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جمعية هدية التعاونية

اإعالن لل�سادة امل�ساهمني... الكرام

مت بعون اهلل وتوفيقه انعقاد اجلمعية العمومية العادية م�ساء يوم الأحد املوافق 

امل���ايل والإداري ع��ن ال�سنة املالية  2016/2/7 ومت��ت امل�سادقة على التقرير 
املنتهية يف 2015/10/31 واختيار مراقب ح�سابات اجلمعية لعام 2016. هذا 

وقد عقد جمل�س اإدارة اجلمعية اأول اجتماع له بعد اجتماع اجلمعية العمومية 

يوم الإثنني املوافق 2016/2/8 وبح�سور ال�سيد/ في�سل مهنا العازمي - ممثل 

وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل ومت ت�سكيل جمل�س الإدارة وتوزيع املنا�سب 

الإدارية على النحو التايل:

اإدارة اجلمعية يتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل جميع الإخوة  وجمل�س 

امل�����س��اه��م��ني، ع��ل��ى اأن ي��ك��ون دائ��م��ًا اأه���ا ل��ه��ذه ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة وع��ن��د ح�سن ظن 

اجلميع يف النهو�س باجلمعية والرتقاء مب�ستوى خدماتها مبا يحقق الأهداف 

التعاونية خلدمة اأهايل املنطقة الكرام.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�س الإدارة

املنصباالسمم
رئيس مجلس اإلدارة بالتزكيةفايز محمد عبدالله املطيري1

نائب رئيس مجلس اإلدارة بالتزكيةمشعل جالل محمد اجلالل2

أمني السر بالتزكيةعبداللطيف عبدالله عبدالواحد األنصاري3

أمني الصندوق بالتزكيةمبارك محمد عبداحملسن ظافر4

عضو مجلس االدارةمشاري محمد علي رسام5

عضو مجلس االدارةعبدالعزيز غنيم مناور العتيبي6

عضو مجلس االدارةجابر عبدالله فهيد الكفيف7

عضو مجلس االدارةأحمد محمد غنام املطيري8

عضو مجلس االدارةمحمد سعد محمد الدوسري9

املرزوق لـ »األنباء«: تدشني العمل باملرحلة الثانيةمن منظومة الديرة اإللكترونية الشهر املقبل
آالء خليفة

كشف مدير مركز نظم املعلومات بوزارة التعليم العالي 
طارق عبداهلل املرزوق عن ان الوزارة بصدد تطبيق املرحلة 
الثانية من منظومة الديرة االلكترونية والتي هي عبارة 
عن نظام االرش���يف االلكتروني للوزارة، والذي يعتبر 
نظاما حيويا ومهما لوزارة التعليم العالي، ويندرج هذا 

النظام ضمن منظومة الدي���رة االلكترونية، موضحا ان 
مركز نظم املعلومات انهى تدريب جميع ادارات الوزارة 
ومزمع تنفيذه في مارس املقبل. وقال املرزوق في تصريح 
خاص ل�»األنباء« ان الوزارة تسعى خالل هذه املرحلة الى 
ارشفة جميع املستندات اخلاصة باملوظفني وكل املستندات 
املتعلقة بأعمال الوزارة في جميع االدارات لتصل الى مفهوم 
وزارة بال اوراق. كما يهدف مشروع األرشيف اإللكتروني 

إلى ميكنة أرشيف وزارة التعليم العالي من وثائق ورقية 
وتخزينها على أجهزة احلاس���ب اآللي واالس���تغناء عن 
الطريقة التقليدية لتخزين املستندات، االمر الذي سيؤدي 
الى توفير مساحة كبيرة ميكن االستفادة منها عوضا عن 
تخزين امللفات.كما يحقق املشروع توفير نظام آلي متكامل 
حلفظ واسترجاع تلك الوثائق، وكذلك التخلص من امللفات 
واملستندات التاريخية بعد حفظها إلكترونيا، ويتضمن 

هذا النظام وسائل مراقبة أمنية حلماية سرية املعلومات 
والتأكد من سالمة السجالت. وأضاف ان اجلهات املستفيدة 
في هذه املرحلة متثل جميع االدارات واملكاتب والوحدات 
االداري���ة في وزارة التعليم العالي والتي من اهمها ادارة 
البعثات وادارة معادلة الشهادات العلمية وادارة الشؤون 
االدارية، معلنا ان املرحلة املقبلة ستكون خاصة باملكاتب 

م. طارق املرزوقالثقافية خارج الكويت.

السفير األسترالي وارن هوك ود.عبدهلل الشرهان وريني فريتشي خالل االفتتاح

د.عبدهلل الشرهان يكرم الطالبة مرمي العمر

الكلية األسترالية توسّع »الشراكة اإلستراتيجية« مع جامعة كوينزالند
وس����يتيح ه����ذا التوس����ع 
لطالب الكلية فرصة االستفادة 
من جت����ارب التعلم واخلبرات 
احلياتية خ����الل تواجدهم في 
أس����تراليا، وبالنسبة لطالب 
جامع����ة س����نترال كوينزالند 
فسوف يتمكن الطالب من قضاء 

فصل دراسي في الكويت.
أما بالنسبة ألعضاء هيئة 
التدريس، فهي فرصة لقضاء 
فترة في جامعة كوينزالند في 
أس����تراليا، مما يعزز التواصل 

الوثيق بني املؤسستني.
م����ن جانبه، عّل����ق رئيس 
جامعة سنترال كوينزالند عريني 
فريتشي على هذا التحالف، قائال: 
»إنه يوم هام للغاية للمؤسستني، 
حي����ث مت التوقيع على مذكرة 

تفاه����م، وأن العالق����ة في منو 
وستتوسع أكثر في املستقبل، 
وأرى أنه من الضروري أن يكون 
جلامع����ة كوينزالند مكتب في 
الكلية األسترالية في الكويت، 
مما يعزز التواصل، كما سيقوم 
بعق����د اجتماعات م����ع الكلية 
للتعاون بشأن البحوث، األمر 
الذي يعكس تطورا مهما لكلتا 
اجلامعتني«. وهنأ السفير هوك، 
قائال: »سعدت كثيرا بحضور 
حف����ل افتتاح مكت����ب جامعة 
الكلية  سنترال كوينزالند في 
األسترالية في الكويت، فقد قمنا 
الروابط  بجهود كبيرة لزيادة 
التعليمية بني أستراليا والكويت، 
وتعمل كلتا املؤسستني بكل جهد 

للتقارب مع األخرى«.

مع جهة واحدة سيتمكن الطالب 
من احلصول على فرص أفضل 
خالل الدراسة لبرامج الدبلوم 

والبكالوريوس.
وباإلضافة إلى ذلك، أش����ار 
د.البحيري إلى أن طالب الكلية 
األس����ترالية سيحصلون على 
مكاسب في املستقبل من خالل 
التواصل مع املكت����ب الدولي 
جلامعة س����نترال كوينزالند، 
والذي سيوفر املعلومات املتعلقة 
باجلامعة وخاصة فيما يتعلق 
بالفرص املتاحة حاليا خلريجي 
الكلية ملواصلة دراساتهم العليا 
واحلصول على درجة املاجستير 
من جامعة سنترال كوينزالند 
في أس����تراليا. وبالتزامن مع 
هذه الترتيبات اجلديدة، أعلن 
العميد البحيري أيضا أن طالبة 
بكالوريوس الهندس����ة، »مرمي 
عمر« هي أول من تلقى منحة 
الكلية األسترالية  دراسية من 
في الكويت للحصول على درجة 
املاجستير من جامعة سنترال 

كوينزالند في أستراليا.
ومن النتائج األخرى لتوسيع 
نطاق الشراكة االستراتيجية هي 
تب����ادل أعضاء هيئة التدريس 
والطالب بني الكلية األسترالية 
في الكويت وجامعة س����نترال 

كوينزالند.

قام وفد من كب����ار أعضاء 
جامعة سنترال كوينزالند في 
أستراليا CQU بزيارة رسمية 
ال����ى الكلي����ة األس����ترالية في 
الكويت بهدف االفتتاح الرسمي 
للمكتب الدولي جلامعة سنترال 
كوينزالن����د في ح����رم الكلية 
األسترالية. وكان الوفد برئاسة 
ريني فريتشي � رئيس جامعة 
سنترال كوينزالند، وبحضور 
سفير أس����تراليا لدى الكويت 
وارن ه����وك، ورئي����س الكلية 
األسترالية في الكويت عبداهلل 

الشرهان.
الزي����ارة في إطار  وجاءت 
الش����راكة  نط����اق  توس����يع 
االستراتيجية بني املؤسستني 
األكادمييتني. ومبوجب اتفاقية 
الشراكة اجلديدة، تقوم جامعة 
سنترال كوينزالند باعتماد كل 
البرامج الدراسية على مستوى 
الدبل����وم والبكالوريوس في 
اختصاصات الهندسة وإدارة 
األعم����ال التي تقدمه����ا الكلية 
األسترالية في الكويت. وتعليقا 
على هذه املبادرة، صرح عميد 
الكلي����ة األس����ترالية، د.ج����اد 
البحيري بأنه في السابق كانت 
اتفاقي����ات مع عدد  هناك عدة 
من الشركاء املعتمدين عامليا، 
موضحا أنه بوجود هذه االتفاقية 

الطالبة مرمي عمر 
أول من حتصل 

على منحة للحصول 
على املاجستير

في الهندسة
من اجلامعة 

بأستراليا


