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العتيبي: الشاب الكويتي ينطلق في رحاب اإلبداع عندما تتوافر له األجواء المناسبة

ً كلية القانون الكويتية احتفلت بـ 231 طالباً متفوقا
القانــون  نظمــت كليــة 
الكويتية العاملية حفل الطلبة 
الســنوي السادس  الفائقني 
الذيــن بلغ عددهم ٢3١ طالبا 
وطالبة من مختلف سنوات 
دراسة البكالوريوس، والذين 
نالوا التكرمي تقديرا جلدهم 
واجتهادهم ومثابرتهم على 
الدراسة، وذلك بحضور نائب 
العميــد للشــؤون العلميــة 
د.يســري العصار، والعميد 
الطالبية  املساعد للشــؤون 
العتيبــي، وعــدد  د.صالــح 
من أعضــاء هيئة التدريس، 
وأولياء أمور الطلبة املكرمني 
ليشــاركوا أبناءهم وبناتهم 
حلظــات الفــرح بنجاحهــم 

وتفوقهم الدراسي.
اســتهل احلفــل بكلمــة 
املســاعد  العميــد  ألقاهــا 
للشــؤون الطالبية د.صالح 
العتيبي قال فيها: يسعدني 
أن أشارككم في هذه املناسبة 
ألبارك لكم وألولياء أموركم 
مبا حققتم من جناح وتفوق، 
وما يثيــر الشــعور بالفرح 
والسعادة املضاعفة أن يحقق 
هــذا العدد من طلبــة الكلية 
التفوق هذا العــام، ما يؤكد 
أن الشــاب الكويتــي عندما 
تتوافر له األجواء والظروف 
املناســبة ينطلق في رحاب 
الباهــر،  اإلبــداع والنجــاح 
وهذه األجواء حرصت إدارة 
الكلية على توفيرها للطلبة، 
أوال باختيــار نخبة متميزة 
من أعضــاء هيئة التدريس، 
وثانيا باختيار منهج دراسي 
عصري يرتقي إلى مستوى 
املناهج املتبعة في أرقى كليات 
وجامعــات احلقوق العربية 

والعامليــة، وثالثــا بتوفيــر 
املرافــق التــي يحتــاج اليها 
الطالب وهو ميضي الساعات 
في الكلية للدرس النظري أو 
العملي، أو للبحث عن املراجع 
القانونية في املكتبة الغنية 
العربية  بالكتــب واملراجــع 
واإلجنليزيــة، ورابعا بفتح 
املجال أمام الطلبة للمشاركة 

في مسابقات محلية وإقليمية 
وعاملية ملا في هذه املسابقات 
مــن فوائــد يجنيهــا طالــب 

القانون. 
وأضــاف د.العتيبي: من 
خــالل متابعتــي أعــرف أن 
العديــد من هــؤالء املكرمني 
عملوا ويعملون على بلورة 
شخصياتهم من خالل حتقيق 

التوازن في حياتهم اجلامعية 
وممارســة  الدراســة  بــني 
الهوايــات التي يرغبون بها، 
وتعمــل إدارة الكليــة علــى 
تشجيعهم على املشاركة في 
األنشطة الرياضية والثقافية 
والفنيــة والترفيهيــة ملا في 
ذلك مــن فوائد فــي صياغة 
الشخصية املتكاملة لطالبنا.
من جانبها، أعلنت مديرة 
الطالبــي  التطويــر  إدارة 
واملسابقات هناء اإلبراهيم أنه 
سيتم إنشــاء »نادي تطوير 
الفائقــني« تكرميا من الكلية 
املتميزين، وتتولى  لطلبتها 
الطالبــي  التطويــر  إدارة 
واملســابقات اإلشراف عليه، 
ومن أهدافه: تفعيل األولوية 
بالتسجيل، وتفعيل السماح 
بتسجيل مواد إضافية وفقا 
التســجيل،  إدارة  لقواعــد 
وتخصيــص مواقف للطلبة 
الفائقــني، على أن يتم وضع 
عالمــة أمــام اســم املتفوق، 
وتنظيــم رحلــة قانونيــة 
تعليميــة خــارج الكويــت، 
وتنفيذ مشروع عمل الفائقني 
بدايــة مــن تدريــب الطالب 
املتفوق لدى جهات مرموقة في 
الدولة بهدف تعزيز السيرة 
الذاتية وفتح مجاالت اإلبداع 
للمتميزين من خالل االنخراط 

بالعمل. 

 رابطة الطلبة
مــن جانبه، تقــدم ممثل 
رابطة طلبــة الكلية الطالب 
يوسف الشرقاوي بالتهنئة 
لزمالئه املكرمني قائال: »ها أنتم 
تقطفون ثمرة فوزكم، تقفون 
هنا في حلظات تاريخية من 
حياتكم، تشعرون فيها بالفخر 
واالعتزاز واإلصرار للوصول 
إلى املجد بكل ما تستطيعون 
من إرادة قوية حتطم أمامها 
املصاعب للوصول إلى القمة«.
أمــا كلمــة الفائقــني فقد 
ألقتها الطالبة زين األنصاري 
عبرت فيها عن شكرها إلدارة 
وأساتذة الكلية الذين ساهموا 
في حتقيق كل طالب وطالبة 

النجاح والتفوق، 
وخاطبت املكرمني قائلة: 
أنتم طلبة كلية القانون مهما 
صعبت األمور التي تواجهكم 
فــإن الصعــاب فــي أعينكم 
كاألحجار جتمعونها لتبنوا 

بها صروح جناحكم.

د.يوسف العلي يشارك في تكرمي أحد الطالب بحضور د.يسري العصار ود.صالح العتيبي

عدد من الطالب الفائقني

مجموعة من الطالبات الفائقات في لقطة تذكارية

المزيني: التميز ليس في جودة المضمون فقط بل في جودة التقديم

»كيف تبدأ مشروعك اخلاص؟« بكلية بوكسهل
الدراســات  قــام قســم 
التمهيدية بكلية بوكســهل 
الكويــت بتنظيــم نــدوة 
بعنوان »كيف تبدأ مشروعك 
اخلاص« ألقى مــن خاللها 
عبداهلل املزيني ـ مؤســس 
شركة بون كافيه في الكويت 
ـ محاضرة على مسرح عيسى 
الرفاعي، حتت إشراف عضو 
الهيئة التدريسية في قسم 
الدراســات التمهيدية هدى 
بوعيشه وبحضور عدد كبير 
من طالبات الكلية ورئيسة 
القسم كارال بورتون في كلية 
بوكسهل الكويت وعدد من 

اعضاء الهيئة التدريسية.
احملاضــرة  وســلطت 
الضوء على كيفية تأسيس 
املشروع اخلاص وان فكرة 
املشروع ومتيزها عن غيرها 
من املشاريع التي توفر نفس 
اخلدمة هو اكثــر ما يخدم 
جناح املشروع، مشددا على 
اهمية التطبيق للمشــروع 
معتمدا على اســس علمية 
كدراســة الســوق ودراسة 
للفكــرة  الســوق  اقبــال 
ووضع امليزانية املناســبة 
لتلبية احتياجات املشروع، 
وحتدث ايضــا املزيني انه 

خــالل الســنوات األخيرة، 
شهد السوق الكويتي منوا 
متزايــدا فــي املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة والتي 
تخلق فرص العمل احلر أمام 
الشــباب الكويتي، مشــددا 
على أهمية هذه املشــاريع 
وفعاليتهــا فــي االقتصــاد 

الوطني.
الــى  املزينــي  واشــار 
جتربته اخلاصة في تأسيس 
التي  مشروعه والتحديات 
واجهتــه فــي البدايــة وقد 
ركز على أهمية فهم العميل 

والتميز في تقدمي اخلدمة، 
فالتميز ليس فقط في جودة 
املضمــون بــل فــي جودة 
التقــدمي، وأكــد أن الفكــرة 
اجليــدة هي جــزء صغير 
من جناح املشروع، فتطبيق 
الفكرة باجلودة والتميز هو 

ما يضمن جناح املشروع.
علقــت هدى بوعيشــة، 
وهي عضــو هيئة تدريس 
مجــال  فــي  متخصصــة 
اللغــة االجنليزية  تعليــم 
لغير الناطقني بها، بأهمية 
مثل هــذه احملاضرات التي 

تساعد الطالبات على توسيع 
آفاقهــن في مجال االقتصاد 
العاملي وكيف يؤثر اقتصاد 
إدارة الشركات  الدول على 
مــع  يتماشــى  بأســلوب 
تطور هــذا االقتصاد، فهي 
تســاعد الطالبات ليكن في 
املســتقبل قادة مشــاركني 
فــي اتخــاذ القــرارات، في 
مختلف مجاالتهن العملية، 
حيث يجب أن يكون القرار 
مبنيا على أسس صحيحة 
من العلم واملعرفة في مجال 

االدارة والتسويق.

جانب من احلضورعبداهلل املزيني

من خالل اتصاالت هاتفية أو رسائل إلكترونية مزيفة تدعي تقديم خدمات مقابل أجر

سفارتنا بواشنطن حتذر الطلبة من احملتالني
واشــنطن - كونا: دعا 
املكتب الثقافي في العاصمة 
األميركية واشنطن الطلبة 
الكويتيني الى أخذ احليطة 
واحلذر من استقبال اتصاالت 
هاتفية أو رسائل الكترونية 
مزيفة مــن محتالني تدعي 
تقــدمي خدمــات مقابل اجر 

مادي.
وقالــت رئيــس املكتب 
الثقافي د.أســيل العوضي 
في تصريح لـ )كونا( »ندعو 
الطلبــة الكويتيني الى أخذ 
احليطة واحلذر من استقبال 
اتصاالت هاتفية أو رسائل 
الكترونية من خالل تطبيق 
الواتــس اب، حيــث يدعي 

أصحابهــا انهم مــن طرف 
املكتب الثقافي بواشــنطن 
أو من قبل سفارة الكويت أو 
وزارة اخلارجية األمريكية«.
وأوضحت ان املتصلني 
يدعون انهم يستطيعون ان 
يقدموا للطلبــة الكويتيني 
ما يحتاجونــه من خدمات 
خاصة بتوثيق الشــهادات 
الدراسية »ومواد األونالين« 
مقابل دفــع مبلغ معني من 

املال.
وشــددت علــى ان على 
الطلبة »توخي احلذر التام، 
حيث ان الشــخص املتصل 
يستخدم خطابات موقعة من 
ملحقني ثقافيني سابقني أو من 

رئيس املكتب الثقافي )من 
خالل الفوتوشــوب( وذلك 
للتمويــه وإضفــاء الصفة 
الرســمية على االتصال أو 
رسالة الواتس آب«. وناشدت 
الطلبة االنتباه وعدم التعامل 
مــع أي أطــراف خارجيــة 
تدعي أنها تعمل لدى املكتب 
الثقافي أو السفارة الكويتية 
وتقدم خدمة إنهاء املعامالت 
اخلاصة بتوثيق الشهادات 
أو أي تعامالت أخرى مقابل 

أجر مادي.
وفي هذا الصدد أوضحت 
العوضــي أن التعامل بني 
الطــالب واملكتــب الثقافي 
»يتم فقط من خالل املرشد 

األكادميي املوكل باإلشراف 
على الطالب وامللحق الثقافي 
أو املستشار الثقافي وذلك 
عن طريق البريد االلكتروني 
فقط كما أن املكتب الثقافي ال 
يطلب بأي حال من األحوال 
أي مقابل مــادي للخدمات 

التي يقدمها للطلبة«.
ودعت العوضي الطلبة 
انــه فــي حــال تلقــي أي 
اتصــال هاتفي أو رســالة 
من خالل تطبيق الواتس 
الطلبــة »عــدم  آب علــى 
التــردد باالتصال باملكتب 
الثقافي عن طريق البريد 
اإللكتروني وإبالغهم على 

الفور«.

د.أسيل العوضي

5 ماليني دينار لتطوير اإلرسال التلفزيوني
الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للشؤون الهندسية في وزارة 
اإلعالم، م.مشــعل املقلد، عن 
تنفيذ شركة الشرق األوسط 

لالتصاالت »ميتكو« بالتعاون 
مع شركة »سيسكو« ملشروع 
تطوير اإلرسال التلفزيوني بال 
أطباق من خالل مشروع األلياف 
الضوئية الذي ينفذ بالتعاون 
مع وزارة اخلدمات. ولفت املقلد 
في بيان صحافي الى ان الهدف 
مــن تطوير الكيبالت هو نقل 
بيانات الصوت والصورة من 
خالل نظــام ســريع ودقيق، 
يتميز بجودة عالية، وبألوان 
أكثر واقعية، وهو ما سيمثل 
نقلة نوعية للكويت من خالل 
التلفزيونــي. وأشــار  البــث 
إلــى ان مدة تنفيذ املشــروع 
هي عامــان بتكلفة تصل الى 
5 ماليــني دينــار، وسيشــمل 

٢3 موقعــا لإلعــالم واجلهات 
احلكوميــة املهمة، منها مركز 
جابر األحمد الثقافي، ومجمع 
اإلعــالم، وجميــع محطــات 
اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي. 
من جانبه، قال عضو مجلس 
إدارة »ميتكو« محمد توفيق بن 
سلطان إن املشروع ذو أهمية 
عاليــة، حيث تقــوم األلياف 
الضوئيــة بنقــل املعلومــات 
بأفضل صوت وصورة، وهي 
تعد األحدث عامليا، وتتميز بأن 
نسبة االنقطاع أو التشويش 
أو تأخر البث تبلغ ٠%. وأشار 
إلى ان املشــروع مقسم إلى 3 
مراحــل، للتأكــد مــن تنفيذه 

بأفضل طريقة. محمد بن سلطان

ضرورة تطبيق 
املشروع باالعتماد 

على أسس 
علمية

42867 طالبًا وطالبة يؤدون 
اختبارات الثانوية العامة األحد

محافظ حولي هنأ القيادة السياسية برمضان

عبالعزيز الفضلي 

يتقدم 4٢٨67 طالبا وطالبة 
فــي التعليــم العــام ومدارس 
التربية اخلاصة والتعليم الديني 

واملنازل األحد املقبل الختبارات 
نهاية الفترة الدراسية الثانية 

للصف الـ ١٢.
وقالت وكيلة وزارة التربية 
للتعليم العام فاطمة الكندري ان 
الوزارة اتخذت كل االستعدادات 
الستقبال األبناء ألداء اختبارات 
الثانوية العامة. وشكلت جلانا 
لإلشراف على هذه االختبارات 
بقيادة مديري املدارس، مؤكدة 
انه لــم يتم إعفاء أي مدير عن 
تلك اللجان لتورطهم في الغش 
باالختبارات كما مت تداوله، بل 
األمر اختياري وليس اجباريا.
وأوضحــت أن هناك بعض 
املديرين قدم اعتذاره عن عدم 
العمل فــي اللجان ويرغب في 
البقاء مبدرسته، وبدورنا نقدر 

هنأ محافظ حولي الفريق 
أول م.الشيخ أحمد النواف 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، 
وســمو رئيــس مجلــس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والشــعب الكويتي الكرمي، 
مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك.
النــواف عــن  وأعــرب 
املناســبة  بهــذه  تهانيــه 

ونحترم رأيه، الفتا إلى أننا ال 
ميكــن جتاهل ما قام به مديرو 
املدارس طوال العام الدراســي 
من جهــود جبــارة للمحافظة 
على ســير العملية التعليمية 
في مدارسهم، مثمنة في الوقت 
نفســه دور جميــع اإلدارات 
املدرســية وإخالصهم في أداء 
رسالتهم التعليمية على أكمل 

وجه ألبنائنا الطلبة.
من جانب آخر، طلبت وزارة 
التربية من كل مدير مدرسة ان 
يقــوم بتجهيز جلان االختبار 
من كراســي وطاوالت نظيفة 
مبدرســته األصليــة للمديــر 
القادم، كما انه سيتم السماح 
بأخذ ســتة معلمــني فقط من 

املدرسة األصلية. 

بــأن  اجلليلــة ومتنياتــه 
يعيدهــا اهلل على الكويت 
وقيادتها الرشــيدة وأهلها 
األوفيــاء بالعــزة والرخاء 
واألمن واألمان وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير 
واليمــن والبركات، مبتهال 
إلى املولى عز وجل أن ينعم 
على صاحب السمو األمير 
وســمو ولي عهــده األمني 
بــدوام الصحــة والعافية 

وطول العمر.

فاطمة الكندري

الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف

إعالن تذكيري
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

مجلس االدارة

 يتشرف مجلس ادارة شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك )عامة( بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمزمع عقدها في الساعة العاشرة والنصف صباحا 
وذلك يوم اإلثنين الموافق 28 مايو 2018 والموافـق 13 رمضــان 1439 هـ، وذلـك في ضاحية الشهداء - منطقة 

الوزارات – الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية 3.

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

2-سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3-سماع تقرير مكتب دار الرقابة لالستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

4-سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والمصادقة عليهما.
المنتهية  المالية  الرقابـيـة )إن وجدت( للسنة  الجـهـات  5-سـمـاع تقـريـر بالمخــالفـات والجـزاءات الصـادرة مـن 

في31 ديسمبر 2017.
6-مــنــاقـشـة البيـانـات المالـيـة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.

7-سماع تقرير التعامالت التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وستتم مع 
أطراف ذات صلة للسنة المالـيـة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 8-منـاقشـة توصـيـة مجلـس اإلدارة بعـدم تـوزيـع مكافـآت على مجلس االدارة عن السـنـة المـالـيــة المنـتهيـة 
في31 ديسمبر 2017.

9-مــنـاقـشــة تـوصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم تـوزيــع أربـاح على المساهـميـن عـن السـنـة المالية المنتهـيـة 
في 31 ديسمبر 2017.

والمالية  القانونية  بتصرفاتهم  يتعلق  فيما  ذمتهم  وإبراء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  طرف  إخالء  10-مناقشة 
واالدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

 11-تعيين أو اعادة تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي للشركة من ضمن المكاتب المسجلة لدى الهيئة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس االدارة بتحديد اتعابه.

12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق 
المال مع مراعاة التغيير اإللزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018 وتـخويـل مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابه.
لذا فعلى السادة مساهمي الشركة الراغبين في حضور الجمعية العمومية العادية في الموعد سالف البيان مراجعة 
بدالة   – )شرق(  العربي  الخليج  شارع  الخامس-  بالدور  أحمد  برج  في  مقرها  الكائن  للمقاصة  الكويتية  الشركة 

22464593  وذلك الستالم استمارات التوكيل وبطاقات الحضور خالل ساعات الدوام الرسمي.
واهلل الموفق

إطالق أكبر مسابقة رمضانية حلفظ القرآن الكرمي
كشف رجل االعمال ورئيس 
مجلس ادارة شــركه مكاسب 
القابضــة والعضو  الكويتية 

فيصل العمر

املنتــدب بشــركة املنظومــة 
العقاريــة فيصــل العمــر عن 
اطالق مسابقة رمضانية سنوية 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
باسم والده املرحوم حسني فهد 

العمر.
وقال العمر ان املسابقة في 
عامها االول خالل 5 ايام تقدم 

لها 65٠ متسابقا.
مــن جانبــه، قال الشــيخ 
طارق يوسف العبداهلل مدير 
شؤون القرآن الكرمي ورتل في 
جمعيه النجاة اخليرية ان باب 
التقدم للمسابقة مفتوح حتى 
٢5 اجلاري املوافق ١٠ رمضان، 
حيــث ســتبدأ االختبارات ٢7 

اجلاري ١٢ رمضان، واشار الى 
أن الفئات العمرية للمســابقة 
هــي: الفئة األولى حفظ حزب 
االعلي من العمر 4 - 6 سنوات، 
والفئة الثانية حفظ جزء عم 
من العمر7 - 9 سنوات، والفئة 
الثالثة حفظ عم تبارك قد سمع 

من العمر ١٠ - ١4 سنة.
وحتــدد ان يكون آخر يوم 
فــي االختبــارات 3١ اجلــاري 
املوافــق ١6 رمضــان علــى ان 
تعلن النتيجة االثنني 4 يونيو 
املقبل املوافق ٢٠ رمضان، حيث 
سيحصل الفائزون فيها على 
جوائز مالية كبيرة من الذكور 

واالناث وشهادات تقدير.


