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فيصل مقصيد

 )سعود سالم(فيصل مقصيد متحدثا للزميلة آالء خليفة

آالء خليفة

استقبلت جامعة الكويت ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 8000 طالب وطالبة من املستجدين وهذه االعداد كبيرة مقارنة بالطاقة االستيعابية لكليات 
اجلامعة، وملعرفة استعدادات جامعة الكويت للعام الدراسي اجلديد التقت »األنباء« املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير ادارة العالقات العامة فيصل مقصيد، 

الذي كشف لنا عن خطة االدارة اجلامعية لبدء العام الدراسي اجلديد بناء على توجيهات االمانة العامة باجلامعة وبالتعاون مع مراكز العمل املختلفة، وحتدث مقصيد عن 
ابرز املشاكل التي تواجه ادارة العالقات العامة، مشيرا الى االنشطة التي متيز جامعة الكويت، وسلط مقصيد الضوء على استعدادات ادارات اجلامعة املختلفة للعرس 

االنتخاب�ي الطالبي، كما كان له حديث مطول عن نظام البصمة وقانون منع التدخني والئحة اللباس املناس�ب وقانون اجلامعة اجلديد وميثاق العمل اجلامعي، وتطرق 
مقصيد للحديث عن جديد جريدة »آفاق« اجلامعية خالل العام الدراس�ي اجلديد ومش�اريعها وافكارها التطويرية، كما حتدث ع�ن دور ادارة العالقات العامة لتخفيف 

حدة التصادمات بني االدارة اجلامعية من جهة وجمعية اعضاء هيئة التدريس ونقابة العاملني من جهة اخرى، والكثير من االمور التي كشف عنها مقصيد خالل احلوار.. 
واليكم التفاصيل: 

عدد الموظفين

جن��د ان هن��اك ع��ددا كبي��را من 
املوظف��ن في ادارة العالق��ات العامة ال 
يتالءم مع الس��عة املكانية لإلدارة، فما 

جهودكم حلل تلك املشكلة؟
بالفعل فان السعة املكانية احلالية 
ضعيفة جدا وتلقينا وعودا كثيرة من 
ادارة التخطيط بالنسبة ملوقع ادارة 
العالقات العامة ونحن نعاني معاناة 
كبيرة جدا ونحن نعيش حاليا على 
وضع الترميم ولكن نحن ال جنعل من 
تلك املشكلة حجر عثرة الستمرارنا 
في عملن���ا امليداني، ف���اإلدارة تقوم 
بعملها حتى في ظل عدم وجود مكاتب 
للموظفني، ولكن في ظل السعة املكانية 
احلالية نحن في وضع مزر، فالراحة 
املكانية تعطي راحة نفسية للموظفني 
ألداء عملهم بالشكل املطلوب، نتمنى 
من اإلدارة اجلامعية تنفيذ وعودهم لنا 
بإعطائنا السعة املكانية البديلة خالل 
الفترة القليلة القادمة ألن لدينا خطط 
عمل كبيرة ولكن ال ميكن تنفيذها على 
ارض الواقع بس���بب السعة املكانية 

احلالية.

ميثاق العمل الجامعي

كونك متحدثا رس��ميا باسم جامعة 
الكويت، إلى أين وصل موضوع ميثاق 

العمل اجلامعي؟
إن ميثاق العمل اجلامعي موجود 

وطالبه���ا املبدعني إضاف���ة الى ذلك 
وضعت اإلدارة خطة إعالمية مميزة 
هذا العام لتوفير شاشات بالزما في 
الكليات ومراكز  املواقع املختلفة في 
العمل من خ���الل تعاونها مع إحدى 
الش���ركات التجارية وس���تكون تلك 
الشاشات مختلفة عن املوجودة حاليا 
في بعض الكليات فستكون مباشرة 
وتنقل أهم األخبار واألحداث اجلامعية 
كاإلعالنات الرسمية واألفالم الوثائقية 
وأيضا نشر التعميمات الرسمية إضافة 
الى أه���م األخبار املتعلق���ة بجامعة 
الكويت، وس���يتصل اجلهاز املركزي 
لتلك الشاشات بإدارة العالقات العامة 
لب���ث تلك املعلوم���ات واألخبار أوال 
بأول لكسر اجلانب التقليدي لوجود 
البوس���ترات واإلعالنات العشوائية 

املوجودة حاليا.
وخالل األس���بوع الثاني من بدء 
الدراس���ة س���نقوم بتوريد وتوزيع 
الشاشات حسب احتياجات كل كلية 
وسيتم وضعها في املمرات الرئيسية 
وأماكن تواجد الطلبة وأعضاء هيئة 

التدريس في الكافتيريا واملكتبات، 
اضاف���ة الى اخلدم���ات املوجودة 
والتي فعلناها بش���كل أفضل ومنها 
خدم���ة SMS للتواصل م���ع الطلبة 
وأعضاء هيئ���ة التدريس واملوظفني 
باألخبار والتعميمات الصادرة اضافة 
الى الش���بكة العنكبوتية التي نقوم 

بتطويرها وحتديثها أوال بأول.

األكادميية ومن خالل التقارير املصورة 
فستكون ورش���ة عمل ضخمة جدا 
بالنسبة للقناة التي نتمنى ان ترى 

النور خالل الفترة القليلة املقبلة.

خطة تطويرية

نالح��ظ النش��اط ال��دءوب والدائم 
العامة، فم��ا خطتكم  إلدارة العالق��ات 

التطويرية لعام 2010؟
تفتخر إدارة العالقات العامة بوجود 
عناصر إعالمية متميزة من الطاقات 
الشابة املوجودة حاليا وحتتضنها إدارة 
العالقات العامة خاصة قسم الصحافة 
الذي يواكب األحداث أوال بأول من خالل 
تعاونه الدائم م���ع الصحف احمللية 
وأيضا هناك قسم جديد بدأ بخطوات 
سريعة وهو قسم النشر االلكتروني 
الذي وضع جانب األسرة األكادميية في 
قالب جهاز كمبيوتر من خالل التواصل 
اإلخباري واملعلوماتي واإلعالني ونشر 
جميع األخبار والقرارات على الشبكة 
العنكبوتية، باإلضافة الى قسم البرامج 
اإلعالمية الذي يتواصل مع املجتمع 
داخل وخارج أسوار اجلامعة من خالل 
برنامج بانوراما جامعية الذي يحيط 
الكويتي  األسرة اجلامعية واملجتمع 
بكثير من القضايا التي تخدم شريحة 
املجتمع فيما يخص األمور االكادميية 
واإلدارية والطالبية وجميع األنشطة 
وايضا البرامج والدراسات التي تخرج 
من جامعة الكويت عن طريق أساتذتها 

بداية ما استعدادات جامعة الكويت 
الس��تقبال الطلبة والطالبات في العام 

الدراسي اجلديد؟
كع���ادة اإلدارات املعنية بجامعة 
الكوي���ت وبتوجيهات م���ن األمانة 
العامة للجامعة هناك اس���تعدادات 
مكثفة جتريه���ا االدارات املعنية من 
خالل اجتماع���ات مكثفة ومتواصلة 
مع األمانة العامة وجميع مراكز العمل 
وايضا الكليات بخصوص متطلبات 
واحتياج���ات مراكز العمل الس���يما 
اعم���ال الصيانة  الكليات من حيث 
للقاعات الدراسية واملختبرات، وهذه 
االمور تتم في فترة مسبقة مع نهاية 
الفصل الدراسي الثاني، والعام احلالي 
كانت االستعدادات مكثفة بشكل يتواءم 
مع االعداد الكبي���رة التي مت قبولها 
بجامعة الكويت فالول مرة بتاريخ 
جامعة الكويت يت���م قبول ما يزيد 
على 8000 طالب وطالبة، وأعلنا حالة 
الطوارئ للوقوف على هذه اجلوانب 
ولتذليل الصعاب وتفادي السلبيات 
من حيث الطاقة االستيعابية بالنسبة 
للفصول الدراسية ومواقف السيارات 
وحركة الطلبة، وستحتضن جامعة 
الكويت حوالي 30 ألف طالب وطالبة 
وتل���ك األرقام غريب���ة على جامعة 
الكويت ولكن نحن مس���تعدون لها 
من خالل توجيهات اإلدارة اجلامعية 

واألمانة العامة.

جهود اإلدارات

نود احلديث عن جهود كل ادارة على 
حدة في االستعداد للعام اجلامعي؟

ان ادارة االنشاءات والصيانة كان 
عليها العبء االكبر من خالل جتهيز 
الفصول الدراسية واملختبرات وكافة 
الكليات  االمور لتذليل الصعاب في 
املعنية وكذلك اخلطط االمنية التي 
وضعتها ادارة االمن والسالمة لتفادي 
حركة املرور والزحام الذي س���يعم 
مختلف املواقف اجلامعية خاصة في 
احلرم اجلامعي بالش���ويخ وكيفان 
واخلالدية، فتلك املواقع تتميز بالكثافة 
الطالبية ونحن مستعدون ملواجهة 
تلك الكثافة من خالل اخلطط االمنية 
التي وضعتها ادارة االمن والسالمة 
بالتعاون م���ع وزارة الداخلية ومع 
الشركات املعنية لتذليل صعاب حركة 
السير في مختلف مواقع اجلامعة، 

كما ان هناك جهود إلدارة اخلدمات 
العامة لتسهيل عملية حركة الطلبة 
بني املواقع اجلامعية املختلفة من خالل 
وجود الباصات املكيفة واملجهزة لتنقل 
ابناءنا الطلبة ب���ني مواقع اجلامعة 
اخلمسة، كما ان ادارة األجهزة قامت 
بتجهي���ز وإعداد مواق���ع الكافتيريا 
الستقبال الطلبة وان تكون اخلدمة 
متوافرة من ساعات الصباح األولى 
ال���ى ما بعد فت���رة الظهيرة، اضافة 
الى ادارة املكتبات التي قامت بجهود 
مشكورة لتجهيز القاعات وأيضا توفير 

املعلومات التي يحتاجها الطلبة.
وأيضا عمادة شؤون الطلبة عقدت 
اجتماعات مكثفة وقامت بجهود جبارة 
لالستعداد لالنتخابات الطالبية والتي 
ستختلف العام احلالي عن السنوات 
السابقة وذلك بسبب األعداد الكبيرة 
للطلب���ة والطالبات، فف���رق العمل 
املوجودة س���تكون اكثر لتس���هيل 
عملي���ة االقتراع في يوم االنتخابات 
وإجناح العرس الدميوقراطي الطالبي 
وحتى يظهر بالشكل الالئق بجامعة 
الكويت، وسيكون العمل في مكتبة 
الطالب على فترتني صباحية ومسائية 
الن مكتبة الطالب س���تكون مكتظة 
بالطلبة والطالبات خاصة خالل أول 
أسبوعني من الدراس���ة للبحث عن 

كتبهم ومستلزماتهم الدراسية.

عمليات الصيانة

نالحظ ان عمليات الصيانة مستمرة 
في كلي��ات جامعة الكويت والس��ؤال 
هو: ما مصير مواقع اجلامعة املختلفة 
بعد االنتقال الى مدينة صباح الس��الم 

اجلامعية؟
إن مكت���ب نائب مدي���ر اجلامعة 

منذ ع���ام 2002 ولكن لم يكن ظاهرا 
للعل���ن، واألمان���ة العام���ة وزعت 
الكتيبات املطلوبة بالنسبة للميثاق 
العمل اجلامعي ومت نشره وتوزيعه 
على جميع أعض���اء هيئة التدريس 
واملوظفني لالطالع عليه اضافة الى 
وجود امليثاق عل���ى موقع اجلامعة 
االلكتروني وهناك إشادات طيبة من 
الذي  املؤسسات احلكومية بامليثاق 
وضعت���ه جامعة الكوي���ت، ونحن 
أحوج في الفترة احلالية الى تفعيل 
امليثاق بشكل ملموس وان نحرص 

على تطبيقه بالشكل املطلوب.
وم��ا اجلدي��د فيما يخ��ص قانون 

اجلامعة اجلديد؟
لقد عق���دت اجتماعات مكثفة بني 
اإلدارة اجلامعي���ة وأعض���اء هيئة 
التدريس وقام���ت اإلدارة اجلامعية 
مبخاطب���ة أس���اتذة اجلامعة لألخذ 
بآرائهم حول نقاط اخلالف في القانون 
وألخ���ذ مقترحاتهم الضرورية التي 
تخدم القانون ف���ي املرحلة القادمة 
ولم تغفل اإلدارة اجلامعية دور نقابة 
العاملني في هذا اجلانب وحاليا الوضع 
وصل الى املرحلة النهائية من خالل 
تنسيق اإلدارة اجلامعية مع اللجنة 
التعليمية مبجلس األمة، ونحن نأمل 
ان يتم إقرار القانون في دور االنعقاد 

املقبل ملجلس اجلامعة.
ه��ل نظ��ام البصم��ة وق��رار منع 
التدخ��ن هما ق��رارات مطبقة بجامعة 

الكويت بنسبة 100%؟
نظام البصمة مفعل بجامعة الكويت 
ومطبق بنس���بة 100% فاخلطة التي 
وضعتها األمانة العامة بالتنسيق مع 
الشؤون اإلدارية ومركز نظم املعلومات 
ومختلف مراكز العمل حققت جناحا 
في تطبي���ق نظام البصمة بش���كل 
س���لس ومرن، اما فيما يخص قرار 
منع التدخني فحاليا ممنوع التدخني في 
جميع مرافق اجلامعة والقرار مطبق 
بنس���بة كبيرة ومتت ازالة طفايات 
التدخني التي كانت موجودة في املمرات 
والذين يريدون التدخني من املوظفني 
واعضاء هيئ���ة التدريس يخرجون 
خارج مكاتبهم احتراما لتطبيق روح 

القانون.

اللباس المناسب

خرجت عمادة شؤون الطلبة بقرار 
اللباس املناس��ب وكان هن��اك املؤيد 
واملعارض له، فهل س��يعاد النظر في 

آلية تطبيقه؟
لقد وافق مجلس اجلامعة على 
املذكرة املرفوعة من عميد ش����ؤون 
الطلبة بخصوص اللباس املناسب 
ومت ت����داول هذا املوضوع بش����كل 
مستفيض داخل اجتماعات مكثفة 
للجنة العمداء واتخذوا قرارا بتشكيل 
جلنة عليا برئاس����ة عميد شؤون 
الطلب����ة د. عبدالرحيم الذياب وانا 
عضو فيها وستضع اللجنة االلية 
املناس����بة لقضية اللباس املناسب 
حي����ث س����تبدأ اجتماعاتها خالل 
الى  املقبل����ة لرفعها  القليلة  االيام 
جلنة العم����داء من اجل اقرارها ثم 
اعتمادها من قبل مجلس اجلامعة، 
فنحن ننتمي الى مؤسسة اكادميية 
وحرم جامع����ي يجب على اجلميع 

احترامه.
جريدة »اف��اق« اجلامعية متميزة 
ف��ي موضوعاتها ولكن هل هناك نية 

جلعلها جريدة يومية؟
ف����ي ظ����ل االمكاني����ات احلالية 
املوجودة بجامع����ة الكويت وعدم 
توافر مطبعة متخصصة لتيسير 
عملية طباعة اجلريدة بشكل يومي 
يصعب اصدارها يوميا وهناك جهود 
جبارة تبذل في جريدة افاق سواء من 
رئيس ومدير التحرير او من جميع 
العاملني فيها، فهم يبذلون جهودا 
مضنية من خالل تعاملهم مع ادارة 
العالقات العامة فنحن نعتبر اجلناح 
االمين للجريدة وايضا ال ميكن ان 
ابخس دور مكاتب العالقات العامة 
في جميع الكليات الذين يساندون 
جريدة افاق من خالل تغطيتهم لكل 

الدراسات  التخطيط وضع  لشؤون 
الكاملة من حيث الطاقة االستيعابية 
للطلبة، وتوصلت الدراسات إلى أن 
الطاقة االستيعابية بالنسبة حلجم 
املباني املوجودة حاليا ال تفي بالغرض 
املطل���وب، فاخلطط االس���تيعابية 
موجودة خالل الفترة القادمة نظرا الن 
انتقالنا الفعلي ملدينة صباح السالم 
اجلامعية حسب اخلطة املوضوعة 
سيكون مع بداية العام الدراسي 2014-

2015 والعمل جار ومكثف على هذا 
االجتاه ولكن هذا ال يعني أن ننتظر 
انتقالنا إلى احلرم اجلامعي اجلديد 
في ظ���ل األعداد املتزايدة من الطلبة 
والطالبات خالل الس���نوات القليلة 
القادمة، فإدارة التخطيط تقوم بعمل 
اخلطط البديلة للتوسعة في املباني 
الكويت،  احلالية املوجودة بجامعة 
فهناك خطة إنشائية جديدة بالنسبة 
لكلية اآلداب نظرا لزيادة عدد الطلبة 
والطالبات مقارنة بحجم الكلية احلالي، 
ولكن حتى اآلن لم يتم البت في مصير 
مواقع جامعة الكويت بعد االنتقال إلى 

مدينة صباح السالم اجلامعية.

قلة االنشطة

الحظنا قلة األنش��طة ع��ام 2009 
مقارنة باألعوام املاضية، فهل الس��بب 

يعود إلى قلة امليزانية؟
جامعة الكويت تتميز باالنشطة 
التي تنظم داخل احلرم اجلامعي اضافة 
الى املناسبات واملشاركات الداخلية 
واخلارجية من خالل توزيع االنشطة 
املختلفة سواء التي تقيمها اجلمعيات 
والروابط بالتنسيق مع عمادة شؤون 
الطلبة وأيضا الكليات ومراكز العمل 
التي تقيم أنشطة بني فترة وأخرى 
فجميع تلك األنشطة تكتب بأحرف من 
ذهب باسم جامعة الكويت من خالل 
وجود كوادر شبابية من أبنائنا الطلبة 
الذين يتفاعلون مع االدارات املعنية، 
فاالحتفاالت هي س���مة من السمات 
الطيبة التي تنتهجها جامعة الكويت 
ولكن املشكلة كانت في عدم وجود 
تنسيق بني مراكز العمل والكليات في 
اقامة األنشطة املختلفة، ومن خالل 
توجيهات األمانة العامة فستتفادى 
جامعة الكويت غياب التنس���يق من 
خالل التاكيد على التنسيق املسبق 

بني مراكز العمل والكليات.
العام  وس���تزداد األنش���طة في 
احلالي نظرا للزيادة في اعداد الطلبة 
والطالبات س���واء الداخلية منها أو 
اخلارجية، ومن أهم األنش���طة التي 
الكويت بالتعاون  ستنظمها جامعة 
مع وزارات الدولة هي االحتفال مبرور 
50 عاما على تأسيس الكويت، ونحن 
مستعدون في ادارة العالقات العامة 
بالتعاون مع األمانة العامة لتنظيم 
احتفال مبناسبة تواكب هذا احلدث 

العزيز على قلوب اجلميع.

قناة تلفزيونية

ما آخر املس��تجدات إلنش��اء قناة 
تلفزيونية خاصة بجامعة الكويت؟

قبل 3 س���نوات كانت هناك فكرة 
إلدارة العالقات العامة بالتنسيق مع 
قسم اإلعالم بكلية اآلداب إلنشاء قناة 
الكويت  تلفزيونية خاصة بجامعة 
ورفعن���ا مذكرة توضيحي���ة ملدير 
اجلامعة والذي بادر مشكورا بتشكيل 
جلنة عليا برئاسة عميد شؤون الطلبة 
آنذاك د.فايز الكندري وتوصلت اللجنة 
لوضع آلية جديدة إلنشاء واستحداث 
قناة تعليمية حتتضنها جامعة الكويت 
ورفع األمر الى مجلس اجلامعة الذي 
وافق عليه مشكورا ورفعه الى اجلهات 
املختصة بالدولة ونحن في انتظار الرد 
الرسمي حتى نباشر العمل امليداني، 
واملش���روع يتضمن ان تكون هناك 
أكادميية إعالمية متكاملة يحتضنها 
احد املواق���ع بجامعة الكويت حتت 
إشراف قسم اإلعالم بكلية اآلداب وان 
تكون هناك ورشة عمل إعالمي حقيقي 
من خالل اجلانب الصحافي وجانب 
اإلعالن التجاري وأيضا الفالش���ات 
التلفزيونية والنش���رات اإلخبارية 

االنشطة بشكل شبه يومي وايضا 
اجلانب امليداني لطلبة قسم االعالم 
ش����عبة الصحافة الذي����ن يقدمون 
االخبار والتحقيقات مبا يعطي جوا 
مشجعا البنائنا الطلبة، واخلطوة 
املميزة التي قامت بها جريدة افاق هي 
تدشني موقعهم االلكتروني باالضافة 
الى توفير اجلريدة باللغة االجنليزية 
ومفخرة لنا في ادارة العالقات العامة 
ان قسم النشر االلكتروني هو املشرف 
على الصفحات االجنليزية بوجود 
طاقات ش����ابة من ادارتنا يقومون 
بهذا العمل، ونأمل ان تتحول جريدة 
افاق الى جريدة يومية في يوم من 

االيام.
أحيانا تتصادم جمعية أعضاء هيئة 
التدريس ونقاب��ة العاملن مع اإلدارة 
اجلامعية فما دوركم المتصاص حدة 

ذلك التصادم؟
دورن����ا غير مباش����ر من خالل 
عالقاتنا املتمي����زة التي نتمتع بها 
مع إخواننا في جمعية أعضاء هيئة 
التدريس وأيضا من خالل قنواتنا 
املباشرة مع  املفتوحة واتصاالتنا 
إخواننا في نقابة العاملني، فليس 
م����ن دور العالقات العامة أن تقوم 
بالرد وتوضيح آراء اإلدارة اجلامعية 
ولكننا نقوم بدور اكبر عن طريق 
ترطيب األجواء بني جميع األطراف 
ونقل وجهات النظر بالنسبة لإلدارة 
اجلامعي����ة أو بالنس����بة ملتطلبات 
اجلمعي����ة والنقاب����ة ونلعب دورا 
كبيرا في هذا اجلانب، فقد عودتنا 
األس����رة اجلامعية عل����ى أن نكون 
متحابني مع بعضنا البعض ولكن 
االختالف في الرأي ال يفس����د للود 
قضية والبد من اللقاءات املباشرة 

لتوضيح احلقائق.

االنتخابات الجامعية

ما دوركم في تغطي��ة االنتخابات 
اجلامعية؟

الدارة العالقات العامة دور مهم في 
تغطية اخبار االنتخابات اجلامعية 
والتواصل مع وسائل االعالم املرئية 
واملقروءة واملسموعة في نقل اخبار 
ونتائج االنتخابات كما اننا سنعطي 
احلرية لوس����ائل االع����الم للتنقل 
بحرية اكبر هذا بالنسبة النتخابات 
اجلمعيات والروابط، اما على مستوى 
انتخابات االحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت فال يوجد لنا دور مباش����ر 
ولكننا نقوم بالتنسيق املسبق مع 
االخوان باالحتاد لتسهيل امورهم 
من حيث التجهيزات التي يريدونها 
من املواقع لصاالت االقتراع وايضا 

توفير رجال االمن والسالمة.

العنف الطالبي

العن��ف  ظاه��رة  هن��اك  ولك��ن 
الطالب��ي التي تصاح��ب االنتخابات 
فما اس��تعدادات اجلامعة لتجاوز تلك 

املشكلة؟
لقد كانت لنا جتربة واقعية العام 
املاضي من خ����الل تعاوننا املكثف 
كلجنة عليا مع ادارة االمن والسالمة 
من خالل تكثيف تواجد رجال االمن 
وايضا االس����تعانة برج����ال االمن 
والس����المة من املشرفني الكويتيني 
املتقاعدي����ن الذي����ن كان لهم دور 
وبصمة واضحة في الفترة املاضية 
كونهم لهم تقدير واحترام من قبل 
الطلبة، وس����تعقد عمادة  اخواننا 
شؤون الطلبة اجتماعات قبيل عقد 
االنتخابات مع القوائم الطالبية للحد 
من ه����ذه التصرفات والقضاء على 
املشاحنات التي تعتبر ظواهر دخيلة 
على املجتمع اجلامعي، فسوف نكثف 
اجراءاتنا االحترازية العام احلالي من 
خالل اجتماعاتنا املكثفة مع الروابط 
واجلمعيات وممثلي القوائم وايضا 
تكثيف تواجد رجال االمن والسالمة 
خاصة في املهرجانات الطالبية وفي 
يوم االقتراع ونتمنى اال نرى دورية 
من وزارة الداخلية متواجدة داخل 

احلرم اجلامعي.

تهنئة بالعام الدراسي الجديد
هنأ مقصيد اجلميع ببدء العام الدراسي اجلديد 
متمنيا ان يكون عاما مليئا باالجنازات والنجاحات 
والرق��ي والطموح والوصول ال��ى االهداف التي 
وضعته��ا االدارة اجلامعية كم��ا نتمنى ان تكون 
اخلطوات سريعة نحو انتقالنا الى احلرم اجلامعي 
اجلديد في مدينة صباح الس��الم اجلامعية وايضا 
نتمنى عاما دراس��يا مميزا في ظ��ل وجود العدد 
الهائ��ل من ابنائنا الطلب��ة والطالبات وايضا أهنئ 

طلبتنا اخلريجن مع نهاية الفصل الدراسي الصيفي 
كما نهنئ ابناءنا الطلبة املستجدين الذين التحقوا 
بجامعة الكويت ونتمنى لهم حياة مليئة باالزدهار 
والتقدم العلمي وحياة اكادميية موفقة، ونأمل من 
الطلبة املشاركن في العملية االنتخابية التعاون مع 
االدارة اجلامعية الجناح العرس الدميوقراطي كما 
نتمنى العض��اء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة 

عاما دراسيا مميزا.

نحت�اج إل�ى تفعي�ل ميث�اق العم�ل الجامعي بش�كل ملم�وس ونعقد 
اجتماع�ات مكثف�ة إلنجاح الع�رس الطالبي وتس�هيل عملي�ة االقتراع

ع�دم وج�ود س�عة مكاني�ة لموظف�ي العالق�ات العامة يش�كل حجر 
ل�إدارة بدي�ل  م�كان  توفي�ر  ونأم�ل  الميدان�ي  عملن�ا  أم�ام  عث�رة 

نعمل على إقامة قناة تلفزيونية خاصة بالجامعة ونأمل أن ترى النور في أقرب وقت ممكن

مقصيد ل� »األنباء«: نظام البصمة مطبق بنسبة %100
ونأمل إقرار قانون الجامعة الجديد في دور االنعقاد المقبل 

واعتماد الئحة اللباس المناسب قريبًا

الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير إدارة العالقات العامة أكد أن الجامعة استقبلت ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة


