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كــرم مكتب التدريب الطالبي واخلريجني 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت غرفة 
جتارة وصناعة الكويت بحضور عميد الكلية 
د.مشاري الهاجري والعميد املساعد للشؤون 
الطالبية د.أنــور الشريعان والعميد املساعد 
للتخطيط والتدريب واالســتــشــارات د.عصام 
الربيعان، وممثل عن الغرفة السيد خالد املانع 
مساعد مدير إدارة العالقات العامة واإلعــالم، 
وذلــك لدعمها ألنشطة الكلية والطلبة املتوقع 

تخرجهم.
في بداية الندوة تقدم العميد املساعد للشؤون 
الطالبية د.أنــور الشريعان السيد خالد املانع 
بالشكر على حضوره لتقدمي الندوة التعريفية 
للطلبة ودعم اخلريجني وتوعيتهم حول حتديات 
ســوق العمل وإرشـــادهـــم فــي احلــصــول على 

مستقبل وظيفي أفضل في القطاع اخلاص.

وتطرق املانع إلى التعريف بغرفة التجارة 
والصناعة وهــي مؤسسة خاصة غير ربحية 
ذات نفع عــام تتخصص بالشركات والقطاع 
اخلاص الكويتي وترعى مصاحلهم كمظلة لهم 
مبا يفيد في تنميتهم بالكويت، باإلضافة لدورها 
الفعال الــذي يهدف إلى دعم وتنظيم املصالح 
التجارية وتقدمي البيانات واملعلومات وحماية 
االقتصاد بشكل عام، ولها اتفاقيات وفعاليات 
عديدة ومتثل نفسها في عضوية مجالس العديد 
من الغرف العربية واألجنبية املشتركة، وتعمل 
الغرفة على تطوير خطة تنمية واخلطة خمسية 
في الكويت ولها إجنــازات متعددة أسهمت في 

تطوير مستوى املعيشة في مختلف املجاالت. 
ــدوة مت فتح بــاب النقاش  ــن وفــي نهاية ال
واألسئلة لتبادل املعرفة واملعلومات التي تفيد 

الطلبة لتقدمي على الوظائف في القطاع اخلاص.

ألقت سفيرة النوايا احلسنة الشيخة 
انــتــصــار احملــمــد أمــس األول محاضرة 
بعنوان »أنــت تستطيع« فــي اجلامعة 
ــة بحضور  ــي الهاشمية باململكة األردن
مجموعة من الطلبة والطالبات من فئة 
أولي الضرر »ذوي اإلعاقة«، وأكــدت من 

ــؤالء الطلبة، فهم  خاللها على حقوق ه
مجموعة ذات عزمية عالية وقوة وطموح 

ال حدود له.
وذكرت إنها بدأت منذ العام 2006 في 
عملها االجتماعي واإلنساني، وحرصت 
ــل تعزيز  على العمل التطوعي مــن أج

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اخلاصة 
بصفة خاصة لتعزيز دمجهم في التعليم 
ــوق العمل وفــي كل مكان  واملجتمع وس

وقطاع.
والتقت احملمد بنائب رئيس اجلامعة 
د. كايد أبوصفية، خــالل تلك الــزيــارة، 

بحضور عميدة كلية امللكة رانيا للطفولة 
د. خلود دبابنه، وعميد شــؤون الطلبة 
د. صــادق شديفات، ومشاري السلطان 
املستشار في مكتب احملمد، وفادي عويدات 
مدير دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية 

في اجلامعة.

وفــي هــذا اإلطــار قــال د. أبوصفية إن 
اجلامعة الهاشمية تعد جامعة صديقة 
للطلبة ذوي اإلعاقة والتي تولي حقوقهم 
جل عنايتها من حيث توفير البيئة اآلمنة 
واملهيأة للطلبة من خــالل تقدمي برامج 
تعليمية وخـــدمـــات تــربــويــة وتوفير 

تسهيالت مادية وبيئية لتسهيل تعلمهم 
وإدماجهم في احلياة اجلامعية، وإعدادهم 
للحياة املهنية مستقبالً، من خالل إكسابهم 
مــهــارات االستقاللية الذاتية والكفاية 
املهنية، وهي مستمرة في تطوير هذا النهج 

وتضمينه في خططها االستراتيجية.

»األردن« بـ  الهاشمية  اجلامعة  في  تستطيع«  »أنت  محاضرة  ألقت 

انتصار احملمد: ذوو اإلعاقة ميتلكون عزمية وقوة وطموح

»العلوم اإلدارية« تكرم غرفة 
التجارة والصناعة لرعايتها مكتب 

التدريب الطالبي واخلريجني
بحضور كل من مدير جامعة الكويت األستاذ دكتور 
حسني األنـــصـــاري، وعــمــيــدة كلية اآلداب األســتــاذة 
ــارات  الدكتورة سعاد عبدالوهاب و سفير دولــة اإلم
العربية املتحدة لدى دولة الكويت صقر الريسي، واملدير 
العام لألرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة 
اإلمــارات العربية املتحدة الدكتور عبدالله الريسي، 
أقامت سفارة دولــة اإلمــارات العربية املتحدة بدولة 
الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت ممثلة بكلية اآلداب 
محاضرة بعنوان ”«العالقات التاريخية بني الكويت 
واإلمــــارات«، حاضر فيها الدكتور عبدالله الريسي 
وقدمتها عميدة كلية اآلداب األستاذة الدكتورة سعاد عبد 
الوهاب، وذلك يوم األربعاء املاضي في قاعة املؤمترات 

التابعة لكلية اآلداب في احلرم اجلامعي- الشدادية.
ورحبت عميدة كلية اآلداب األستاذة الدكتورة سعاد 
عبد الوهاب بضيوف دولة الكويت من اإلمارات العربية 
املتحدة معربة عن سعادتها باستضافتهم في رحاب 
كلية اآلداب، وإقامة هذه الندوة التي جاءت بالتزامن 
مع اليوم الوطني لدولة اإلمــارات الـ 4٨، داعية املولى 
عز وجل لدولة اإلمــارات الشقيقة أن يحفظ هذا القطر 
العربي األصيل ومين عليه باألمن واألمان واخليرات، 
كما خصت بالشكر املدير العام لألرشيف الوطني بوزارة 
شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وأستاذ 
اللغويات التطبيقية بجامعة اإلمارات الدكتور عبدالله 
الريسي على حضوره إللقاء هذه احملاضرة املتفردة ذات 
احملاور التي توثق أصالة العالقات الكويتية اإلماراتية 
وأثرها على الشعبني اإلماراتي والكويتي، والتي تبرز 
جهود صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
أثناء تأسيس احتاد دولة اإلمــارات إبان نشأتها، وما 
يتصل بهذا من قيم وأخالق عربية على مستوى الفرد 
واجلماعة، مع العناية بقيمة التسامح هذه القيمة التي 
أعلنتها دولة اإلمــارات كقيمة لهذا العام شعارا وهدفا 

أخالقيا. 
ومن جانبه شكر سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة 
صقر الريسي جامعة الكويت على حفاوة اإلستضافة 
ومشاركتها باالحتفال بالعيد الوطني لدولة اإلمارات، 
كما تقدم بخالص الشكر ألمير اإلنسانية الوالد القائد 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده األمني على مشاركتهم 
االحتفال، مرحبا مبدير جامعة الكويت األستاذ دكتور 
حسني األنـــصـــاري، وعــمــيــدة كلية اآلداب األســتــاذة 
الدكتورة سعاد عبدالوهاب، واملدير العام لألرشيف 

الوطني الدكتور عبدالله الريسي واحلضور الكرمي.
 وأشــاد السفير الريسي مبتانة العالقات الكويتية 
اإلماراتية الراسخة املرتكزة على دعائم ثابتة منطلقة 
من حرص قيادتي كال البلدين الشقيقني لدعم وتطوير 
العالقات في كافة املجاالت، لتكون منوذجا يحتذى به 
على صعيد العالقات األخوية بني الدول الشقيقة التي 
تستند على روابط األخوة والدم واملصير املشترك على 
مر الزمن، والتي قامت بجهود الشيخ زايــد آل نهيان 

والشيخ  جابر األحمد »طيب الله ثراهما«.
وأشار إلى أن دولة الكويت لها مكانة كبيرة في ذاكرة 
اإلماراتيني وقلوبهم ملساهماتها النوعية التي قدمتها 

ــارات في قطاعات حيوية عدة  دولة الكويت لبناء اإلم
في مقدمتها التعليم والصحة، داعيا املولى عز وجل 
أن يحفظ كال البلدين ويدمي متانة وثبات هذه العالقة 

األخوية.
ومــن جانبه شكر املدير العام لألرشيف الوطني 
بوزارة شؤون الرئاسة الدكتور عبدالله الريسي جامعة 
الكويت ممثلة بكلية اآلداب على اإلستضافة، كما رحب 
باحلضور الكرمي من سفراء وأعضاء هيئة التدريس 
وطلبة، معربا عن سعادته للعودة للمحافل األكادميية 
التي لطاملا أحب أن يتواجد بها، ليتحدث عن مسيرته في 
مجال األرشفة منوها على ضرورة اإلهتمام باألرشفة 
التي توثق حقوق وتاريخ الــدول، وذكر د. الريسي أن 
األرشيف الوطني ميلك أكثر من ثالثة ماليني ونصف 

وثيقة. 

وتطرق د.الريسي خالل حديثه عن  تاريخ العالقات 
الكويتية اإلماراتية جلهود دولة الكويت في تأسيس 
احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطور العالقات 
الكويتية اإلماراتية، ولقيم التسامح املشتركة التي 
تقوم عليها كلتا الدولتني، كما استعرض د. الريسي 
وثائق تاريخية للتاريخ املشترك لدولة الكويت ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وفي ختام احملاضرة كرم كل من مدير جامعة الكويت 
أ.د حسني األنصاري وعميدة كلية اآلداب أ.د سعاد عبد 
ــارات العربية املتحدة  الوهاب كل من سفير دولــة اإلم
لدى دولة الكويت صقر الريسي، واملدير العام لألرشيف 
الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة سعادة الدكتور عبدالله الريسي، كما مت تبادل 

الهدايا تذكارية بني الطرفني.

جانب من التكرمي

حتت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت د. رائــد بورسلي 
أقام قسم هندسة البترول بالكلية يوم امللصق 
ــك بحضور  ملشاريع تخرج طلبة القسم، وذل
رئــيــس قسم هندسة الــبــتــرول ومنسق مقرر 
تصميم في هندسة البترول د. عبدالله العجمي 
وأحــد مشرفي مشاريع التخرج في القسم د. 
أسامه العمير ومشرفي املشاريع د. فؤاد القاسم 
ود. عبدالله السيد وعدد من أساتذة ومهندسي 

وطلبة القسم. 
وخــالل جولة عميد الكلية د. رائــد بورسلي 
استمع لشرح مشاريع الطلبة البالغ عددها ٨ 
مشاريع وقــام بالعمل عليها ٨ مجموعات كل 
مجموعة مؤلفة من ٣ إلى ٥ طالباً وطالبة، وبهذه 
املناسبة أشاد د. بورسلي مبشاريع الطلبة التي 
كانت على مستوى عاٍل من ناحية الفكرة واألداء.

وقد قامت جلنة تقييم امللصق املؤلفة من كل 

من البروفيسور أيونيس جاتسيوس والدكتور 
فـــراس الرهيماني واملــهــنــدس مقصود اقبال 
واملهندس عبدالرحيم كامل بتقييم ملصقات 
مشاريع التخرج حيث يعتبر هذا التقييم جزء من 

الدرجة الكلية لتقييم الطلبة في مقرر التصميم.
وبدورها ذكرت مشرفة مشاريع ومنظمة يوم 
امللصق املهندسة مكية العنزي أن يوم امللصق 
يهدف إلى تهيئة طلبة القسم لسوق العمل عن 
طريق تثبيت جميع مخرجات التعليم في القسم 
ومن ثم عرضها على هيئة ملصق، مشيرة إلى 
أن قسم هندسة البترول ينفرد بإقامة مثل هذا 

النشاط في كل فصل دراسي. 
وفي اخلتام تقدم القائم بأعمال عميد كلية 
الهندسة والبترول د. رائــد بورسلي ورئيس 
قسم هندسة البترول د. عبدالله العجمي بالشكر 
للطلبة ومشرفي املشاريع على مستوى األداء 

والتنظيم.

بالتعاون مع جامعة الكويت 

محاضرة  »اإلمارات«نظمت  سفارة 
واإلمارات« الكويت  بني  التاريخية  »العالقات 

الشيخة انتصار احملمد متحدثة خالل احملاضرة

د. سعاد عبد الوهاب متحدثة خالل احملاضرة

جانب من لقاء الشيخة انتصار احملمد مع وفد اجلامعة الهاشمية

جانب من احلضور

جانب من االفتتاح

الشيخة انتصار احملمد تقدم الهدايا لذوي اإلعاقة

جانب من الندوة

»هندسة البترول« أقام يوم امللصق ملشاريع تخرج طلبته 

تقيم كلية احلقوق بجامعة الكويت  فعالية ) 
أسبوع النزاهة (  خالل الفترة من 2019/12/9 
إلى 2019/12/11 وتتضمن الفعالية إقامة 
حلقة نقاشية مبشاركة  وزارة الداخلية بعنوان 
نــزاهــة الطريق »قــانــون املـــرور مقابل قانون 
اإلجـــراءات اجلزائية«  يحاضر فيها ممثل من 
وزارة الداخلية، وعضو هيئة التدريس قسم 
القانون اجلزائي د. إميان القطان ، رئيس جمعية 
الشفافية الكويتية أ. ماجد املطيري، رئيس 

اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام احملامي 
صالح العجمي وذلك في يوم األربعاء املوافق 
2019/12/11 الساعة 12:30 ظهرا على 
مسرح عثمان عبدامللك في الكلية، كما يصاحب 
الفعالية معرض حتت اسم نزاهة يشارك فيه 

عدة جهات معني في الدولة 
علما بأن االفتتاح سيكون يوم االثنني املقبل 
في الساعة 12:30 ظهرا  في بهو كلية احلقوق 

احلرم اجلامعي بالشويخ . 

كلية احلقوق تقيم »أسبوع 
النزاهة« مبشاركة »الداخلية« 


