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الجامعة

نظمتها الجامعة بالشراكة مع «املال الدولية لتجارة السيارات»

طلبة «األميركية» رابحون في مسابقة «أكورا»
ن�ظ�م��ت ال �ج��ام �ع��ة األم�ي��رك�ي��ة
في الكويت ،بالشراكة مع شركة
املال الدولية لتجارة السيارات،
مسابقة « »ACURAللتصوير
ال � � �ف� � ��وت� � ��وغ� � ��راف� � ��ي ب � � ��ن ط �ل �ب ��ة
الجامعة.
وت�ن��اف��س الطلبة امل�ش��ارك��ون
ف��ي ال�ت�ق��اط ص��ور فوتوغرافية
ل �ل �س �ي��ارة أك� � � ��ورا ،أول س �ي��ارة
يابانية ف��اخ��رة ف��ي العالم منذ
 ،1986وم�ش��ارك��ة ال �ص��ورة عبر
تطبيق «أنستغرام» للحصول
ع �ل��ى ف ��رص ��ة ل �ك �س��ب  3ج��وائ��ز
م��ال �ي��ة ل �ل �م��راك��ز ال �ث��الث األول ��ى
وه � � ��ي 1500 :و  1000و 500
دينار على التوالي.
وشارك في املسابقة  30طالبًا
و طالبة من الجامعة األميركية
واس � �ت � �م� ��رت ع� �ل ��ى م� � � ��دار ش �ه��ر
التقط املشاركون خالله صورا

إبداعية للسيارة  ACURAوتم
تحميلها على األنستغرام.
وت � ��م اخ� �ت� �ي ��ار ال �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
امل �س��اب �ق��ة اس �ت �ن ��ادًا إل� ��ى إب� ��داع
ال� � �ص � ��ور ال � �ت� ��ي ن � �ش� ��رت وع � ��دد
ال� ��« »likesالتي حصلوا عليها،
واالع � � ��الن ع ��ن ال �ف��ائ��زي��ن خ��الل
حفل أقيم في الحرم الجامعي،
ح� � �ض � ��ره ل� � � ��ؤي أح � � �م� � ��د ،م ��دي ��ر
التسويق ،وخليل عبود ،مدير
العالمة التجارية في شركة املال
ال��دول �ي��ة ،ال �ل��ذان ق��دم��ا ال�ج��وائ��ز
ل� �ل� �ف ��ائ ��زي ��ن ،ح� �ي ��ث ف� � ��از ب �س��ام
صالح باملركز األول ،وعلي ديب
ب��امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ،وع�ل�ي��اء جمال
باملركز الثالث.
وه � � � �ن � � ��أت ع� � �م� � �ي � ��دة ش � � ��ؤون
الطلبة ف��ي الجامعة األميركية
ال� � � ��دك � � � �ت� � � ��ورة ح� � � �ن � � ��ان م � �ظ � �ف� ��ر،
ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن ،وق� � ��ال� � ��ت «ن� �ف� �خ ��ر

محليات

ب��ان�ت�م��اء ال��راب�ح��ن وامل�ش��ارك��ن
إلى الجامعة األميركية».
واض� � � � ��اف� � � � ��ت أن «اإلب � � � � � � � ��داع
وال� �ت� �ف ��ان ��ي ه �م ��ا م� ��ن ال �ص �ف��ات
ال � �ت� ��ي ي �ت �ح �ل��ى ب� �ه ��ا ط �ل �ب �ت �ن��ا،
وم �م��ا ال ش��ك ف�ي��ه أن ال�ف��ائ��زي��ن
ب� ��امل� ��راك� ��ز ال� �ث ��الث ��ة األول� � � ��ى ه��م
أع �ض��اء راب �ط �ت �ن��ا ،»Wolfpack
داعية إياهم الى«االستمرار في
التألق».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��دي��ر العام
ل� � � � � � � � � � �� ،ACURAع � � �م� � ��اد م ��الع ��ب
«ن � � �ح� � ��رص دائ � � �م� � ��ا ع � �ل� ��ى دع� ��م
األب� ��داع ل��دى ال�ش�ب��اب الكويتي
ف ��ي امل� �ج ��االت ك ��اف ��ة ،ك �ج��زء من
مسؤوليتنا االجتماعية».
وأض � � ��اف م ��الع ��ب ،ان «ه ��ذه
امل �س��اب �ق��ة ل ��ن ت� �ك ��ون األخ� �ي ��رة،
ف � �ل� ��دى  ACURAال � �ع ��دي ��د م��ن
املفاجآت خالل العام .»2016

الهيئة ّ
خرجت الدفعة األولى من برنامج «الداخلية» في معهد السكرتارية

«التطبيقي» :األسبوع املقبل
 ...إعالن نتائج قبول الفصل الثاني
| كتب فراس نايف |

من اليمني :علياء جمال وعماد مالعب وبسام صالح وعلي ديب وخليل عبود ولؤي أحمد

أف � ��اد امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال� � �ت � ��دري � ��ب ال� ��دك � �ت� ��ور أح �م��د
األثري ،بان «اإلعالن عن نتائج
القبول للفصل الدراسي الثاني
سيكون األسبوع املقبل».
وقال الدكتور األث��ري ،خالل
حفل تخريج الدفعة األولى من
خ��ري �ج��ي وخ��ري �ج��ات ب��رن��ام��ج
وزارة ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة «ت� �ن� �ف� �ي ��ذ
م � �ع� ��ام ��الت ،م � ��راك � ��ز ،م� �ن ��اف ��ذ»،
م��ن معهد ال�س�ك��رت��اري��ة ،أم��س،
ع �ل��ى م� �س ��رح اب� ��ن ال �ه �ي �ث��م ف��ي
العديلية ،بحضور م��دي��ر عام
اإلدارة ال�ع��ام��ة مل��راك��ز الخدمة
ال � � � �ل� � � ��واء أدي � � � � ��ب ال � � �س� � ��وي� � ��دان،
وع ��دد م��ن ن ��واب م��دي��ر الهيئة
والضباط في وزارة الداخلية،
إن «ه� ��ذه ال��دف �ع��ة امل �ت �م �ي��زة تم
اخ �ت �ي��اره��ا ب �ع �ن��اي��ة وس�ي�ك��ون
ل �ه��ا ب �ص �م��ة ف ��ي خ��دم��ة وزارة
الداخلية وخدمة بالدهم».
وأوض� � ��ح األث � � ��ري ،ان «ه ��ذا
البرنامج تم إع��داده بالتعاون
مع وزارة الداخلية ونتج عنه
تخريج هذه الدفعة املتميزة»،
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان «ال � �ت � �ع ��اون ب��ن
ال �ه �ي �ئ��ة و وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال
ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج
فقط ،وانما بدأ منذ العام 2001
وم � � ��ازال م �س �ت �م��را وي �ث �م��ر ع��ن
ب��رام��ج وت�خ��ري��ج دف �ع��ات ع��دة،
آخ ��ره ��ا س �ي �ك��ون ال� �ع ��ام 2016
 2017/في تخريج مفتش أمن
مطار».
وأش ��ار االث ��ري ال��ى «ت�ع��اون
الهيئة مع العديد من الجهات
الحكومية وال�خ��اص��ة ك��دي��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة وال� �ب� �ل ��دي ��ة
وال �ج �م��ارك وال �ن �ف��ط وال �ح��رس
ال ��وط �ن ��ي» ،م�ع�ل�ن��ا ع ��ن ت��وق�ي��ع
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� � �ي � ��وم (أم� � � � ��س) م��ع
ال� �ج� �ه ��از ال ��وط� �ن ��ي ل��الح �ص��اء
ال � �ت� ��اب� ��ع ل � � � � � ��وزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط
ل�ت��دري��ب ال �ك��وادر الوطنية في
الجهاز على أح��دث السبل في
التعامل مع الجمهور.
وع � ��ن اس � �ت � �ع� ��دادات ال�ه�ي�ئ��ة
ل�ل�ع��ام امل �ق �ب��ل ،ق ��ال األث � ��ري ،إن
�ار ع�ل��ى ق��دم وس��اق
«ال�ع�م��ل ج � ٍ
الس� �ت� �ق� �ب ��ال ال � �ع� ��ام ال� ��دراس� ��ي
امل �ق �ب��ل» ،م�ش�ي��را ال ��ى ان «ه��ذه
ال � � �ف � � �ت � ��رة ف � � �ت� � ��رة اخ � � �ت � � �ب � ��ارات
والوضع مطمئن».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ت � �ق� ��دم م �م �ث��ل
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة امل �ق��دم ي��اس��ر
م � �ص � �ط � �ف� ��ى خ� � � � � ��ان ،ب ��ال� �ش� �ك ��ر

لقطة جماعية للخريجني

الخريجات في لقطة جماعية

ال� � �ج � ��زي � ��ل ل � �ل � �م � �س� ��ؤول� ��ن ف��ي
ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب ع�ل��ى
دع��وت �ه��م ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ه��ذا
الحفل ،مبينا أن «هذه الدعوة
ن� �ع� �ت� �ب ��ره ��ا ت � �ع� ��زي� ��زا مل �ف �ه ��وم
الشراكة بيننا وب��ن الهيئة»،
مثمنا م��ا ق��دم�ت��ه الهيئة «م��ن
دعم وتعاون وتذليل العقبات
ال � �ت� ��ي واج� �ه� �ن ��اه ��ا م� �ع ��ا ع �ب��ر
أك �ث��ر م��ن  15ع��ام��ا» ،موضحا
ان «ه��ذا االح�ت�ف��ال ي��أت��ي ثمرة
للتعاون املشترك والذي تعتز
به الوزارة مع الهيئة».
وب � � � ��ن ،أن «ه � � � ��ذه ال ��دف� �ع ��ة
االولى من الخريجن من معهد
السكرتارية واالدارة املكتبية»،
الف� �ت ��ا ال� ��ى ان «ال� �ت� �ع ��اون ب��ن
الجهتن ب��دأ منذ ال�ع��ام 2001
حيث بدأ مع الدورات الخاصة
بدبلوم منفذ معامالت لصالح
مراكز الخدمة ،وتاله بعد فترة
قصيرة دبلوم منفذ معامالت
لصالح املنافذ» ،مشيرا الى ان
«هذا التعاون هو قصة نجاح
وش��راك��ة مستمرة بن ال��وزارة
والهيئة».
وقال خان ،إن «هذا التعاون
ان دل ف��ان��ه ي ��دل ع �ل��ى ح��رص
ادارة الهيئة ال��دائ��م في توفير
امل �خ ��رج ��ات امل��ؤه �ل��ة وامل ��درب ��ة
على اح�ت�ي��اج��ات س��وق العمل
ال �ك��وي �ت��ي ال �ف �ع �ل �ي��ة» ،م �ش �ي��را

(تصوير موسى عياش)

ال� ��ى ان «ه � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون أث �م��ر
ت �ق ��دي ��م م� ��ا ي ��زي ��د ع �ل ��ى 1600
خريج وخريجة على مدى 15
ع��ام��ا ال��ذي��ن اث�ب�ت��وا ج��دارت�ه��م
وق� � ��درات � � �ه� � ��م وس � ��اه� � �م � ��وا ف��ي
رف� ��ع م �س �ت��وى اداء ال �خ��دم��ات
ال�ت��ي تقدمها وزارة الداخلية
للجمهور بشهادة الجميع».
وقال«معا سنبدأ واعتبارا
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت��دري �ب��ي امل�ق�ب��ل
ب �ت �ن �ف �ي��ذ دب � �ل� ��وم ج ��دي ��د وه ��و
(دب � �ل� ��وم م �ف �ت��ش أم� ��ن امل� �ط ��ار)
وال� � � ��ذي ت� ��م ان� � �ج � ��ازه ب �ج �ه��ود
م �ش �ت��رك��ة ،والن �ن �س��ى ان ن��ذك��ر
هنا فضل وجهد كل من ساهم
في هذا االنجاز».
واض � � � � ��اف« ،ال � �ع� �م ��ل ح��ال �ي��ا
ف��ي امل��راح��ل ال�ن�ه��ائ�ي��ة الن�ج��از
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب دب �ل��وم منفذ
م � �ع� ��ام� ��الت ش � � � ��ؤون االق � ��ام � ��ة،
بالتنسيق م��ع االدارة العامة
ل � �ش ��ؤون االق � ��ام � ��ة ،ك �م��ا ب��دأن��ا
العمل ف��ي وض��ع أس��س دبلوم
ج��دي��د ل�ص��ال��ح االدارة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ج �ن �س �ي��ة و وث ��ائ ��ق ال �س �ف��ر،
وايضا هناك تنسيق مع املعهد
ال �ع��ال��ي ل��الت �ص��االت وامل��الح��ة
ب� �ش ��أن االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ب�ع��ض
ال ��دب �ل ��وم ��ات امل �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
م �ج��ال االت� �ص ��االت الالسلكية
واألن � �ظ � �م� ��ة األم � �ن � �ي� ��ة ،وأي� �ض ��ا
ال � ��روب � ��وت� � �ك � ��س ،وذل � � � ��ك خ ��الل
السنوات الخمس املقبلة».

فتح باب التعيينات لـ «املدربني» مطلع يناير
| كتب مبارك الميع |
أعلن نائب املدير العام لشؤون التدريب باإلنابة
ف��ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
حسن الزنكي ،ع��ن فتح ب��اب التعيينات ألعضاء
هيئة ال�ت��دري��ب ف��ي امل�ع��اه��د ،مطلع يناير املقبل،
م�ب�ي�ن��ا أن «ه �ن��اك اح�ت�ي��اج��ا ك�ب�ي��را لتخصصات
املواد الهندسية».

وقال الزنكي ،إن «إدارة الهيئة تضع اللمسات
األخ �ي��رة ل��رص��د اح�ت�ي��اج��ات األق �س��ام ،وت��وض�ي��ح
الشروط املطلوبة للمتقدمن».
ف��ي سياق آخ��ر ،ق��ال ال��زن�ك��ي ،إن��ه «سيعاد قيد
الطلبة املفصولن ال��ذي��ن ت��م توقيف قيدهم منذ
فصلن دراسين بسبب عجز امليزانية» ،مبينا أن
«عددهم  600طالب وطالبة» ،مشيرا إلى أن إعادة
القيد سيكون من  18يناير املقبل.

تغلبوا على فريق جامعة الشرق األوسط األميركية

شباب «جامعة الخليج» يفوزون
بكأس UAAK League

الفريق الفائز

ح �ص��ل ف��ري��ق ك ��رة ال �ق��دم ف��ي ج��ام �ع��ة ال�خ�ل�ي��ج
للعلوم والتكنولوجيا على املركز األول في بطولة
 UAAK Leagueالتي أقيمت على مالعب جامعة
الشرق األوسط األميركية في العقيلة ،وحضرها
ع�م�ي��د ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ال��دك �ت��ورة رغ ��د ال�ك��اظ�م��ي
وقياديون من الجامعات الخاصة وجمهور كبير
من طلبة الجامعة والجامعات الخاصة وأهالي
الطلبة والالعبن.
وف� � � � � ��از ف� � ��ري� � ��ق ج � ��ام� � �ع � ��ة ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ل� �ل� �ع� �ل ��وم
والتكنولوجيا على فريق جامعة الشرق األوسط
األميركية في املباراة النهائية بركالت الترجيح،
بعد أن انتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي،
ومباراة ماراثونية استطاع فيها فريق الجامعة
للشباب حصد اللقب.
وف��ي كلمة بعد االن�ت�ص��ار ،قالت عميد ش��ؤون
الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
ال��دك �ت��ورة رغ ��د ال�ك��اظ�م��ي« ،أه �ن��ئ ف��ري�ق��ي البطل
ب��ال �ف��وز وأه� �ن ��ئ إدارة ال �ج��ام �ع��ة وأه� �ن ��ئ نفسي
بهذا الفوز الكبير الذي تحقق على أرض الفريق
امل�ن��اف��س وب��ن ج�م��اه� ًي��ره ،وال �ت��ي اس�ت�ط��اع فيها
الظفر باللقب» ،مضيفة «أننا جميعًا في الجامعة
فخورون بفريقنا البطل لكرة القدم ،وأن التنافس
ال�ش��ري��ف ب��ن ش�ب��اب ال�ج��ام�ع��ات ف��رص��ة للتقارب
وال� �ت ��واص ��ل امل �ث �م��ر ال � ��ذي ي �ح �ق��ق زي� � ��ادة ال��وع��ي

رغد الكاظمي

واالنتماء للوطن».
وت��اب �ع��ت« ،أوج� ��ه ش �ك��ري وت �ق��دي��ري ع�ل��ى ه��ذا
ال� �ف ��وز ال � ��ذي ت �ح �ق��ق ب ��ال ��روح ال �ع��ال �ي��ة وامل �ث��اب��رة
وال �ت �ص �م �ي��م ع �ل��ى ال �ن �ص��ر ال� ��ى ج �م �ي��ع ال��الع �ب��ن
وامل� � ��درب واالداري� � � ��ن ع �ل��ى ه ��ذا االن� �ج ��از ال ��رائ ��ع،
والشكر ملنظمي هذه البطولة الجامعية».
وقال رئيس ادارة النشاط الرياضي في جامعة
الخليج للعلوم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ج��ري��ج دري�ن��ن،
«لقد أثبت فريق جامعة الخليج قوته في الساحة
الرياضية في الكويت بفضل ارادتهم وتصميمهم
ع�ل��ى ال �ف��وز وال� ��روح امل�ع�ن��وي��ة ال �ت��ي ت�م�ت�ع��وا بها
طوال مباريات البطولة» ،مشيرًا الى أن «مثل هذه
ال �ب �ط��والت ت�ع�ط��ي ال�ف��رص��ة ل�ل�م��واه��ب م��ن شباب
الجامعات في الكويت ألظهار مواهبهم وقدراتهم
ال��ري��اض �ي��ة ،وه ��ذا ه��و ال �ه��دف األس��اس��ي م��ن تلك
البطوالت بن شباب الكويت».
وتعتبر بطولة  UAAK Leagueبطولة رياضية
ب��ن ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وش�م�ل��ت
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة امل�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه البطولة
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،والجامعة
األميركية ف��ي الكويت ،وجامعة ال�ش��رق األوس��ط
األم �ي��رك �ي��ة ،وك �ل �ي��ة ال �ش ��رق األوس � ��ط األم �ي��رك �ي��ة،
والكلية األسترالية في الكويت ،والجامعة العربية
املفتوحة.

