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تهدف إلى تعزيز التقارب الثقافي واالجتماعي بني البلدين والشعبني 

فعاليات »األيام الثقافية الكويتية« تنطلق اليوم في إسطنبول 

تنطلق فــي مدينة إسطنبول اليوم 
االثــنــني فــعــالــيــات )األيـــــام الثقافية 
الــكــويــتــيــة( الــتــي تنظمها القنصلية 
الكويتية بالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلاب الكويتي بهدف 
تعزيز التقارب الثقافي واالجتماعي بني 

البلدين والشعبني.
ومن املقرر أن تتخلل )األيام الثقافية 
الكويتية( فعاليات مختلفة تساعد 
الــشــعــب الــتــركــي عــلــى الــتــعــرف على 
اجلوانب الثقافية واحلضارية وكذلك 
الفلكلور الشعبي الكويتي انطالقا من 
ــان املشترك على تعزيز  احلــرص واإلمي

التقارب والتآلف بني األمم. 
ــام للكويت في  ــع ـــد القنصل ال وأك
إسطنبول محمد احملمد في تصريح لـ 
)كونا( أهمية هذه الفعالية التي تنظم في 
إسطنبول ذات التاريخ القدمي والثقافة 
العريقة ودورهــــا فــي دعــم التواصل 
املعرفي والثقافي وإبــراز اإلرث الثقافي 

واحلضاري للكويت في جميع احملافل.
وقــال: إن احلدث الثقافي الذي ينظم 
بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة 
الــتــركــيــة يــهــدف إلـــى اطـــالع املجتمع 
التركي على املكون الثقافي الكويتي وما 
توليه الكويت من أهمية كبيرة للثقافة 
باعتبارها عامال مها وأساسيا في نشر 

الوعي احلضاري بني شعوب العالم.
وأضاف احملمد أن الفعاليات الثقافية 
ستتضمن إقامة فنون وأنشطة ثقافية 
مــتــنــوعــة لــفــنــانــني كــويــتــيــني بساحة 

)تقسيم(احد اشهر امليادين باسطنبول 
بحضور كبار املسؤولني في املدينة.

ــــــر أن الـــفـــعـــالـــيـــات تــشــمــل  وذك
ــرض لــلــفــنــون التشكيلية  ــع إقــامــة م
والفوتوغرافية ومنحوتات إلى جانب 
ــدارات ثقافية متنوعة  عرض كتب واص
للمجلس ومالبس فلكلورية ومأكوالت 

وحلويات كويتية.
ــال: إن ممثلي املجلس سيعقدون  وق
سلسلة لقاءات مع عــدد من املسؤولني 
املعنيني بــالــشــأن الثقافي فــي تركيا 
للتباحث حـــول جملة مــن املــواضــيــع 
الثقافية محل االهــتــمــام املشترك إلى 
جانب زيارات املتاحف واملراكز الثقافية 
وذلك في اطار تفعيل االتفاقية الثقافية 

الثنائية بني البلدين.
وأعــرب احملمد عن األمــل بــأن تدشن 
هــذه الفعاليات الثقافية في إسطنبول 
مرحلة جديدة من االنفتاح والتعاون 
الثقافي بــني الكويت وتركيا لتأصيل 
الروابط الثقافية بني الشعبني وتعزيز 

التواصل واحلوار بينهما.
مــن جانبها قــالــت األمــيــنــة العامة 
املساعدة لقطاع الشؤون املالية واإلدارية 
في املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب رئيسة الوفد الدكتورة تهاني 
ــا( إن  ــون الــعــدوانــي فــي تصريح لـــ )ك
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
يحرص على مد جسور التواصل الثقافي 
مع شعوب العالم املختلفة إميانا منه 
بــأن التواصل اإلنساني يثري الثقافة 

في الكويت ويسهم في التعريف بعادات 
وتقاليد الكويت التراثية.

وأوضحت العدواني التي تشغل أيضا 
منصب األمينة العامة املساعدة لآلثار 
واملتاحف بالتكليف أن التراث الشعبي 
ــم صــورة  ــادر على رس ــق هــو الــوحــيــد ال
حلضارة وثقافة أي شعب فمن خالله 
يستطيع اآلخر قياس مدى عراقة البلد 
والتعرف على عاداته وتقاليده وفنونه 

الشعبية التي رافقته على مر السنني.
وأكدت أن األيام الثقافية الكويتية في 
إسطنبول تأتي جتسيدا للعالقات الودية 
التي تربط البلدين الصديقني. موضحة 
ــدث يعد فرصة ثمينة لتعريف  أن احل
وإظهار مخزون الكويت الذوقي القدمي 

في أوساط املجتمع التركي.
وأوضحت أنه سوف يتم أيضا عرض 
ــاذج من لوحات الفنون التشكيلية  من
مبــشــاركــة الــفــنــانــة التشكيلية منال 
ــة إلـــى معرض  ــاف ــاإلض الــشــريــعــان، ب

صور فوتوغرافية للمصمم عبدالعزيز 
الدويسان الــذي سيقوم بتقدمي ورشة 
عمل عــن اســتــخــدام الهاتف الــذكــي في 

التصوير الفوتوغرافي.
وأضــافــت الــعــدوانــي أن الباحث في 
الــتــراث الكويتي عضو فريق )اكسبو 
965( للمعارض التراثية واحلرفية 
النوخذة طــارق مــال الله سيشارك في 
ــام الثقافية الكويتية( إضافة إلى  )األي
الــفــرقــة املوسيقية الكويتية بقيادة 
الدكتور بسام البلوشي والتي ستعزف 
جــمــيــع الــفــنــون الــكــويــتــيــة الشعبية 

واملعاصرة إلى جانب فنانني من تركيا.
ويــهــتــم املــجــلــس الــوطــنــي للثقافة 
والفنون واآلداب الذي أسس عام 1973 
بتنمية وتطوير اإلنتاج الفكري وإثرائه 
وتوفير املناخ املناسب لإلنتاج الفني 
واألدبـــي وإجـــراء الــدراســات العلمية 
الهادفة إلى توثيق الروابط مع الهيئات 

الثقافية العربية واألجنبية.

محمد احملمد

حصة الصباح تنضم ملجلس »أمناء 
هيوسنت« ملتحف الفنون اجلميلة

أعلنت دار اآلثار اإلسالمية الكويتية أن املشرف 
العام على الدار والشريك املالك ملجموعة الصباح 
اآلثــاريــة الشيخة حصة الصباح قبلت دعــوة 
لالنضمام ملجلس أمناء متحف الفنون اجلميلة في 
هيوسنت بالواليات املتحدة األمريكية، على أن يبدأ 

االنضمام هذا اخلريف.
وقالت الشيخة حصة الصباح في بيان صحفي 
صادر عن دار اآلثار اإلسالمية أمس: إن اعتبارها 
جــزءاً من هذه املنظمات املؤثرة مينحها الفرص 
الال متناهية للمشاركة بتاريخ الكويت وثقافتها 

وإعالء اسم البالد عاليا في احملافل الدولية.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة املتحف 
ريتشارد د.كيندر أنــه أشــار في طلبه للشيخة 
حصة الصباح باالنضمام إلى مجلس اإلدارة إلى 
»العالقة األزلية« التي جتمع املتحف بدار اآلثار 

اإلسالمية.
ووجـــه كيندر شــكــرا خــاصــا للشيخة حصة 
لدعمها الشخصي قائال »نشكر دعمك اخلاص 
ملتحف الفنون اجلميلة فــي هيوسنت لــن يكون 

جناحنا محققا دون تفانيكم املخلص«.
ــة غير الرسمية بني  ــودي ونـــوه بالعالقة ال
املؤسستني التي امتدت عقودا من الزمن إلى أن 
توجت عام 2012 بتوقيع اتفاقية إعــارة طويلة 
األمــد بني اجلانبني، إذ افتتحت الكويت معرض 
)فنون من بالد املسلمني.. مختارات من مجموعة آل 
صباح اآلثارية( في 25 يناير 2013 التي تعرف 

اآلن مبعارض )آل صباح(.
ونقل البيان أيضا عــن مدير املتحف غــاري 
تنتيرو قوله إن اتفاقية اإلعـــارة ال تــزال قائمة 
مبجموعة قطع متنقلة داخليا وخارجيا لضمان 

بقاء سريان املعرض.
ولفت تنتيرو إلى أن »معارض آل صباح في 
معرض الفنون اجلميلة محور لبرامج مكثفة 

ودراســات فردية مما جعل هيوسنت مركزا جديدا 
ملعرض فنون من بالد املسلمني«.

يذكر أن الشيخة حصة الصباح انضمت كذلك 
إلى مجلس أمناء متحف املتروبوليتان للفنون 
في نيويورك وكذلك إلى اللجنة الزائرة املؤسسة 
لقسم الهندسة املعمارية في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ومجلس مؤسسة )ALIPH(. ويقع 
متحف الفنون اجلميلة في هيوسنت في مدينة 
هيوسنت بوالية تكساس األمريكية وهو واحد من 
أكبر املتاحف في الواليات املتحدة وتتواجد فيه 
أعمال يقارب عددها 64 الــف عمل يعود تاريخ 
بعضها إلــى نحو 6 آالف سنة ويـــزور املتحف 

حوالي 25ر1 مليون سائح سنويا.

الشيخة حصة الصباح

اجلامعة العربية املفتوحة نظمت 
يومًا تنويريًا للطلبة املستجدين  

    حتت رعاية مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
بدولة الكويت األستاذ الدكتور نايف إبجاد املطيري  
أقام قسم شؤون الطلبة في اجلامعة »اليوم املفتوح 
التنويري« لكافة الطلبة املستجدين الذين مت قبولهم 
للفصل الدراسي األول 2020/2019  وبحضور 
مساعد مدير اجلامعة للشؤون  األكادميية  الدكتور 
محمد سيد محمد  ومبشاركة كافة األقسام اإلدارية 
واألكادميية واألندية الطالبية إضافة إلى تواجد  
ركن خاص ملجلس اجلامعات اخلاصة و برنامج 
إعــادة الهيكلة والقوى العاملة ومنظمة الهجرة 

الدولية  في احلرم اجلامعي
وقال مساعد مدير اجلامعة للشؤون األكادميية  
الدكتور محمد السيد محمد  : فــي البداية نهنأ  
كافة طلبتنا املستجدين للفصل الــدراســي األول 
2020/2019  متمنيا لهم التوفيق والــســداد 
مشيراً أننا اليوم هنا لدعمهم وتلبية احتياجات 
الطلبة واالجــابــة على كل ما يتعلق مبستقبلهم 
واستفساراتهم  حيث تأتي فكرة املعرض واليوم 
املفتوح متماشية مع  أوقــات كافة الطلبة إضافة 
إلى ذلك إعطاء مساحة كافية للمشاركة الطالبية 
ــة الطالبية فــي اجلامعة  ــدي ــالل مــشــاركــة األن خ
حتى يرى الطلبة املستجدين ابداعات ومهارات 
زمالؤهم في مختلف املجاالت مع تواجد األقسام 
االكادميية في التخصصات الثالث  لتوجيه الطلبة 
وارشادهم إضافة إلى مشاركة األقسام اإلداريــة 
التي تتعامل مع الطلبة بشكل مباشر مؤكدا  أن 
مكاتب أعــضــاء هيئة الــتــدريــس املــشــرفــني على 

االرشــاد االكادميي يرحبون  باملستجدين  في أي 
وقت  لذا من الضروري قبل إمتام عملية تسجيل 
املواد  االجتاه للمرشد االكادميي ملعرفة موادك التي 
ستقوم بتسجيلها وسؤاله في كل ما يتعلق بخطة 
الطالب األكادميية حتى يضمن الطالب عدم التأخير 
االكادميي في تخرجه ويسير وفق خطته االكادميية 

إلى مصافحته خريجا من اجلامعة
ــؤون الطلبة األســتــاذة مها  أمــا رئيس قسم ش
االصقه فقالت حرصنا في هذا اليوم املفتوح بأن 
يتواجد العديد من اجلهات للمشاركة معنا في هذا 
النشاط  فتواجد مجلس اجلامعات اخلاصة لإلجابة 
عن استفسارات الطلبة واملكافاة االجتماعية بشكل 
مباشر اعطى جانبا مميزا للمعرض كذلك  مشاركة 
ــادة الهيكلة والقوى العاملة ال سيما  برنامج إع
أنه كثير ما ينتاب الطلبة التخوف من املستقبل 

الوظيفي وما يدور حوله من استفسارات
وأضافت األصقه: حرصت األقسام األكادميية 
في تخصصات اجلامعة على العملية االرشادية 
وشــرح املــواد ومحتواها خالل اإلجابة على كافة 
استفسارات الطلبة مع تقدمي العديد من النصائح 
ــة في  للمستجدين بينما كان دور األقسام اإلداري
شرح مهام كل قسم إداري للطالب املستجد وما هي 
اإلجـــراءات واخلطوات التي يقوم بها إضافة إلى 
 SIS شرح األنظمة التي يتعامل معها الطالب كـ
LMS ،  وكيفية التعامل معهم ، بينما كــان دور 
األندية الطالبية في شرح اهــداف وقيم كل نادي 

طالبي وتوزيع استمارات االنضمام

ــرس الطالبي  ــع تستمر فــعــالــيــات ال
الدميقراطي مع كليات جامعة الكويت في 
ثالث مواقع مختلفة في احلــرم اجلامعي 
بالشدادية والشويخ وكيفان كل من كلية 
العلوم االجتماعية وكلية اآلداب وكلية 
الشريعة والــدراســات اإلسالمية، صباح 
أمس األحــد ، وذلــك مع تزّين كلية اآلداب 
وكلية العلوم االجتماعية وكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية مبمراتها ومبانيها 
بــالــبــوســتــرات واإلعـــالنـــات االنتخابية 

للقوائم الطالبية املتنافسة.
وقــال رئيس اللجنة امليدانية عبدالله 
املطيري إن اللجان العاملة في االنتخابات 
الــطــالبــيــة اســتــعــدت بشكل جــيــد ليوم 
االنتخابات من خالل االجتماعات املستمرة 
ألعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم على 

مبدأ الكفاءة واصحاب اخلبرة.

جمعية العلوم االجتماعية
ـــاب اقـــتـــراع كــلــيــة الــعــلــوم  مت فــتــح ب
اإلجتماعية للعام النقابي 2019/2020 
في متام الساعة 8 من صباح يوم األحد، 
ومت إغــالق الصندوق في متام الساعة 2 

ظهراً.
وأشــادت رئيسة جلنة االنتخابات في 
كلية العلوم االجتماعية ربوع الفهد بآلية 
وتنظيم عملية االقــتــراع بالكلية، حيث 
كانت بداية فتح الصندوق لم تشهد نشاطاً 
ملحوظاً، في بيان اعداد املقترعني للطالبات 

والطلبة.
ــراع مبوقع  ــت وبـــدء نــشــاط عملية االق

الكلية بعد الساعة 12 ظهرا حيث بلغ 
عدد املقترعات من الطالبات 600 من أصل 

2288 طالبة.
كما أكدت الفهد على متام ويسر عملية 
االقتراع، والتي تنافس عليها كل من قائمة 
االجتماعية واملستقلة بشكل ايجابي لم 

يشهد أي مالحظات سلبية.
وأضاف نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب 
أشكناني على حسن سير عملية التصويت 
بصندوق الطلبة، حيث بلغ عدد التصويت 
في متام الساعة 12 ظهرا إلى 380 صوت 
من أصل 771 طالب. كما أضــاف أن اجلو 
االنتخابي في كلية العلوم االجتماعية 
ــني القائمتني،  ــاس ب ــم يــــزداد إثــــارة وح
ـــام مضاعفة عــن ساعات  وستكون األرق

بداية فتح الصندوق.

جمعية الشريعة والدراسات اإلسالمية
ـــات  ـــدراس ـــي كــلــيــة الــشــريــعــة وال وف
اإلسالمية مت فتح بــاب االقــتــراع في متام 
الساعة 8 صباحا ، وأغلق في متام الساعة 

2 ظهرا.
وأشـــار رئيس جلنة انتخابات كلية 
الشريعة والــدراســات االسالمية مبارك 
العنزي إلــى أن حركة التصويت كانت 
نشطة منذ البداية حيث بلغ عدد التصويت 
ــام الــســاعــة 12 ظــهــرا للطالب في  فــي مت
االنتخابات 518 طالبا من أصــل 1265 

طالبا.
بدورها قالت نائب رئيس جلنة االقتراع 
ــدد املقترعات في  غـــادة احلــلــواجــي إن ع
االنتخابات بلغ 722 طالبة من أصل 2541 
طالبة، موضحة أن املنافسة واحلماس 

قائمان بني قائمتي الشريعة والتغيير، وأن 
احلركة ممتازة وال توجد أي مناوشات أو 
نقاشات حادة بني الطلبة، وتوقعت ازدياد 

احلركة واإلقبال بحلول الساعة 1 ظهرا.

 جمعية اآلداب
مت فتح باب االقتراع جلمعية اآلداب 
ــام الساعة 8 صباحا، وأغلقت  فــي مت

أبواب االقتراع في متام 2 ظهرا.
ـــا أشـــــارت رئــيــســة جلنة  ـــدوره وب
انتخابات جمعية اآلداب مكية الصايغ 
أن إقبال الطالبات يعتبر جيدا نوعا ما، 
حيث بلغ عدد الطالبات املقترعات 460 
طالبة من أصل 3251 حتى الساعة 12 
ظهرا، مبينة أن العملية في انسيابية 
وخالية من املشاكل بفضل بتعاون جميع 

موظفي عمادة شئون الطلبة.
وشكرت الصايغ جميع الطلبة بكلية 
اآلداب والقوائم الطالبية على هذا النظام 
واالنسيابية في التصويت وأشــار بأنه 
إذا متت األمور على ما هي عليه سنتوقع 

جناح باهر في هذه االنتخابات.
وأضاف نائب رئيس جلنة انتخابات 
جمعية اآلداب محمد السلطان أن عدد 
الطالب اللذين شاركوا بعملية االقتراع 
700 طالب من أصل 2121 حتى الساعة 
12 ظهرا وذكر السلطان أن عمادة شئون 
الطلبة اعــتــادت على التنظيم املخطط 
لتكون االنتخابات الطالبية ناجحة على 
أكمل وجــه، متمنياً كل التوفيق جلميع 

القوائم املشاركة.

العرس الطالبي يكمل فعاليته في الشدادية والشويخ وكيفان

جيد  بشكل  استعدت  الطالبية  االنتخابات  في  العاملة  اللجان  املطيري: 

جانب من العملية االنتخابية

قطاع األبحاث في جامعة الكويت بحث
 مع وفد صيني تعزيز التعاون البحثي األكادميي

ــار سعي قطاع األبحاث  في إط
بــجــامــعــة الــكــويــت بــاالهــتــمــام 
بــالــتــعــاون البحثي ومــد جسور 
ــاث  ــح الــشــراكــة مـــع مـــراكـــز األب
ــات الــعــاملــيــة، استقبل  ــع ــام واجل
نــائــب مــديــر اجلــامــعــة لألبحاث 
األستاذ الدكتور جاسم الكندري، 
ومساعدوه األستاذ الدكتور يوسف 
قــراشــي،واألســتــاذ الدكتور حيدر 
بهبهاني واألستاذة الدكتورة ليلى 
معروف، وفداً من جامعة بكني في 

جمهورية الصني الشعبية.
ــرأس الــوفــد البروفسور  وقــد ت
تيان جــاجن - نائب مدير جامعة 

ــني -  بكني، والــبــروفــســور فــو زمي
مساعد عميد كلية اللغات األجنبية، 
والدكتورة الي دوجنلن - مديرة 
معهد بكني للبحوث في الرياضيات.
حيث مت استعراض سبل تعزيز 
ــي بني  ــادمي الــتــعــاون البحثي األك
اجلامعتني العريقتني، مبا يسهم في 
تطوير القدرات البحثية للطرفني في 
املجاالت احليوية املختلفة، كالطب 
والــهــنــدســة والــعــلــوم الطبيعية 
وكــذلــك فــي العلوم اإلداريــــة، كما 
ــاء تفعيل بــرنــامــج  ــق ــل تــنــاول ال
الــزيــارات العلمية واملشاركة في 

املؤمترات.

جانب من احلضور الطالبي

د. تهاني العدواني

بوستر الفعاليات
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تتمات

الغامن
وتستهدف اجللسة معرفة األسباب التي أدت 
إلى اختراق األجواء الكويتية واألطراف املسؤولة 
عنها بهدف التعامل مع األحداث بواقعية ومهنية، 
ــر مستجدات االســتــعــدادات  وكــذلــك متابعة آخ
احلكومية لضمان أمن الوطن واملواطنني، ملا لهذا 
املوضوع األمني من أهمية وباعتباره من األمور 
العاجلة التي يتطلب مناقشتها مع أعضاء مجلس 

األمة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالله الكندري 
“لقد أصبح من الواجب دعوة مجلس األمة لعقد 
جلسة خاصة ملناقشة تلك التداعيات اخلطيرة 
ومعرفة مالبسات وأسباب االختراق األمني الذي 
تعرضت له الكويت ونتائج التحقيقات األولية عن 

اجلهات أو الدول التي تقف وراء هذا احلادث اآلثم.
واستنكر النائب محاوالت املساس بأمن الكويت 
وما تتعرض له اململكة العربية السعودية الشقيقة 
من هجمات كان آخرها الهجوم على منشآت أرامكو.

اشتباكات
عند مستوى 509 نــقــاط.  واجتهت تعامالت 
املستثمرين األجانب والعرب نحو الشراء، مسجلني 
صافي شراء بلغ 182.26 مليون جنيه لألجانب، 
و59.9 مليون جنيه للعرب، بينما اجتهت تعامالت 
املستثمرين املصريني نحو البيع، مسجلني صافي 

بيع بلغ 242.2 مليون جنيه.

من جانب آخر، خرج عدد من املتظاهرين مبدينة 
السويس املصرية مساء أمس األول، لليوم الثاني 
على التوالي، في ميدان األربعني للمطالبة برحيل 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.
وفضت قــوات األمــن املصرية التظاهرة التي 
ــارك فيها العشرات باستخدام الغاز املسيل  ش
للدموع، وألقت القبض على 50 منهم حسب شهود 

عيان.

»املالية«
وصلنا إلى تصور مبدئي بأن ال يكون اخلصم 
سنويا وإمنا رسوم فقط وأن ال تكون هناك فوائد 

ربوية.
وقالت مصادر إن األمر لم يحسم بعد، وهناك 
اجتماع آخر في 6 أكتوبر املقبل، موضحة ان خفض 
نسبة االستقطاع إلى 10 في املئة بدال من 25 في 
املئة مــازال طور البحث والــدراســة، الفتة الى ان 
احلكومة تفضل أن يكون االستقطاع بنسبة 15 
في املئة. من جهته، قال النائب نايف املــرداس إن 
هناك اتفاق على إلغاء االستبدال واالستعاضة 
عنه باألمثال 16 ضعف الراتب وطالبنا بخصم 
10 باملئة واحلكومة متسكت بخصم 15  باملئة.، 
الفتا الى ان 7 أمثال الرتب قرض حسن و9 أمثال 
سيكون عليها رسوم تشغيلية كتلك املوجودة في 
البنوك االسالمية واملستبدلني احلاليني سيتم عمل 
مقاصة خاصة لهم يترتب عليها تخفيض قيمة 
االستقطاع وقد يترتب عليها زيادة أموال إذا كان 

استبدالهم أقل من 16 ضعف الراتب.

تتمات


