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مطيع العجمي يتلقى التهنئة 

اجلامعة املفتوحة نورت مستجديها للفصل الثاني

كلية القانون حصدت املركز األول في مسابقة 
»فيليب سي جيسوب« لدول التعاون

مديــر  رعايــة  حتــت 
اجلامعــة العربيــة املفتوحة 
في الكويــت د.نايف املطيري 
افتتح مســاعد مدير اجلامعة 
للشــؤون األكادميية د.محمد 
سيد املعرض التنويري للطلبة 
املســتجدين للفصل الدراسي 
بتنظيــم   ،٢٠١٩/٢٠١8 األول 
من قســم شــؤون الطلبة في 
اجلامعة ومبشاركة املرشدين 
األكادمييني من كافة األقســام 
األكادميية إضافة إلى مشاركة 
اإلداريــة واألنديــة  األقســام 
الطالبية املتنوعة، إضافة إلى 
مشاركة متميزة من قبل ممثلني 
عن مجلس اجلامعات اخلاصة 
وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى 
العاملــة ومؤسســة »لوياك« 
ومنظمــة الهجرة الدولية في 

احلرم اجلامعي.
وهنأ مدير اجلامعة د.نايف 

آالء خليفة

أكــد نائــب رئيــس كلية 
القانــون الكويتيــة العاملية 
للعالقات اخلارجية واملشاريع 
اخلاصــة د. يوســف العلي 
حــرص إدارة الكليــة علــى 
تطوير قدرات الطلبة من خالل 
تشجيعهم على املشاركة في 
العديد من املسابقات العاملية 
والعربية، ملا في ذلك من فوائد 
من بينها االنفتاح والتعرف 
على ثقافات قانونية متنوعة 
تسهم في االرتقاء مبعارفهم 
شــخصياتهم،  وبلــــــورة 
الدافــع للقيــام  وتعطيهــم 
مبســؤولياتهم علــى أكمــل 
وجه في أي وظيفة يتولونها 
بعــد التخرج. جــاء ذلك في 
التمهيدية  ختــام املســابقة 

اجلامعة التي وضع مالمحها 
الراحل صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بــن عبدالعزيز، 
رحمه اهلل وطيــب ثراه، في 
فرع الكويت وأفرعها األخرى 
املنتشرة في الوطن العربي، 
وها هي اليوم تســتمر على 
خطــى مؤسســها، متميــزة 

مبشــاركة وفود طالبية من 
جامعة األمير محمد بن فهد 
- اململكة العربية السعودية، 
وجامعة السلطان قابوس - 
سلطنة عمان، وكلية القانون 
الكويتيــة العاملية، وهنأ د. 
العلي طلبة الكلية والطلبة 

بشراكتها الدولية مع اجلامعة 
املفتوحة في اململكة املتحدة 
مما يتيح للخريج احلصول 
على شهادتني معتمدتني محليا 
من قبــل مجلــس اجلامعات 
اخلاصــة في بلدنــا احلبيب 
وعامليا في إطار نظام جودة 
مبعاييــر دولية وفقــا لتلك 
الشــراكة التي تتميز بتقدمي 
التعليــم املدمج هــذا النظام 
املتقدم  البريطاني  التعليمي 
املدعوم مبناهج حديثة ونظام 
إرشــادي وما يتميــز به من 
إتاحة فرص التعليم لكل فئات 
املجتمع دون عوائق زمانية 
خالل مرونة الوقت في تسجيل 
احملاضرات ســواء كانت في 
الفترة الصباحية أو املسائية 
مما يتناسب متاما مع املوظف 
وغير املوظف وبرسوم متاحة 

للجميع.

الضيــوف علــى مــا أبــدوه 
مــن جديــة والتــزام خــالل 
العمــل واملســابقات  ورش 
والتصفيات. وأسفرت نتائج 
املنافسات عن فوز فريق كلية 
القانــون الكويتيــة باملركز 
األول، وفريق جامعة السلطان 
الثانــي،  قابــوس باملركــز 
وفــاز الطالب طــالل بودي 
من كلية القانــون الكويتية 
العاملية بجائزة أفضل مترافع 
عن االدعــاء، والطالبة زين 
األنصاري من كلية القانون 
العامليــة أيضــا  الكويتيــة 
نالت جائــزة أفضل مترافع 
عــن الدفاع، في حــني كانت 
جائزة أفضل مترافع ثان عن 
االدعاء مــن نصيب الطالبة 
ميار البوسعيدية من جامعة 

السلطان قابوس.

أحد األندية الطالبية املشاركة

الطالب طالل بودي يتسلم شهادة أفضل مترافع

املطيري الطلبة املســتجدين 
بقبولهم آمال التوفيق لهم في 
حياتهــم األكادميية، وقال ان 
قبول الدفعات من املستجدين 
فــي كل فصل دراســي يأتي 
متزامنــا مع تخــرج دفعات 
أخرى متتالية لسوق العمل 
محققني أهداف ورؤية وفلسفة 

الثالثة ملسابقة »فيليب سي 
الدولي،  جيسوب« للقانون 
التعــاون  مجلــس  لــدول 
اخلليجي التي اســتضافتها 
القانــون  ونظمتهــا كليــة 
العامليــة يومــي  الكويتيــة 
األربعاء واخلميس املاضيني، 

»الصيدلية الكويتية« حتصد 3 جوائز في مؤمتر 
دبي للصيدلة والتكنولوجيا

اجلراح بحث مع ممثل االحتاد األوروبي 
تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

حصدت جمعية الصيدلية 
الكويتيــة ضمن مشــاركتها 
فــي مؤمتــر دبــي للصيدلة 
)دوفــات(  والتكنولوجيــا 
حتت رعاية نائب حاكم دبي 
ووزير املالية الشيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتــوم علــى 
3 جوائــز مبســابقة أفضــل 
عــن  صيدليــة  بوســترات 
فئــة احملترفني، مبشــاركة 8 
محاضرين أكادمييني وصيادلة 
مــن اجلمعيــة، ومت تكــرمي 
الصيدالنيات الكويتيات الثالث 
أمل احلربي ومنى ماتقي وشهد 
رافع بعد فوزهن باملســابقة 
على هامش املؤمتر الذي يعد 
مــن الفعاليــات الرائــدة في 
مجال الصيدلة والتكنولوجيا 
مبنطقــة الشــرق األوســط، 
وجرى خــالل املؤمتــر الذي 
اختتم اخلميس املاضي اختيار 
رئيسة اللجنة املنظمة ملشاركة 
اجلمعية الكويتية للصيادلة 
د.ثريا البدر عضوا في اللجنة 

العليا املنظمة للمؤمتر.
رئيــس  أثنــى  بــدوره، 
اجلمعيــة الصيدليــة وليــد 
الشمري املشارك في املؤمتر 
على اإلجناز الكويتي املتميز 
قائال: ان هــذا اإلجناز الكبير 
هو هدية إلى صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
الكويــت وصيادلــة  وإلــى 

بحث نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
الشــيخ خالــد اجلــراح مع 
منسق مكافحة اإلرهاب في 
االحتــاد األوروبي جيل دي 
كيركوف سبل تعزيز التعاون 
املثمر والبناء فــي القضايا 
املتعلقــة مبكافحة اإلرهاب. 
جــاء ذلك خــالل اســتقبال 
اجلــراح لكيركــوف صباح 
امــس األحد في فــي مكتبه 
مبقر وزارة الداخلية بحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 

عصام النهام.
وفي بدايــة اللقاء، رحب 
اجلــراح بضيفــه واكد على 
عمــق عالقــات التعاون بني 
الكويت واالحتاد األوروبي، 
كذلك مت خــالل اللقاء بحث 
عدد مــن املوضوعــات ذات 

بنقل اخلبــرات وما توصلت 
إليه أحدث الدراسات واألبحاث 
في مجال الصيدلة وما توصلت 

عــن تقديره لنائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
على حسن االستقبال وكرم 
الضيافة، مشيرا إلى أهمية 

إليــه التكنولوجيا الطبية ما 
يســهم في التطوير املستمر 

لصناعة الصيدلة.

التــي متــت  املوضوعــات 
مناقشــتها فــي إطار ســبل 
تعزيز العالقات بني الكويت 
واالحتــاد األوروبي في ظل 
توافق الرؤى بني اجلانبني.

جانب من مشاركة الوفد الكويتي

تكرمي د.ثريا البدر

الشيخ خالد اجلراح مستقبال كيركوف بحضور الفريق النهام 

الكويت، مشــيرا خالل كلمة 
ألقاها فــي املؤمتر إلى أهمية 
هــذه املؤمترات التــي تعنى 

االهتمام املشــترك، موضحا 
أهمية التعاون املثمر والبناء، 
الســيما في األمور املتعلقة 

مبكافحة اإلرهاب.
من جانبه، أعرب كيركوف 

ديوان بوخمسني 
يعاود استقبال 

رواده اليوم

ال إلغاء لـ »الفرنسية« 

يعاود ديوان بوخمسني 
في ضاحية عبداهلل السالم 
اســتقبال رواده اعتبارا من 
اليوم االثنني ٤ اجلاري وكل 

يوم اثنني.

عبدالعزيز الفضلي

نفــت مصــادر تربويــة 
مطلعة ما مت تداوله في وسائل 
التواصــل االجتماعي حول 
نيــة وتوجه وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي د.حامد 
العازمي بإلغاء تدريس مادة 
اللغة الفرنسية في املدارس، 
مشــيرة الى انــه كان هناك 
مقترح لوقف تدريســها في 
اجلامعــة والهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بســبب الضعف الالفت في 
مســتوى مخرجــات كليات 
إعداد املعلم، وابتعاث الطلبة 
إلى فرنسا لدراسة البرنامج 

واإلعداد له بشكل جيد.
إلى ذلك، عاد طلبة املدارس 
مبراحلها التعليمية املختلفة 
أمس إلى مقاعدهم الدراسية 
بعد عطلــة األعياد الوطنية 
إضافة الى أيام الغياب قبل 
وبعد العطلة، وشــهد دوام 
أمس حضــورا طالبيا كامل 
إضافة إلى الهيئات التعليمية 
التزمــت  التــي  واإلداريــة 

بالدوام.

جواد بوخمسني

عمومية  »املعلمني« اعتمدت  التقريرين 
اإلداري واملالي بأغلبية ساحقة

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن رئيــس مجلس 
إدارة جمعيــة املعلمــني 
مطيع العجمي عن اعتماد 
التقريرين املالي واإلداري 
فــي  ســاحقة  بأغلبيــة 
اجلمعيــة العمومية التي 

عقدت مساء امس.
وقــال العجمــي فــي 
تصريــح لـــ »األنباء«: ان 
هذا االعتماد يدل على ثقة 
أعضاء اجلمعية العمومية 
بكل ما ورد في التقريرين 
اإلداري واملالي، مشيرا الى 
ان ذلك يلخص عمل مجلس 
اإلدارة طوال العام املاضي 
الذي احتوى على العديد 

من اللقاءات واملواقف.

ودعــا العجمي أعضاء 
اجلمعيــة العموميــة الى 
املشــاركة الواســعة فــي 
اليوم  انتخابات اجلمعية 

االثنني من الساعة التاسعة 
صباحا حتى الثامنة مساء 
مبقــر اجلمعيــة مبنطقة 

الدسمة.

االنتخابات اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء

مطيع العجمي مع احلضور خالل  اجلمعية العمومية جلمعية املعلمني  )ريليش كومار(

جانب من التصويت على التقريرين املالي واإلداري


