــزة بأفضل 
العالــم  حــول  اجلامعــات 
ويرشدهم الستكمال سيرتهم 
الذاتية وكتابة رسالة القبول، 
باإلضافــة إلــى ورش العمل 
والــدورات، مؤكــدا أن هــذا 
املشــروع يعتبــر «أحد أهم 
املشاريع التي تسعى الهيئة 
الســتقطاب أكبر عدد ممكن 

من املسجلني فيه».
بدوره، قال رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحــدة األميركية 
يوســف أشكناني إن املؤمتر 
الثامــن والثالثــني لطلبــة 
الكويت فــي أميــركا يعتبر 
اكبر جتمع للطلبة الكويتيني 
خارج الكويت، مؤكدا أن هذا 
املؤمتر ال ميتاز بعدد مشاركيه 
فقط بل أيضا بتنوع برامجه 
وندواته وضيوفــه على مر 

السنني.
وأضاف أشكناني انه جاء 
شعار املؤمتر «شباب يسمو به 
الوطن» من منطلق إمياننا بأن 
الشباب هم الركيزة األساسية 
لبناء الوطن، فهم شباب قادر 
على نهضة الوطن ولن يرضى 
إال بســمو الكويــت في أعلى 

املراتب وتصّدر احملافل.

سموه أكد في كلمة متلفزة وجهها إلى املشاركني في املؤمتر الـ ٣٨ الحتاد الطلبة فرع أميركا أن الوطن لن يدخر وسعاً في توفير كل اإلمكانات ألبنائه الطلبة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

لـــدى الـواليـــات الـــمتحدة 
األميركية جاسم البديوي أن 
«املبــادرة األبويــة الكرمية» 
التــي قدمها رئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح بشــأن 
زيــادة املخصصــات املاليــة 
للمبتعثــني تعكــس حــرص 
القيادة السياسية في الكويت 
على «رعاية وضمان استقرار 

طلبتنا في اخلارج».
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
السفير البديوي أمام املؤمتر 
السنوي الـ٣٨ لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات 

املتحدة األميركية. 
الشــكر  البديوي  ووجــه 
واالمتنان لسمو رئيس مجلس 
الــوزراء على املضي قدما في 
زيــادة املخصصــات املاليــة 
للمبتعثني في اخلارج بنسبة 
٥٠٪، الفتا الى االهمية الكبرى 
التي توليهــا القيادة للطالب 
والطالبات «الذين يعدون ثروة 

الكويت احلقيقية».
البديوي  الســفير  وتقدم 
باســمه وباســم املشــاركني 
واحلضــور بـ«أســمى آيــات 
التحيــة واإلجالل إلــى مقام 
والدنا وقائد مسيرتنا صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد متمنني 
الصحــة  دوام  لســموهما 
والعافية والتوفيق والسداد 
ملــا فيه خير دولتنــا الغالية 

الكويت».
وأشاد «باجلهود الطيبة» 

يوسف اشكنانيعبد الرحمن اجلاسرالسفير جاسم البديوي

إميان الروضان: الكويت حتتاج 
إلى الشباب إلعادة أمجادها 

سلمى احلجاج : ٧ ركائز
في إستراتيجية الكويت ٢٠٣٥

حمد العنزي: توظيف
الطلبة عبر «الغامن أكادميي»

قالت الرئيس التنفيذي 
لشركة زين إميان الروضان 
ان شــركة زين سعت الى 
دعم هذا املؤمتر على مدار 
الـ٢٠ عاما املاضية وكانت 
فيها من الداعمني األساسيني 
لهذا املؤمتر وكل ما يتطلع 
إليه من تفعيل لدور الشباب.
الروضان  وأضافــت 
أنــه في املرحلــة احلالية 
الكويت حتتاج من الشباب 
مطلبا أساسيا وهو الوعي 
بأهميتهم في إعادة الكويت 

ألمجادها، داعية الطلبة الى االستفادة من االنفتاح املوجود 
في أميركا واحلرية املوجودة في الكويت.

 قالــت مديــر عــام 
املوارد البشــرية في بنك 
اخلليج سلمى احلجاج إن 
استراتيجية الكويت ٢٠٣٥
فيها ٧ ركائز، إحداها هي 
رأس املال البشري اإلبداعي 
وهذا ما يتطابق مع عنوان 
املؤمتر احلالي، داعية الطلبة 
الى االستفادة من تواجدهم 
في اخلارج واالستفادة من 
الوقت احلالــي من خالل 
تطوير تعليمكم ودراستكم.

قال مدير املوارد البشرية في «صناعات الغامن» حمد 
العنزي إن صناعــات الغامن كونت برنامج الغامن أكادميي 
الذي عن طريقه يتم توظيف الطلبة من خالل عمل برنامج 
ملدة من ٦ إلى ٩ أشــهر ميكن من خالله أن يفتح الطالب 

مجاال جديدا للشركة.

إميان الروضان

سلمى احلجاج

الديحاني: الكويت املستثمر األول في األردن
قــال  عمــان - «كونــا»: 
ســفيرنا لــدى األردن عزيز 
الديحانــي إن الكويــت تعد 
املســتثمر األول فــي األردن 
مببلغ ٥٫٥ مليارات دينار أي 
ما يعادل نحو ١٨ مليار دوالر.

وأعرب الديحاني خالل لقاء 
نظمته جمعية رجال األعمال 
األردنيني أمس حتت عنوان 
«تطور العالقات االقتصادية 
األردنية - الكويتية» عن أمله 
أن يتوسع التعاون االقتصادي 
بــني البلدين الشــقيقني إلى 
مستوى التعاون السياسي.

األردن  أن  إلــى  ولفــت 
والكويت وقعا حتى اآلن نحو 
٧٣ اتفاقية مشــتركة اغلبها 
اقتصاديــة، وأن العمل جار 
لترتيب عقد اجتماعات اللجنة 
املشتركة واللجنة الفنية بني 

البلدين.
العالقــات  عمــق  وأكــد 
التاريخية التي تربط الكويت 

لالســتثمار فــي األردن فــي 
مشــاريع عــدة» مضيفــا أن 
«األردن يعنينــا واالهتمــام 
به هــو توصية مــن القيادة 
السياسية في الكويت لبناء 
عالقات اقتصادية رائدة بني 

البلدين».
الديحانــي  واســتعرض 

الــدور اإلنســاني الكويتــي 
في إســناد اجلهود األردنية 
أزمات  الســتيعاب تداعيات 
اللجــوء فــي املنطقــة مثمنا 
دور جمعيــة رجــال األعمال 
األردنيني في تعزيز عالقات 
بــني  التعــاون االقتصــادي 
البلدين ومناقشة القضايا التي 
تهم القطاع اخلاص الكويتي 

واألردني.
مــن جانبه، قــال رئيس 
جمعية رجال األعمال األردنيني 
حمــدي الطباع خــالل اللقاء 
إن الكويــت من ابــرز الدول 
املســتثمرة فــي األردن الــى 
جانب كونها أحد أهم الشركاء 

التجاريني.
وأضاف الطباع أن الكويت 
حتتــل املرتبــة الثانية على 
مستوى الدول العربية بحجم 
البورصة  االســتثمارات في 
األردنيــة حيــث بلغت ١٫١٢٨
مليار دوالر خالل عام ٢٠٢١.

السفير عزيز الديحاني خالل مشاركته في ملتقى جمعية رجال األعمال األردنية

واألردن بفضل رعاية واهتمام 
وحرص القيادة السياسية في 
البلدين بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وأخيــه العاهل األردني امللك 

عبداهللا الثاني.
وأشار إلى أن هناك «توجها 
كبيرا لرجال األعمال الكويتيني 

احلرس الوطني بحث تبادل اخلبرات اإلعالمية
مع ممثلي املؤسسات العسكرية في دول اخلليج

اســتقبل مديــر مديرية 
التوجيــه املعنــوي العقيد 
د.جدعــان فاضــل جدعان 
الوفود اإلعالمية العسكرية 

لدول مجلس التعاون.
ورحب العقيد د.جدعان 
فاضــل جدعــان بالوفــود 
الشقيقة ونقل إليهم حتيات 
القيادة الكرمية في احلرس 

الوطني.
اللقــاء بحــث  وتخلــل 
التعاون في املجال اإلعالمي، 
وتبادل اخلبرات في مجاالت 
اإلعالم والتوعية والعالقات 
العامــة، مبــا يســهم فــي 
حتقيــق التطــور ومواكبة 
كافة املســتجدات اإلعالمية 
وحماية منتسبي املؤسسات 
العسكرية في دول اخلليج 
الشــقيقة واحلفــاظ علــى 

دفــع عالقات التعــاون مع 
العســكرية في  املؤسسات 

دول مجلس التعاون.
وتأتي الزيارة بالتنسيق 
بني األمانــة العامة ملجلس 

لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية ووزارة الدفاع في 
الكويت لالطالع على العمل 
اإلعالمــي فــي املؤسســات 

العسكرية.

العقيد د.جدعان فاضل جدعان مع الوفود املشاركة

الروح املعنوية العالية لهم.
وقــام الوفــد اإلعالمــي 
بجولة في أقســام مديرية 
التوجيــه املعنــوي، مثمنا 
جهود احلرس الوطني في 

حتية إجالل وتقدير إلى أولياء األمور الكرام «األيدي احلانية التي ذللت الصعاب وهيأت املناخ املالئم لتتحملوا هذه املسؤولية» 
السفير جاسم البديوي: الواليات املتحدة توفر أفضل املؤسسات التعليمية ومتتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات

ملشاهدة الڤيديو

«املستقبل الطالبي» حتصد مقاعد 
احتاد أميركا بـ ١١٥٧ صوتًا

آالء خليفة

فازت قائمة املســتقبل الطالبي في انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الواليات املتحدة األمريكية، 
بحصولها على ١١٥٧ صوتا، مقابل ٩٣٠ صوتا لقائمة الوحدة 
الطالبية املنافسة. وبلغ فارق األصوات بني القائمتني ٢٢٧

صوتا، ويعد هذا الفوز الثالث لقائمة املســتقبل الطالبي 
بتاريخ احتاد طلبة اميركا. وكان قد بلغ عدد الطلبة املقيدين 
الذين يحق لهم التصويت فــي انتخابات الهيئة اإلدارية 
الحتاد فرع الواليات املتحدة األميركية ٢٦٧٢ طالبا وطالبة، 
وذلك حســب الكشوف التي مت اعتمادها من قبل مناديب 
القوائــم، بينما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو ٢١٢٥
طالبا وطالبة. وشهدت عملية الفرز تسجيل اعتراض من 

قائمة الوحدة الطالبية التي امتنعت عن حضور الفرز.


