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السبت ١٦ سبتمبر ٢٠١٧

)N3( السكنية« توزّع بطاقات الدفعة 8 لقسائم جنوب املطالع«
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة 
الثامنة من القسائم احلكومية في مشروع مدينة جنوب املطالع )N3( والتي 
تشتمل على 305 قسائم مبساحة 400م2. هذا، وأعلنت املؤسسة أسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبه اإلسكاني والتي وصل 
التخصيص لها حتى تاريخ 2011/1/20.

صاحب السمو عزى الرئيس العراقي بضحايا الهجوم المزدوج وملكة بريطانيا باالنفجار اإلرهابي وهنأ حاكم عام بابوا غينيا ورئيسي السلڤادور والمكسيك بالعيد الوطني

األمير: نرفض األعمال اإلرهابية واستهداف أرواح األبرياء اآلمنني
بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية الى 
صاحبة اجلاللة امللكة اليزابيث 
الثانيــة ملكــة اململكــة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا 
الصديقة والى تيريزا ماي رئيسة 
وزراء اململكــة املتحدة الصديقة 
عبــر فيهما ســموه عــن إدانته 
واســتنكاره حلــادث االنفجــار 
اإلرهابــي الذي اســتهدف مترو 
االنفاق في جنــوب غرب لندن، 
والذي أســفر عن سقوط العديد 
من املصابني، راجيا ســموه لهم 
سرعة الشــفاء والعافية، مؤكدا 
سموه استنكار الكويت وإدانتها 
الشديدة لهذا العمل اإلجرامي الذي 
اســتهدف ارواح االبرياء والذي 
يتنافى مع كل الشرائع السماوية 
والقيم االنسانية، مجددا سموه 
موقف الكويت الثابت في رفض 
اإلرهاب بجميع أشكاله ووقوفها 
مــع املجتمــع الدولــي حملاربته 
وجتفيف منابعه. وبعث ســمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية الى صاحبة 
اجلاللة امللكــة اليزابيث الثانية 
ملكــة اململكة املتحدة لبريطانيا 

والقيــم اإلنســانية ووقوفها مع 
املجتمع الدولي ملكافحة اإلرهاب 
بكل أشكاله وصوره. كما ضمنها 
ســموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته له وألسر الضحايا سائال 
سموه املولى جل وعال ان يتغمدهم 
بواســع رحمتــه وان ميــن على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية. 
وبعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة الى أخيــه الرئيس فؤاد 
املعصوم رئيس جمهورية العراق 
الشــقيق ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الهجوم اإلرهابــي املزدوج الذي 
استهدف رواد أحد املطاعم وحاجزا 
أمنيا في جنوبي العراق وأسفر 
عن سقوط عشرات من الضحايا 

الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، راجيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك ببرقية تهنئــة مماثلة. 
كما بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس سلفادور سانتيشز 
جمهوريــة  رئيــس  ســيرين 
الســلڤادور الصديقــة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيس ســلفادور 

العظمى وشمال ايرلندا الصديقة 
والى ســعادة تيريزا ماي رئيسة 
وزراء اململكــة املتحــدة الصديقة 
ضمنهما سموه إدانته واستنكاره 
حلــادث االنفجــار اإلرهابي الذي 
استهدف مترو االنفاق في جنوب 
غرب لندن والذي اسفر عن سقوط 
العديد من املصابني، راجيا سموه 
لهم الشفاء العاجل. كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقيتني مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الى أخيه الرئيس فؤاد املعصوم 
رئيس جمهورية العراق الشقيق 
أعرب فيها ســموه عن اســتنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم 
اإلرهابي املزدوج الذي اســتهدف 
رواد أحد املطاعم وحاجزا أمنيا في 
جنوبي العراق وأسفر عن سقوط 
عشرات من الضحايا واملصابني، 
مؤكــدا ســموه موقــف الكويــت 
الرافــض لهذه األعمــال اإلرهابية 
الشــنيعة التي تســتهدف أرواح 
األبريــاء اآلمنني وزعزعــة األمن 
واالستقرار في البلد الشقيق والتي 
تتنافى مع كل الشرائع واألعراف 

واملصابني، سائال ســموه املولى 
تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع 
رحمتــه وان مين علــى املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة. 
كمــا بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى ميشيل اوغيو حاكم عام بابوا 
غينيا اجلديدة الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحــة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو نائــب األميــر 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى ميشيل اوغيو 
حاكــم عام بابــوا غينيا اجلديدة 

سانتيشز سيرين رئيس جمهورية 
السلڤادور الصديقة ضمنها سموه 
خالــص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك ببرقية تهنئــة مماثلة. 
كما بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس انريكي بينيا 
نييتو رئيس الواليات املكسيكية 
املتحدة الصديقة عبر فيها سموه 
عــن خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس انريكي بينيا 
نييتو رئيس الواليات املكسيكية 
املتحدة الصديقة ضمنها سموه 
خالــص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له موفور 
الصحة والعافية. كما بعث سمو 
رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

لنــدن ـ كونا: أعرب مصدر مســؤول في 
وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
الشــديدين لحادث التفجير اإلرهابي الذي 
وقع في محطة )بارسونز غرين( في لندن 

وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وأكد  المصدر وقوف الكويت إلى جانب 
المملكة المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه 
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، 
مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت 

المناهض لإلرهاب بكل أشكاله وصوره.
كما أكد ضرورة مضاعفة الجهود الدولية 
لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، معربا عن 

تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. 
ومن جانبها، أكدت سفارتنا في بريطانيا 
الكويتييــن  المواطنيــن  ســالمة جميــع 

المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب 
االنفجار الذي وقع بمحطة مترو )بارسونس 

غرين( بلندن.
وحثت الســفارة فــي بيــان المواطنين 
والطلبة الدارسين في العاصمة البريطانية 
على أخذ الحيطة والحذر والتزام اليقظة عقب 
الحادث الذي أعلنت السلطات انها تتعامل 

معه على أنه عمل »إرهابي«.
ودعــت المواطنيــن في حــال تعرضهم 
إلى أي طارئ الى االتصال فورا بالســفارة 
على الرقم )٠٢٠٧59٠34٠٠(، مشيرة الى ان 
موظفي الشــؤون القنصليــة يعملون على 
مدار ٢4 ساعة وعلى أتم االستعداد لتقديم 
كل الدعــم والرعاية للمواطنين الكويتيين 

في كل األوقات.

دعت الجميع إلى االلتزام بمواعيد المحاضرات والحضور باكراً تفادياً لالزدحام المروري

ً اكثر من 37 ألف طالب وطالبة إلى اجلامعة غدا
أنهــت كليــات جامعــة 
الكويــت وإداراتها ومراكز 
عملها املختلفة استعداداتها 
الستقبال ما يقارب الـ 3٧ 
ألف من طلبتها املستجدين 
واملستمرين للعام اجلامعي 
اجلديد واملقرر له أن يبدأ 

غداً األحد.
وقــد ســخرت جامعــة 
الكويت جهودها وإمكانياتها 
لتوفير املستلزمات املطلوبة 
بــدءا مــن قبــول الطلبة، 
وجتهيز القاعات الدراسية 
وتأثيثهــــا وتزويدهـــــا 
التعليمية،  باملســتلزمات 
كما شــملت االســتعدادات 
اســتقبال أعضــاء هيئــة 

التدريس اجلدد.
املناسبة، أعرب  وبهذه 
الرســمي باســم  املتحدث 
جامعة الكويت وأمني عام 
اجلامعة باإلنابة د.آدم املال 

عن سعادته الستقبال العام 
اجلامعي ٢٠١8/٢٠١٧، متمنيا 
ان يكون عاما دراسيا مليئا 
والتحصيــل،  باإلجنــاز 
بتضافر اجلهود والتعاون 
بــني اإلدارات اجلامعيــة 
لتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
التعليمية للطلبة، متقدما 
التهانــي  آيــات  بخالــص 
والتبريــكات، داعيــا اهلل 
العلي القدير ان يكلل جهود 
اجلميــع بالنجاح من أجل 
رفعة وتقدم هــذا الصرح 

العلمي الشامخ.
ودعــا د.املــال جميــع 
الطلبة إلى االلتزام مبواعيد 
احملاضرات واحلضور باكرا 
للحــرم اجلامعــي تفاديــا 
املــروري فــي  لالزدحــام 
الطرق املؤدية ملواقع جامعة 
الكويت املختلفة، مشــيرا 
إلــى قيــام األمانــة العامة 

وإدارة األمــن والســالمة 
باالجتماع والتنســيق مع 
اإلدارة العامة للمرور لبحث 
أنســب الطرق الســتخدام 
مرتــادي احلــرم اجلامعي 
بالشــويخ نظــرا ألعمــال 
الطــرق القائمــة لتفــادي 
واالختناقــات  االزدحــام 
التــي حتدث في  املرورية 

بداية كل عام دراسي.
وقد دعــا د.املال جميع 
مرتــادي احلــرم اجلامعي 
بالشويخ من طلبة وأعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني 
إلى تفادي جســر الغزالي 
للوصــول إلى اجلامعة أو 
اخلروج منها، وإلى استخدام 
طريــق امللك فهــد وطريق 
االستقالل وطريق الرياض 
الســريع باجتــاه املدينــة 
نزوال للدائري األول باجتاه 
اجلسر املؤدي لطريق جمال 

عبدالناصر، تفاديا لالزدحام 
واالختناقــات املروريــة، 
واستخدام طريق الدائري 
الثانــي باجتــاه طريــق 

اجلهراء.
كما دعا إلى اســتخدام 
املــؤدي  طريــق املطــار 
لطريق جمال عبدالناصر 
ومن ثم جسر شارع جمال 
عبدالناصــر املــؤدي إلى 
شــارع اجلاحظ للدخول 
اجلامعــة  بوابــة  إلــى 
احملاذية إلى معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، باإلضافة 
شــارع  اســتخدام  إلــى 
جمــال عبدالناصــر عند 
خروجهــم مــن اجلامعة 
واســتغالل طريق املطار 
إلى  للراغبــني بالوصول 
الثاني والدائري  الدائري 
الثالــث تفاديــا لالزدحام 

واالختناقات املرورية.

د.آدم املال

خالل اللقاء التنويري لمستجدي كلية العمارة في الجامعة

خطاب: »املعماري« محرك لالقتصاد ولقب ليس سهل احلصول عليه
ثامر السليم

نظمــت جمعيــة طلبة 
العمــارة في جامعة  كلية 
الكويت بالتعاون مع مكتب 
التوجيــه واالرشــاد فــي 
الكلية لقاء تنويريا للطلبة 
املستجدين للعام اجلامعي 
٢٠١8/٢٠١٧، بحضور عميد 
كلية العمارة د.عمر خطاب 
والعميد املساعد للشؤون 
األكادمييــة د.عادل املؤمن 
ورئيــس مكتــب التوجيه 
واالرشاد في الكلية د.آمار 
بهبهاني والطاقم األكادميي 
واإلداري في الكلية، وذلك 
الطلبــة  احاطــة  بهــدف 
املستجدين باللوائح والنظم 
املطبقة في جامعة الكويت، 
وتعريفهــم بأهم شــروط 
املتبعة  حتديد التخصص 
في الكلية، وارشادهم لرسم 
الدراسية  خطة ملسيرتهم 

على الطريق السليم.
بدوره، بارك عميد كلية 
العمــارة د.عمــر خطــاب 
للطلبــة التحاقهــم بكلية 
العمــارة، ورحــب بهم في 
الكليــة لتكــون محطتهم 
املهمــة لبنــاء مســتقبلهم 
العلمــي والعملــي، وقــال 
الفائزيــن  مــن  »انتــم 
بالقبول بهذا التخصص« 
نظرا لصعوبة القبول فيه 
باعتبــاره تخصصا نادرا. 
بالتخصصــات  وعــرف 
التي تضمهــا الكلية وهي 
تخصص العمارة، والعمارة 
الداخلية، والتصميم املرئي، 
مشيرا إلى أهمية ان يتسلح 
العلمية  الطالب باملهارات 
أثناء وجوده في اجلامعة، 

الفتا الى ان الطالب اجلامعي 
البد أن يحمل رؤية ورسالة 
من أجل ان يستشعر بأنه 
يسير على جادة الصواب، 
الفتا الى ان سعي الطالب ملا 
يريد أفضل من ان ينتظر 

اآلخرين ان يجلبوه له.
وأوضح خطاب أن هذا 
التخصص من التخصصات 
الهامة جدا جلميع الشعوب 
ولقــب »املعمــاري« ليس 
بالســهل احلصــول عليه 

معتبرا اياه محركا لالقتصاد 
ودماء للحضارة، وأضاف 
العمــل بحاجة  ان ســوق 
دائمــا ملعماريني داخليني، 
ومصممي منتجــات وفقا 
وحتتــاج  لالحصــاءات، 
الكويت حاليا الى الكثير من 
املعماريني في ظل التوجهات 
التنمويــة اجلديــدة. مــن 
جهته، قال العميد املساعد 
للشؤون األكادميية د.عادل 
املؤمن: كان لقاؤنا التنويري 
مع الدفعة اجلديدة من طلبة 
كلية العمارة وكان احلضور 
كامال تقريبا من قبل الطلبة 
مــا يــدل علــى حرصهــم 
للحصــول علــى املعلومة 
الصحيحة مــن مصدرها، 
موضــوع  علــى  مركــزا 
االنــذارات بســبب املعدل، 
وموضوع االنســحاب من 
املقرر ووقف القيد السباب 
صحية او اجتماعية، وعلى 
االملــام واملعرفة  موضوع 
باملــدة االعتيادية  الكافية 

للتخرج.
كمــا شــدد املؤمن على 
ضــرورة االلتــزام بالنظم 
واللوائــح والقوانني التي 
مت وضعهــا بدقــة وعناية 
ملصلحة الطالب، مع ضرورة 
عدم التــردد بالتوجه إلى 
اجلهة املختصة لســؤالها 
عــن أي أمر أو مســألة أو 
قضية حتى يكون كل طالب 
على بينة مما ســيواجهه 
فــي حياتــه اجلامعيــة، 
ويتفرغ للدراسة بكل جد 
ومسؤولية، متمنيا جلميع 
الطلبة النجاح في مسيرتهم 
اجلامعية وبلوغ أهدافهم في 

سبيل النهضة باملجتمع.

)متني غوزال( د.عمر خطاب في مقدمة احلضور 

العتيبي يشارك في مؤمتر األكادميية 
األوروبية لألمراض اجللدية بجنيڤ

يشارك استشاري أمراض اجللدية في مركز أسعد احلمد د.محمد 
العتيبي في املؤمتر الـ 26 لألكادميية األوروبية لألمراض اجللدية 
والتناسلية ويعقد من 13 الى 16 اجلاري في مدينة جنيڤ مبشاركة 
اختصاصيي األمراض اجللدية، حيث ســيناقش املؤمتر كل ما 
هو جديد في عالج تلك األمراض، كما ســتعقد ورش عمل على 
هامش املؤمتر يشارك فيها أكثر من 10 آالف طبيب من مختلف 

د. محمد العتيبي دول العالم.

ستقيم مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون 
مع سفارة جمهورية هنغاريا لدى الكويت 
املعرض الثقافي الهنغاري في مبنى املكتبة 
الوطنية بحضــور وزير الدولة للشــؤون 
الثقافيــة بجمهورية هنغاريا واالمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وذلك خــالل الفترة من ١١ حتــى ١9 اكتوبر 
املقبل. ويشــتمل املعــرض على مطبوعات 

وكتب تاريخية قّيمة واخرى حديثة ومعرض 
للصور الفوتوغرافية وعروض سينمائية 
تتناول جوانب احليــاة والتاريخ والثقافة 
والفنــون في جمهوريــة هنغاريــا. وبهذه 
املناســبة، أهدت وزارة الثقافــة الهنغارية 
ممثلة بسفيرها لدى الكويت ١٠٠ كتاب متنوعة 
في عناوينها وموضوعاتها ملكتبة الكويت 

الوطنية.

جانب من اعمال طلبة الكلية

سفير هنغاريا خالل اهداء الكتب للمكتبة الوطنية

سفارتنا ببريطانيا: مواطنونا بخير

الكويت تدين حادث التفجير
اإلرهابي في لندن

معرض ثقافي هنغاري يتضمن صوراً فوتوغرافية وعروضاً سينمائية

هنغاريا تهدي املكتبة الوطنية 100 كتاب
متنوعة في عناوينها وموضوعاتها

الغامن يستنكر حادث انفجار محطة مترو في لندن
بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقيتني إلى رئيس مجلس اللوردات البريطاني 
اللورد فاولر وإلى رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، عبر فيهما عن االستنكار الشديد 
حلادث االنفجار »اإلرهابي« الذي وقع في محطة مترو »بارســونس غرين« في جنوب غرب لندن 
وأدى إلى سقوط عدد من اجلرحى. وأكد الغامن في برقيتيه التضامن الكامل مع الشعب االجنليزي 

الصديق وتأييد اإلجراءات التي تتخذها احلكومة البريطانية للحفاظ على امنها واستقرارها.


