
حتت رعاية مدير جامعة الكويت

»العالقات العامة واإلعالم« نظمت حفل استقبال العام الدراسي اجلديد

حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور حسني األن��ص��اري أقامت 
إدارة العاقات العامة واإلع��ام حفل استقبال 
بداية العام ال��دراس��ي 2018/2017 في بهو 
مبنى اإلدارة اجلامعية ب��احل��رم اجلامعي 
اخلالدية، وذل��ك بحضور أم��ني ع��ام اجلامعة 
باإلنابة الدكتور آدم املا ونواب مدير اجلامعة 
وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدراء 
اإلدارات ورؤساء األقسام اإلداري��ة في مختلف 

الكليات ومراكز العمل.
ورحب مدير جامعة الكويت األستاذ الدكتور 
حسني األن��ص��اري باحلضور ف��ي ه��ذا احلفل 
الكرمي مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد في 
جامعة الكويت، مثمنا لهم تواجدهم وحضورهم 
لهذا اللقاء السنوي الذي اعتادت اجلامعة إقامته 
ليكون فرصة لتلقي التهاني واملباركة بعام 
جديد، متمنيا أن يكون بإذن الله عاما دراسيا 
مليئا باجلد واالجتهاد والتفوق والنجاح، وعاما 
حافا ب��اإلجن��ازات والتطلعات ملستقبل أكثر 

إشراقا ومتيزا وريادة جلامعة الكويت.
كما رح��ب أ.د. األن��ص��اري بطلبة اجلامعة 
املستجدين مهنئا إياهم مبناسبة انضمامهم إلى 
زمائهم وزمياتهم طلبة اجلامعة املستمرين، 
متمنيا أن يكون هذا العام متميزا في التحصيل 

العلمي والتفوق والنجاح. 
 وت��ق��دم بخالص التهنئة لكافة منسوبي 
اجلامعة من أعضاء الهيئة األكادميية والهيئة 
األكادميية املساندة واملوظفني الذين حرصوا 
ك��ل احل��رص على توفير ك��ل السبل املناسبة 
للطلبة ل��زي��ادة حتصيلهم العلمي واالرت��ق��اء 
بخبراتهم العلمية والعملية في مختلف الكليات 
اجلامعية، وتقدم بجزيل الشكر لألمانة العامة 
بكافة قطاعاتها وإداراتها ملا قاموا به من جهود 
متميزة الستقبال العام اجلامعي اجلديد، كما 
رحب باملوظفني اجلدد الذين مت تعيينهم مؤخرا 

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وبني أن جامعة الكويت استعدت وتهيأت 

الستقبال نحو 37 ألف من الطلبة املستمرين 
واملستجدين، باإلضافة إل��ى أع��ض��اء الهيئة 
األكادميية والهيئة األكادميية املساندة وهي 
تسعى جاهدة وباستمرار إليجاد بيئة تعليمية 
ايجابية ألبنائها الطلبة وتقدمي كافة التسهيات 
لهم، كما تتطلع اجلامعة لتقدمي عدة مشاريع 
وب��رام��ج طموحة، حرصا منها على التفاعل 
واملشاركة الطابية في كل ما تقدمه من برامج 

وأنشطة طابية.
وتقدم أ.د. األن��ص��اري بالشكر إل��ى عمداء 
الكليات والعمداء املساعدين واملدراء اإلداريني 
والعاملني في مكاتب الشئون الطابية ومكاتب 
التوجيه واإلرش����اد ووح����دات ال��ل��غ��ات على 
جهودهم الكبيرة وسعة صدورهم وتعاملهم 
الراقي أثناء عملية التسجيل واإلرشاد في الفصل 
الصيفي والفصل األول وقبول املستجدين التي 

شهدناها أثناء الزيارات امليدانية للكليات.
وب��ني أن اإلدارة اجلامعية متمثلة بقطاع 
التخطيط عملت على إع��داد وصياغة اخلطة 
االستراتيجية جلامعة ال��ك��وي��ت للسنوات 
)2022-2018(، بعد مشاركة ورصد اقتراحات 
وآراء جميع الكليات وم��راك��ز العمل حول 
رؤية اجلامعة ورسالتها، لتكون خطة شاملة 
ذات مرونة وشفافية تسهم في تطوير األداء 
وحتقيق األهداف املنشودة، وقد ارتكزت اخلطة 
االستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي: 
)اجل���ودة- والتواجد املتميز محليا واقليميا 
وعامليا- واالبتكار واإلب��داع - واالستدامة من 
خال عمل مؤسسي يعتمد على اللوائح والنظم، 
وال يعتمد على األشخاص املوجودين باملناصب 
القيادية(، حتقيقا لرؤية الكويت وأولوياتها 
وتبني رغبة صاحب السمو أمير ال��ب��اد في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري ومتكني 
الشباب وتعزيز قدراتهم، وذل��ك انطاقا من 
ال��دور الريادي جلامعة الكويت كرافد حيوي 

للطاقات واخلبرات في املجتمع.
م��ش��ي��را إل���ى أن ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي امل��اض��ي 

ك��ان مليئا ب��اإلجن��ازات التي حتققت بجهود 
العاملني باجلامعة وح��رص��ه��م على تقدمي 
األف��ض��ل، فقد متيز باحتفال اجلامعة بذكرى 
مرور 50 عاما على إنشائها، وهو احلدث الذي 
ت��وج بتشرف جامعة الكويت مبنح حضرة 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
الدكتوراه الفخرية، تقديرا وعرفانا ملا حققه 
س��م��وه م��ن إجن����ازات ودور ب���ارز وم��ؤث��ر في 
احلياة الكويتية واإلسامية والدولية على 
جميع املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واإلنسانية، وما بذله من جهود 
دؤوبة على الصعيد اإلنساني مما جعل الكويت 
مركزا إنسانيا عامليا وتسمية سموه قائدا للعمل 

اإلنساني.
وأوضح بعض اإلجنازات في محاور اخلطة 
االستراتيجية جلامعة الكويت ومنها محور 
ال��ش��ئ��ون العلمية م��ن خ��ال ح��ص��ول بعض 
األقسام العلمية على االعتماد األكادميي العاملي، 
وتدشني مختبرات جديدة واستحداث وتطوير 
صحائف التخرج باإلضافة إلى تدريب أعضاء 
هيئة ال��ت��دري��س واس��ت��ح��داث ع��دد م��ن برامج 
املاجستير وبرنامج دك��ت��وراه ف��ي التاريخ، 
وت��وق��ي��ع ع��دد م��ن االت��ف��اق��ي��ات م��ع مؤسسات 
محلية وهيئات وجامعات عاملية لتدريب الطلبة 
وتهيئتهم لسوق العمل واحتياجاته وربطها 

بسوق العمل.
وأض��اف أن العام اجلامعي 2017/2016 
ح��ف��ل ب��ال��ع��دي��د م��ن اإلجن�����ازات منها توثيق 
اجنازات جامعة الكويت بأوبريت وفلم خاص 
باليوبيل الذهبي لتوثيق مسيرة اجلامعة 
التي مضت، ومشاركة الكليات وجميع مراكز 
العمل مبعارض واحتفاليات وأنشطة خاصة 

باجلامعة توجت بالكرنفال اخلتامي.
كما حصل أساتذة جامعة الكويت على العديد 
من اجلوائز البحثية املتميزة احمللية واإلقليمية 
والعاملية والتي ارتقت باسم وسمعة اجلامعة 
في احملافل العلمية والعاملية ومنها حصول أ.د. 

كمال الشومر من كلية الطب على جائزة التميز 
العاملية من االحت��اد األمريكي للغدد الصماء 
لعام 2017، وحصول الدكتور صاح الناجم 
من كلية اآلداب على جائزة التعليم االلكتروني 
على مستوى العالم ضمن جائزة القمة العاملية 
للمعلومات، وحصول األس��ت��اذ الدكتور عبد 
املجيد صفر على امل��رك��ز الثاني عامليا ضمن 
جائزة القمة العاملية للمعلومات، وحصول 3 من 
أعضاء هيئة التدريس على جوائز من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، وأيضا حصول العديد 
من أعضاء هيئة التدريس على جوائز أفضل 

بحث في املؤمترات التي شاركوا فيها.
وأض��اف قائا: أن جامعة الكويت متيزت 
وللسنة الثانية على التوالي في تبني وإطاق 
مشروع ستارت اب كويت، وتوقيع العديد من 
االتفاقيات على املستوى األكادميي والبحثي 
وال��ط��اب��ي س���واء م��ع م��ؤس��س��ات أو هيئات 
أو ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة، فضا عما حققه طلبة 
اجلامعة من فوز في املراكز األول��ى في العديد 
من املسابقات واملشاركات احمللية والدولية 

ومنها مسابقة حتدي االبتكار الوطني وريادة 
األعمال، جائزة الكويت للتميز واالبداع الشبابي 
– وحصول طلبة قسم اإلعام على املركز الثالث، 
وأيضا حصول طلبة قسم هندسة احلاسوب 
على املركز األول ملسابقة الروبوت على مستوى 
ال��دول العربية، وف��وز طلبة قسم العمارة في 
مسابقة مدينتي بدبي وهي مسابقة عاملية، كما 
حصلت جامعة الكويت على املركز األول في 
امللتقى العلمي الثاني للطالبات على مستوى 
مجلس التعاون، وحصل طلبة قسم هندسة 
البترول على املركز األول في مسابقة أبوظبي 
للهندسة، وح��ص��ول طالبات كلية الهندسة 
والبترول على املركز الثاني في مسابقة البوث 
العلمية على مستوى دول مجلس التعاون، 
وكذلك حصول طلبة كلية العلوم اإلدارية على 
املركز األول في مسابقة التحليل املالي احمللية، 
وحصول طالبات املاجستير في االقتصاد للسنة 
الثانية على التوالي على جائزة التميز في 
البحث العلمي من جامعة ساينس بو بباريس، 
وف��وز طلبة كلية العلوم اإلداري���ة باجلائزة 

الكبرى ألفضل شركة طابية وجائزة أفضل 
منتج مبتكر.

وأش��ار أ.د. األنصاري أن ل��إدارة اجلامعية 
الدور الكبير في تهيئة البيئة اجلاذبة وإيجاد 
احل��ل��ول لتطوير العمل املؤسسي م��ن خال 
التنسيق املستمر والتواصل مع جميع الكليات 
ومراكز العمل في اجلامعة، كما قامت بالعديد من 

اجلهود لتذليل ومعاجلة العوائق والتحديات.
ووجه أ.د. األنصاري رسالة ألبنائه الطلبة 
املتعثرين واملنذرين باحلرص على مراجعة 
مكاتب التوجيه واإلرش����اد للحصول على 
االستشارة والنصيحة املناسبة، وش��دد على 
مكاتب التوجيه واإلرشاد على تقدمي املزيد من 

العون والدعم للطلبة.
كما حث الطلبة على احترام اللوائح والنظم 
أث��ن��اء عملية االنتخابات الطابية واح��ت��رام 
اآلخر، وأيضا احترام اللوائح واحملافظة على 
النظام ودخ��ول االنتخابات بكل احترام وود 
وتسامح مع االلتزام باحلضور والنظام أثناء 

العملية االنتخابية.

جانب من التكرمي
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د. حسني األنصاري يتقدم احلضور

جانب من احلضور

الطلبة الستقبال  جيد  بشكل  اس��ت��ع��دت  ال��ك��وي��ت  جامعة  األن���ص���اري: 

اجلامعية اإلجن������ازات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ح��ف��ل   2017/2016 اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام 

افتتاح خيمة بيع الكتب الدراسية في إدارة مكتبة الطالب 

الكندري: جامعة الكويت حريصة على تسهيل بيع الكتب للطلبة

في إطار استعدادات إدارة مكتبة الطالب 
اجلامعي بجامعة الكويت الستقبال الفصل 
ال��دراس��ي األول لعام 2018/2017، تقيم 
اإلدارة خيمة لبيع الكتب الدراسية خال 
الفترة من يوم األحد املوافق 2017/9/17 
حتى اخلميس امل��واف��ق 2017/10/12، 
هذا وقد افتتحت اإلدارة رسميا تلك اخليمة 
في املواقف اخلاصة ب��إدارة مكتبة الطالب 
اجل��ام��ع��ي وذل����ك ي���وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق 
2017/9/19 في مت��ام الساعة العاشرة 
وال��ن��ص��ف صباحا ب��رع��اي��ة البنك الكويت 
ال��وط��ن��ي وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
للخدمات األكادميية املساندة الدكتور جاسم 
رمضان الكندري، والقائم بأعمال مدير إدارة 
مكتبة الطالب عواطف عبد احلليم حجي، 
والسادة القائمني على إقامة اخليمة من البنك 
الوطني وعلى رأسهم عبد الله الفرس مدير 
أول مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
ومحمد املؤمن مدير فريق مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية، ومحمد العثمان نائب 
مدير مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية.

وك���د ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة للخدمات 
األكادميية املساندة الدكتور جاسم الكندري 

حرص جامعة الكويت على التعاون مع البنك 
الكويت الوطني لتسهيل مهمة كتب املقررات 
ال��دراس��ي��ة على الطلبة وال��ط��ال��ب��ات وه��ذه 
املناسبة جيدة لتوفير وتسهيل كل اإلمكانات 
لتسهيل عملية بيع الكتب، مشيدا بدور إدارة 
مكتبة الطالب في عملية التطور والتحسن 
من سنة ألخرى ومنها التغلب على العديد من 
املشكات التي تواجه الطلبة والطالبات في 
السابق كعملية االزدح��ام في املكتبة متمنيا 
لكل الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في 

العام الدراسي اجلديد.
وفي هذا الصدد ذكرت القائم بأعمال مديرة 
إدارة مكتبة الطالب عواطف حجي أن افتتاح 
هذه اخليمة يخدم الطلبة بشكل أفضل حيث 
هناك صالة لعرض الكتب وصالة لبيع الكتب، 
وذلك لتخفيف ازدحام الطلبة وتسهيا عليهم 
في احلصول على كتبهم الدراسية وسهولة 
التنقل بني أرف��ف الكتب، كما تقدمت بجزيل 
الشكر واالمتنان للبنك الوطني على رعايتهم 
الكرمية لهذا املشروع وأثنت بالشكر على 
اإلدارة اجلامعية العليا التي ساهمت في 
تسهيل تنفيذه، مع خالص الشكر والتقدير 
لرؤساء األقسام والوحدات وموظفي إدارة 

مكتبة الطالب على جهودهم املبذولة في خدمة 
الطلبة واملستفيدين. وجدير بالذكر أن إدارة 
مكتبة الطالب عملت جاهدة على زيادة أجهزة 
الكاشير لتقدمي ما هو أفضل خلدمة جموع 
الطلبة واملستفيدين وتسهيا عليهم في عملية 
شراء الكتب الدراسية، كما مت حتديد نقاط بيع 
خاصة بالطلبة وأخ��رى للطالبات، ووفرت 
ع��ددا م��ن الطلبة م��ن خ��ال نظام التشغيل 
الطابي باإلضافة إل��ى مجموعة من فريق 
اإلجن��از اجلامعي إلرش��اد الطلبة عن الكتب 
الدراسية والرد على استفسارات املستفيدين، 
باإلضافة إل��ى مكان مخصص خلدمة كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة، وتقدمي 
بعض املطويات التعريفية التي تقدم نبذة 
مختصرة ع��ن أنشطة املكتبة وأقسامها 
املختلفة. كما مت توفير ال��ع��دد الكافي من 
املوظفني للقيام بعمليات البيع االئتمانية 
للطلبة من جانب وت��زوي��د اإلدارة بالكتب 
الدراسية من إدارة شئون التخزين من جانب 
آخر، وبينت حجي أن هذه الصالة تخدم جميع 
طلبة جامعة الكويت، مشيرة إلى أن عمليات 
البيع تتم بالبطاقة االئتمانية »k-net  »فقط 

بناء على تعميم من اإلدارة املالية.
ونوهت حجي على ضرورة إبراز الهوية 
اجلامعية واجل���دول ال��دراس��ي للتمكن من 
تطبيق دعم الكتب الدراسية جلميع الطلبة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة بنسبة %100، هذا 
باإلضافة إلى استمرار دعم الكتب الدراسية 
جلميع الطلبة بنسبة 60 % جلميع الطلبة 

على الكتب الدراسية املطلوبة.
هذا وقد مت تكرمي البنك الوطني من قبل 
إدارة مكتبة الطالب وبحضور الدكتور / 
جاسم الكندريوالسيدة / عواطف عبد احلليم 
حجي ومت إهدائهم درع التميز وذلك تعبيرا 
ع��ن الشكر واالم��ت��ن��ان برعايتهم الكرمية 
الفتتاح اخليمة واهتمامهم البالغ للوصول 
إل��ى أف��ض��ل اخل��دم��ات ال��ت��ي تليق بجامعة 
الكويت. وتقدمت عواطف حجي بالتهنئة 
والشكر ل���إدارة اجلامعية خاصة وجميع 
موظفي إدارة مكتبة الطالب واملتعاونني معها 
والطلبة بوجه عام بحلول الفصل الدراسي 
األول 2018/2017 متمنية للجميع عاما 
دراس��ي��ا مفعما بالنشاط ومكلل بالتوفيق 

والنجاح.

جانب من عملية بيع الكتب د. جاسم الكندري خال جولة داخل خيمة بيع الكتب

تتمات

أكد أنها 
وقال ترامب “بصراحة، هذا االتفاق معيب للواليات 

املتحدة وال اعتقد انكم رأيتم اسوأ ما فيه”.
واضاف “صدقوني، حان الوقت ألن ينضم الينا العالم 
بأسره في املطالبة بأن توقف حكومة ايران سعيها خلف 
املوت والدمار”. واعتبر الرئيس األميركي ايران “دولة 
مارقة” و”ديكتاتورية فاسدة«، الفتا في الوقت ذاته أن 
إيران ال طهران ال تصدر إلى العنف والفوضى، وأكد أنها 
تسببت في تعزيز ديكتاتورية رئيس النظام السوري 

بشار األسد، وقادت إلى احلرب في اليمن.
وفيما دعا إلى التصدي للميليشيات التي تقتل األبرياء 
مثل “القاعدة” وحزب الله، قال ترامب أن املجتمع الدولي 

يجب أن يحرم اإلرهابيني من أي دعم

أكدت أن »الشؤون«
لدراسته والبت فيه ثم رفعه الى الوزير 

واش���ارت ال��ى ان��ه ليس بالضرورة ان يكون هناك 
جت��اوزات مالية او اداري��ة حتى يتم حل مجلس االدارة 
امنا قد يحل نتيجة االهمال الذي يعرض اموال اجلمعية 
للهدر وكذلك عدم احكام الرقابة واهمال واجبات االعضاء 
املساءلني ام��ام اجلمعية العمومية للجمعية حلماية 
اموال املساهمني منوهة في هذا الصدد ان تشكيل جلنة 
ملراجعة اعمال اجلمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة 
من احد اعضاء مجلس االدارة وكالعادة فان ال��وزارة ال 
تهمل اي شكوى ترد اليها وتوليها جل االهتمام حتى يتم 
الوصول الى احلقائق كاملة  ولفتت الوزيرة الصبيح ان 
تقرير جلنة التحقيق في جمعية كيفان اثبت ان املجلس 
املنحل قد سمح للمتهمني الرئيسيني بالسفر الى اخلارج 
وهو مايتعارض مع واجب احلرص على تقصي حقيقة 
االختاس ويؤكد اهمال اعضاء املجلس ملهامهم وعدم 
حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه 
الذي يقتضيه القانون رغم ان عمر املجلس احلالي سنتان 
واعلب االعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع 
ذلك وقعوا في مثل هذه املخالفات ولم يحاسبوا املتسببني 
في االختاسات  ودكرت ان تقرير جلنة مراجعة اعمال 
اجلمعية اظهر وج��ود تضخم ف��ي قيمة االختاسات 
و ازدي���اد قيمة املبالغ التي مت اختاسها مقارنة مبا  
توصلت الية اجلمعية كما ان ال���وزارة هي من ب��ادرت 
باجراء التصحيح بالتدرج ب��االج��راءات واول��ه االن��ذار 
وحتى العزل وعلى صعيد قرارات التعيني في اجلمعيات 
التعاونية اكدت الوزيرة الصبيح ان القاعدة في العمل 

التعاوني هي االنتخاب واالستثناء هو التعيني الذي 
نلجأ اليه باعتباره آخر الدواء ويكون وفق القانون ووفق 

ضوابط قانونية ولوائح محددة ال محاباة فيها 
وح��ول م��اي��ت��ردد م��ن تعيني مجلس جمعية كيفان 
من خ��ارج املنطقة اش��ارت الصبيح ال��ى ان من شروط 
وضوابط التعيني في اجلمعيات التعاونية ان يكون 
العضو من منطقة مغايرة ملنطقة عمل اجلمعية وان 
يجتاز املقابلة الشخصية وال يقل عمره عن 30 سنة 
ويستخرج شهادة من اجلهات املعنية بعدم وجود احكام 
قضائية عليه مؤكدة ان جميع تلك االشتراطت توفرت في 

جميع املعينني في جمعية كيفان باالدلة واملستندات 
واكدت الصبيح في هذا الصدد حرص وزارة الشؤون 
على النهوض بالعمل التعاوني واالرتقاء به وحتقيق 
االهداف التي يقوم عليها العمل التعاوني واهمها حماية 
اموال املساهمني  وفيما يتعلق باخلصخصة في جمعية 
الدسمة وترديد البعض المكانية تعميم ذلك في باقي 
اجلمعيات  اكدت الصبيح رفضها لهذا املصطلح مشيرة 
الى اننا اكدنا مرارا وتكرارا على احترام القانون بصفة 
عامة وقانون التعاون بصفة خاصة الفتة ان القانون 
ال يسمح باخلصخصة امن��ا باالستثمار مثل ماحدث 
في الدسمة و هو استثمار مثل االستثمار في املطاعم 
واحمل���ات والصيدليات ف��ي مختلف اجلمعيات لكن 
بطريقة موسعة علما بأن اقرار هذا النوع من االستثمار 
ال يتم اال مبوافقة اجلمعية العمومية للجمعية ومجلس 

االدارة املنتخب ان وجد .

وزير الدفاع التركي
وتقف دبابات ومنصات إطاق صواريخ مثبتة على 
عربات مدرعة في مواجهة األراض��ي العراقية على بعد 
نحو كيلومترين من احلدود وتقتلع احلفارات امليكانيكية 
الزراعات حتى يقيم اجليش مواقع على األراضي الزراعية 
املسطحة واجلافة. وقالت مصادر من اجليش التركي 
إنه من املقرر أن تستمر التدريبات العسكرية، التي بدأت 
دون إخطار مسبق أمس االثنني، حتى 26 سبتمبر/أيلول 
أي حتى بعد يوم من موعد إجراء االستفتاء على استقال 

إقليم كردستان العراق في شمال الباد.
وشاهد مراسل من رويترز 4 مدرعات حتمل أسلحة 
ثقيلة وجنودا يتخذون مواقع في املناطق التي جرى 
إع��داده��ا خصيصاً وأسلحتهم موجهة ص��وب احل��دود. 
وك��ان باإلمكان رؤي��ة مولد كهرباء وطبقا التصاالت 

األقمار الصناعية في أحد املواقع.
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