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جامعة الكويت تستقبل 37 ألف طالب  وطالبة
 في انطالق العام اجلامعي اجلديد اليوم

الكلية األسترالية تفوز بجائزة تقديرية
من صناعات الغامن

أكــدت جامعة الكويــت أن كلياتهــا وإداراتها 
ومراكز عملها املختلفة كافة أنهت اســتعداداتها 
الستقبال نحو 3٧ ألف طالب وطالبة من املستجدين 
واملستمرين في انطالق العام اجلامعي ٢٠١٧/٢٠١8 
اليوم األحد. وأعرب األمني العام للجامعة باإلنابة 
واملتحدث الرســمي باســمها د.آدم املال في بيان 
صحافي عن سعادته بالعام اجلامعي اجلديد متمنيا 
أن يكون مليئا باإلجناز والتحصيل بتضافر اجلهود 
والتعــاون بــني اإلدارات اجلامعية لتقدمي أفضل 

اخلدمات التعليمية للطلبة.
وتقدم املال بأســمى آيات التهاني والتبريكات 
للجميع داعيــا اهلل العلي القدير أن يكلل جهود 

اجلميع بالنجاح من أجل رفعة وتقدم هذا الصرح 
العلمي الشامخ.

ودعــا جميــع الطلبة إلــى االلتــزام مبواعيد 
احملاضرات واحلضور باكرا للحرم اجلامعي تفاديا 
لالزدحام املروري في الطرق املؤدية ملواقع جامعة 

الكويت املختلفة.
ولفت إلى قيــام األمانة العامــة وإدارة األمن 
والسالمة باالجتماع والتنسيق مع اإلدارة العامة 
للمرور لبحث أنســب الطرق الستخدام مرتادي 
احلرم اجلامعي بالشويخ نظرا إلى أعمال الطرق 
القائمة لتفادي االزدحــام واالختناقات املرورية 

التي حتدث مطلع كل عام دراسي.

حضــر ممثلون من الكلية األســترالية حفل 
تخريج املتدربني الــذي أقامته صناعات الغامن، 
والــذي عقد يوم األربعاء املوافق 3٠ أغســطس 
املاضــي فــي فندق جــي دبليو ماريــوت، وذلك 
للمتدربني في الصيف، الذين تنافسوا في برنامج 
تدريبي ملدة أسبوع في يوليو ٢٠١٧. وقد تلقت 
الكلية األسترالية جائزة تقديرية على جهودها 
ودعمها املســتمر ملتدربي صناعات الغامن خالل 
فصل الصيف هذا العام. وتعليقا على هذه اجلائزة، 

قالت مديرة اإلرشاد الوظيفي واخلريجني في الكلية 
األسترالية د.زينة نعمة: »نود أن نتقدم بخالص 
الشكر إلى صناعات الغامن على توفير الفرصة 
الرائعة لطــالب الكلية األســترالية في الكويت 
واخلريجني خلوض التجربة العملية خارج الصف 
الدراسي. فقد متكن طالبنا اجلامعيون من العمل 
مــن خالل فرق من جامعات متعددة في الكويت 
واخلارج. وقد كانت جتربة ممتعة انطوت على 

اخلبرة التي اكتسبها جميع املشاركني«.

د.زينة نعمة تتوسط الفريق املتدرب

أجهزة إلصدار الهويات للمستجدين في كل املواقع اجلامعية

الياقوت لإلسراع باستخراج 
بطاقات بدل فاقد وبدل تالف

أشــار رئيس جلنة األمن 
انتخابــات  فــي  والســالمة 
اجلمعيــات العلميــة لكليات 
للعــام  الكويــت  جامعــة 
اجلامعــي ٢٠١8/٢٠١٧ إلــى أن 
اللجنة قامــت باإلعداد املبكر 
للعرس الدميوقراطي من جميع 
اجلوانب األمنيــة، وذلك من 
خــالل توزيع رجال األمن في 
املواقع املختلفة لتشمل جميع 
الكليات املوزعة على مناطق 
اخلالدية وكيفان والشــويخ 
واجلابريــة، مشــيرا إلــى أن 
اللجنة استعانت برجال وزارة 
الداخلية لتنظيم حركة السير 
خارج احلــرم اجلامعي منعا 
حلدوث اختناقــات مرورية، 
وتوزيع سيارات إسعاف في 
املواقع االنتخابية بالتعاون مع 
وزارة الصحة. واشار الياقوت 
إلى أنه مت وضع جهاز إلصدار 

يلقي محاضرة مبعهد سعود الناصر الديبلوماسي

رئيس جامعة أستراليا الوطنية يزور الكويت
 لبحث تعزيز التعاون األكادميي

يبــدأ رئيــس جامعــة أســتراليا الوطنيــة 
البروفيسور غاريث ايفانز اليوم زيارة للكويت 
لبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية مع الكويت 

في املجالني التعليمي واالكادميي.
وقال سفيرنا لدى استراليا جنيب البدر في 
بيان انه التقى مدير مركز الدراســات االسالمية 
والعربية امني ســيكل قبل زيارته للكويت التي 
تستمر حتى غد. وأكد البدر أهمية هذه الزيارة 
لتوطيد التعاون التعليمي واألكادميي مع احدى 
أهم اجلامعات املرموقة على مســتوى أستراليا 
ومركز الدراسات العربية واإلسالمية التابع لها.
واضاف ان رئيس اجلامعة األسترالية الذي 

يرافقه خالل الزيارة مدير مركز الدراسات العربية 
واإلسالمية في اجلامعة البروفيسور أمني سيكل 
ســيلتقي وزير التربية ووزيــر التعليم العالي 
محمد الفــارس ونائــب وزيــر اخلارجية خالد 
اجلاراهلل ورئيسة دار اآلثار اإلسالمية الشيخة 
حصة الصبــاح. وذكر البدر ان رئيس اجلامعة 
األسترالية سيقوم بإلقاء محاضرة مبعهد سعود 
الناصر الديبلوماسي حتت عنوان »أزمات القرن 
الواحد والعشــرين«. يذكر ان جامعة أستراليا 
الوطنية تعد اجلامعة األولى على مستوى أستراليا 
وحتتل املرتبة الـ٢٢ على العالم وفقا لتصنيف 

»كواكواريلي سيموندز« لعام ٢٠١٧.

الهويــات اجلامعيــة للطلبة 
املســتجدين فــي كل املواقــع 
اجلامعية حتى يسهل للطلبة 
إصدارها من غير الرجوع إلى 
مكاتب األمن بسهولة ويسر، 
ويستطيع الطالب الوصول إلى 
تلك األجهزة من خالل املواقع 
التالية في اخلالدية مبنى األمن 
والسالمة )KH3( وفي كيفان 
مكتب األمن والسالمة بجوار 
بوابــة 5 وفي موقع العديلية 
مكتب مشرف األمن والسالمة 
بوابــة ١ وفي الشــويخ مبنى 
٢١ خلف مبنى عمادة شؤون 
الطلبة وفي اجلابرية مبنى ١5 
املبنى اجلديد مكتب مشــرف 

األمن بالدور األرضي.
الياقــوت جميــع  ودعــا 
طلبة اجلامعة املستمرين إلى 
اإلسراع إلصدار بطاقات بدل 
فاقــد ملن فقد هويتــه أو بدل 

تالف ليتسنى لهم التصويت 
في االنتخابات الطالبية حسب 

كليتهم.

خالد الياقوت

تذليل الصعوبات للخريجين لتسجيل متطلبات التخرج

مال اهلل لـ»األنباء«: توفير أكبر عدد من الشعب الدراسية

»التطبيقي«: ماضون في رسالتنا  بتوفير اليد العاملة املدربة واملؤهلة

»الوحدة الطالبية«: جهود ملموسة في إجالء  الطلبة في فلوريدا

ثامر السليم

القبــول  عميــد  قــال   
والتسجيل بجامعة الكويت 
اننــي  د.عــادل مــال اهلل: 
تابعــت منــذ اليــوم األول 
عمليــة اســتكمال جــداول 
الطلبــة املســتمرين في كل 
الكليــات والتــي اتســمت 
باملرونــة ملختلــف طلبــة 
كليات اجلامعة وفق اخلطة 
املوضوعة لذلك بالتنسيق 
مــع الكليــات، وكنــت على 
تواصل مع العمداء املساعدين 
للشؤون الطالبية في الكليات 

هنأ مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد األثري أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب واجلهاز 
اإلداري بديــوان عــام الهيئة 
والكليــات واملعاهــد وجميع 
الطالب والطالبات مبناسبة 
بدء العام الدراســي اجلديد، 
مرحبــا باملســتجدين مــن 
الطلبة في أول فصل دراسي 
لهم في مسيرتهم األكادميية، 
معربا عن متنياته بالتوفيق 
والنجاح للجميع. جاء ذلك في 
كلمة وجهها مدير عام الهيئة 
مبناســبة بدء العام الدراسي 

اللجنــة  أعــرب رئيــس 
الثقافية في الوحدة الطالبية 
محمــد العتيبي عن شــكره 
وامتنانه لكل من ساهم وساعد 
فــي إجالء الطلبــة من والية 
فلوريــدا إلــى مناطــق آمنة، 
بســبب إعصــار ايرمــا الذي 
ضــرب والية فلوريدا والذي 
يعد من اقوى االعاصير التي 
مرت علــى الواليات املتحدة 
حيــث ان الواليــة طلبت من 
جميع املواطنني واملقيمني أن 
يقوموا بإخالء بعض املناطق 
من أجل سالمتهم، فمثل هذا 
النوع من الكوارث الطبيعية 

أثناء تلك العملية، مشــيرا 
إلــى ان العمــادة تعاونــت 
مع كل األقســام العلمية في 
مختلف الكليات لتوفير أكبر 
عدد من الشــعب الدراسية، 
وقد شــهدت بعض الكليات 
ازدحاما والبعض اآلخر كانت 
األمور على مــا يرام ومتت 
عمليــة اســتكمال اجلداول 
فيهــا دون أدنــى مشــاكل، 
مثمنا بقاء موظفي العمادة 
والكليــات خــارج ســاعات 
العمل الرسمي يوميا إلنهاء 
اســتكمال جــداول الطلبة.  
واضاف مال اهلل في تصريح 

والتدريبي اجلديد، قال فيها: 
يســعدني بهذه املناســبة أن 
أقدم التهنئة الصادقة للجميع 
راجيا من اهلل العون والتوفيق 
والسداد وأن يكون عاما دراسيا 
حافال بالتميز واإلبداع، مقدرا 
للجميــع كل اجلهود املبذولة 
والتــي تؤتــي ثمارهــا دائما 
بتبوؤ الهيئة املكانة العلمية 
التــي  الرائــدة  واألكادمييــة 
تشغلها حاليا. وأكد د. األثري 
أن الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقي والتدريب في سبيلها 
الستكمال رســالتها السامية 
بتوفير اليد العاملة الوطنية 

يجــب أن يتــم التعامل معه 
بجدية للحفاظ على ســالمة 
النفس والنجاة بأقل األضرار. 
وثمن العتيبي دور السفارة 
في واشنطن والقنصلية في 
لــوس اجنيليــس وامللحــق 
الثقافــي في إجــالء الطلبة، 
فكان لهم مجهود يشــكرون 
عليــه على الرغم من أن عدد 
مــن مت إخالؤهم بســبب هذا 
اإلعصــار يقــارب اخلمســة 
ماليني نســمة حيــث انه مت 
توفير باصــات لنقل الطلبة 
مــن قبــل اجلهــات املعنيــة 
وإمتــام حجــوزات الفنــادق 

لـ »األنبــاء« انه بخصوص 
الطلبة املتوقع تخرجهم فقد 
قاموا مبراجعة الكليات خالل 
الفصل الصيفي وقامت عمادة 
القبول والتسجيل بتوزيع 
الكليــات  موظفيهــا علــى 
املعنية للمساهمة في تذليل 
الصعوبــات التي قد تواجه 
الطلبة اخلريجني من اجل ان 
التخرج  يسجلوا متطلبات 
سواء خريجو الفصل احلالي 
او الثاني وتوفير الشــعب 
الدراســية لتخرجهم حيث 
ان هدفنــا األساســي إكمال 
تسجيلهم في جميع املقررات 

الفنية واملدربة واملؤهلة وفق 
أحدث نظم التعليم والتدريب، 
متكنت خالل األعوام القليلة 
املاضية، من أن تقطع شوطا 
كبيــرا في حتديــث وتطوير 
البرامج التي تقدمها بكلياتها 
ومعاهدها ودوراتها التدريبية 
اخلاصة، بالتنسيق والتواصل 
الدائم مع جهات سوق العمل 
املختلفة ومت بذل جهود كبيرة 
لتوفير الدعم الكامل لكل أركان 
العملية التعليمية ملا في ذلك 
من فوائد عدة تسهم في دفع 
عجلــة التنمية في البالد إلى 
األمام دائما، إميانا منا بأن تقدم 

الطعام والشــراب  وتوفيــر 
األساســية،  واملســتلزمات 
وكانت سرعة االستجابة من 
قبل امللحق والسفارة قياسية 
الى جانــب ان احلرص على 
الطلبــة واملواطنني  ســالمة 
وراحتهم كان مطلبهم األول.  
وشكر العتيبي كال من القنصل 
العام فيصل الهولي، وامللحق 
الديبلوماســي عبدالرحمــن 
التعليــم  املنيفــي، ووكيــل 
العازمــي،  العالــي د.حامــد 
الســيف،  والعقيــد عدنــان 
ورئيــس املكتــب الثقافي د. 
اسيل العوضي وخص بالشكر 

الدراسية املطلوبة لتخرجهم.
 وتوجه بالشكر جلميع 
طاقم عمادة القبول والتسجيل 
ومكاتب التوجيه واإلرشاد 
بالكليات والعمداء املساعدين 
للشؤون الطالبية في الكليات 
واألقسام العلمية بالكليات 
على جهودهــم املبذولة في 
خدمة طلبة وطالبات جامعة 
الكويــت وحتملهم الضغط 
الواقع عليهم في ظل الكثافة 
العدديــة، متمنيــا لطــالب 
وطالبــات جامعــة الكويت 
التوفيق في إنهاء دارستهم 

العلمية بتفوق وامتياز.

املجتمعات ورفاهيتها ينبع من 
تقدم نظم التعليم فيها، ومدى 
القدرة على التطوير والتجويد 
الدائم لكافة أركانه واستشراف 
آفاق املستقبل التي تقود إلى 

التقدم واالزدهار.
ودعا د.األثري طلبة الهيئة 
أن يضعوا اإلخالص واملثابرة 
فــي التحصيل العلمي نصب 
أعينهــم دائما لكــي يتقدموا 
الصفوف التي ستكون قادرة 
في الغد القريب على رد اجلميل 
لوطننا احلبيب الكويت عند 
انخراطهم في مجاالت العمل 

املختلفة.

كال من العقيد فواز الشرهان 
والعقيــد محمــد الســرهيد، 
واملقدم محمد املطاوعة، واملقدم 
عبدالعزيز الضبيب، وايضا 
الطلبة الذين شاركوا وحتملوا 
مســؤولية املســاعدة جتــاه 
اخوانهــم الطلبة واملواطنني 
والقائمني على حملة »بيوتنا 
مفتوحة« التي أتت لكي تساعد 
وتســتقبل كل مــن خرج من 
واليــة فلوريدا، حيث ان هذا 
اإلعصار رسم صورة جميلة 
امــام العالــم ودل على مدى 
ترابــط املجتمع الكويتي في 
اخلارج امام االزمات واحملن.

 د.عادل مال اهلل

د.أحمد األثري

محمد العتيبي

الحريق لم تترتب عليه أي أوامر تغييرية في المشروع

استئناف تنفيذ األعمال مبشروع مبنى بنك »االئتمان« اجلديد
رئيــس  نائــب  أعلــن 
مجلــس االدارة املدير العام 
لبنك االئتمان صالح املضف 
استئناف األعمال االنشائية 
مبشروع انشــاء مبنى املقر 
الرئيســي اجلديد للبنك في 
منطقة جنوب الســرة، بعد 
تقييــم األضرار واخلســائر 
الناجمــة عــن احلريق الذي 
نشب باملوقع في ٢3 من يونيو 
املاضي من قبل شركة عاملية 

متخصصة.
وقام املضف بجولة تفقدية 
مع الفريــق الفني للبنك في 
املوقع بعد أن مت اســتئناف 
العمل فيه بعد احلريق الذي 
نشــب وعقد اجتماع مع كل 
من مدير املشــروع واملقاول 
واالستشاري ونتج عن ذلك 
أن العمل في املشروع سيتم 
وفق خطة محددة وآلية عمل 
مدروسة بدقة، وحسب جداول 
زمنية منضبطة ومتفق عليها 
الستكمال املشروع، موضحا 
أن املبنى سيتم افتتاحه في 
٢٠٢٠ متأخــرا ســتة أشــهر 
فقط عن املوعد األصلي جراء 
األضرار الناجمة عن احلريق، 
حيــث مت اســتئناف العمل 
في مبنى مواقف الســيارات 
التابع للمشروع بعد نشوب 

احلريق بثالثة أسابيع، وشرع 
العمل في مشروع مبنى البنك 
الرئيســي بعد 6 أسابيع من 

نشوب احلريق. 
وجدد املضف التأكيد على 
أن احلريــق لم تترتب عليه 
أي أوامر تغييرية باملشروع، 
مشيرا إلى أن شركة التأمني 
ستتولى تعويض اخلسائر، 
ولن يتكبد املال العام أي كلفة 

مالية. 
من جهة أخرى، أعلن بنك 
االئتمان عن تعيني 9٠ موظفا 
جديدا من الكفاءات الكويتية 
الشابة بتخصصات متعدده 
وهــي الهندســه الصناعيه 
والهندسة املدنية، وهندسة 

الكمبيوتر ونظم املعلومات 
واحلقوق واحملاسبة والتمويل 
واإلدارة والتسويق واالعالم 
مبوجــب متطلبــات العمــل 
واحتياجاتــه فــي الســنة 
املالية احلالية، ويباشــرون 
عملهــم صباح اليــوم االحد 
٢٠١٧/9/١٧، وخصوصــا ان 
البنــك امام حتديــات كبيرة 
امام السياسة االسكانية في 
التوزيعات الكبيرة في الوقت 

احلالي. 
وأوضح مديــر البنك أن 
التعيينات اجلديدة تستهدف 
تلبيــة احتياجــات االدارات 
واألفــرع، ملواجهــة ضغوط 
وأعبــاء العمــل املتزايــدة، 

الســيما مع توســعة بعض 
الفــروع وافتتــاح املزيد من 
مراكــز اخلدمة وفي ســياق 
املساعي الدائمة لضخ الدماء 
الشــابة والواعدة في ادارات 
البنك املختلفة، وضمن التزامه 
بدعم وتعزيــز دور العمالة 
الوطنية ومتكينها وفتح آفاق 

العمل واالجناز أمامها. 
وقــال: إن ادارة البنــك 
حتــرص دائمــا علــى صقل 
مهــارات الشــباب وتنميــة 
خبراتهم واستثمار طاقاتهم، 
واتاحــة املجــال للمتميزين 
واجلاديــن منهــم لشــغل 
املناصب القيادية في مختلف 

االدارات واألفرع.

جانب من اجلولة التفقدية
لتقييم  العاملية  والشركة  املشروع   ومدير  االستشاري  يتوسط  املضف 

األضرار واملقاول والفريق الفني بالبنك

لربط طريق الجهراء مع شارع جمال عبدالناصر

»األشغال« افتتحت طريق املستشفيات
فرج ناصر

ضمن جهود وزارة األشغال العامة لتسهيل حركة املرور 
بالطرق مــن خالل االفتتاحــات اجلزئية مبشــاريع قطاع 
هندســة الطرق وضمن األعمال اجلارية مبشــروع تطوير 
طريــق اجلهراء العقــد ١66 مت التجهيز الفتتاح طريق 6٠٢ 
)طريق املستشفيات( لربط طريق اجلهراء مع شارع جمال 
عبــد الناصر وذلك مســاء امس بعد التنســيق مع اإلدارة 
العامة للمرور. وستكون بداية هذا الطريق من الدوار حتت 
جسر اجلهراء والواقع بني اإلدارة العامة للمرور وأكادميية 

سعد العبداهلل.
ويهدف افتتاح هذا الطريق الى تسهيل احلركة املرورية 
للزائرين والعاملني مبنطقة املستشفيات وكذلك طلبة وأعضاء 
تدريس جامعة الكويت بالشــويخ وخصوصا للســيارات 
القادمة من الطريق الدائري الرابع او اخلامس الى دوار األمم 
املتحدة ومنه الى طريق اجلهراء باجتاه مدينة الكويت ثم 

طريق املستشفيات الذي افتتح امسيسارا بطريق املستشفيات الى شارع جمال عبدالناصر.

تعيني 90 موظفًا 
جديداً من 

الكفاءات الكويتية 
الشابة


