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وزير الدفاع: استطالع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود 
أي مخالفات شرعية قد حتتويها أي من قرارات الوزارة

أكد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي على  التمسك 
باألحكام والضوابط الشرعية 
لديننا اإلسالمي احلنيف وال 
مجــال فيها لألهــواء واآلراء 
والرغبات الشخصية، مضيفًا 
أن الدســتور الكويتــي الذي 
أقســمنا على احملافظة عليه 
والعمــل مبوجب أحكامه، قد 
جعــل الشــريعة اإلســالمية 
مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو 
مــا نحرص عليــه في جميع 

أعمالنا وقراراتنا.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
ملجموعة من علماء ومشايخ 
الديــن فــي الكويــت وهم د. 
عثمــان محمــد اخلميس ود. 
نايــف العجمــي ود.فرحــان 
عبيــد الشــمري ود.خالــد 

بالسلك العسكري، وذلك من 
خالل اســتفتاء هيئة االفتاء 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية. وقــد وجه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

علــى التحــاق أولــى دفعات 
املتقدمــات للجيش الكويتي 
سيكون بعد وصول رد هيئة 
اإلفتاء الرسمي، والنظر فيما 
يتضمنه من أحكام وضوابط 
وشــروط، يتــم أخذها بعني 
االعتبار والعمل مبقتضاها.

وتأتــي اســتجابة وزيــر 
الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في 
سماع وجهات النظر الشرعية 
للعلماء واملشــايخ، وتأكيدا 
منه على حرص وزارة الدفاع 
على اســتطالع رأي الشــرع 
والتحقــق من عدم وجود أي 
محظورات أو مخالفات شرعية 
قد حتتويها أي من قراراتها.

حضر اللقاء وزير التجارة 
والصناعــة فهد الشــريعان، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة محمد الراجحي والنائب 

فايز اجلمهور.

الدفــاع بعــد اللقــاء اجلهات 
املعنية بتأجيل إقامة الدورة 
حلني مخاطبة وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في هذا 
الشــأن، كما وعــد بأن العمل 

خالل استقباله ملجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت

الشيخ حمد جابر العلي خالل اللقاء

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت

العتيبــي ود.محمد  شــجاع 
ضــاوي العصيمــي، والذين 
أكــدوا بدورهم على ضرورة 
مراعــاة الضوابــط في عمل 
املرأة ببعض الوظائف اخلاصة 

التمسك باألحكام والضوابط الشرعية لديننا اإلسالمي احلنيف وال مجال فيها لألهواء واآلراء والرغبات الشخصية

تأجيل إقامة الدورة حلني مخاطبة «األوقاف» والتحاق أولى دفعات املتقدمات للجيش الكويتي بعد وصول رد هيئة اإلفتاء

مجلس اجلامعة يبحث اليوم مبادرات تعزيز تصنيفها ورسوم غير املقيدين وطلبة الدراسات العليا
ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» أن اجتماع مجلس 
جامعة الكويت سيعقد اليوم االثنني برئاسة مدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.بدر البديوي وأعضاء مجلس اجلامعة في 
قاعة االجتماعاتـ  قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة 

والبترول مبدينة صباح السالم اجلامعية (الشدادية).
وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة تقرير قطاع التخطيط 
في شــأن أداء جامعــة الكويت نحــو تنفيذ مبادرات 
الفساد  النزاهة ومكافحة  الكويت لتعزيز  استراتيجية 
(٢٠١٩ـ  ٢٠٢٤) وتقريــر جودة التعليم بجامعة الكويت 

املقدم من مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط.
ولفتت إلى انه ســيتم مناقشــة تقرير مكتب نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط حول أهمية استمرار اجلانب 
االستراتيجي الستراتيجية جامعة الكويت إلى ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٧، باإلضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات تعزيز تصنيف 

جامعة الكويت.

وأوضحت ان االجتماع يتضمن التقرير الســنوي 
جلامعة الكويت عن العام اجلامعي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ املقدم 
من مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط، مؤكدة انه سيتم 
النظر في مقترح مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط 

في شأن الهوية املطورة جلامعة الكويت.
وأكدت انه سيتم التطرق إلى مقترح مكتب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط في شــأن حتديد الرسوم الدراسية 
للطلبة غير املقيدين وطلبة الدراسات العليا باجلامعة، 
مبينة انه ستتم مناقشة مذكرة األمانة العامة في شأن 
االستبدال النقدي لإلجازات الدورية للموظفني اإلداريني 

في جامعة الكويت.
وذكرت انه سيتم البت في مذكرة األمانة العامة في 
شأن اعتماد استحقاق أعضاء الهيئة األكادميية املكلفني 
بالقيام بأعمال الوظائف القيادية واإلشرافية في اجلامعة 
لذات املزايا املقررة للمعينني في تلك الوظائف باألصالة، 
مشــيرة إلى ان سيتم عرض طلب كلية احلقوق الئحة 
قواعد االختبارات والتظلمات املعدلة الصادر بها قرار 

عميد الكلية واملوافقة على زيادة املكافآت املالية املستحقة 
ألعضاء اللجنة على أن تطبق اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ بداية 

السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
ولفتت املصادر الي انه سيتم البت في طلب جتديد 
انتداب د.نايف املطيريـ  األستاذ بقسم الهندسة الكهربائية 
بكلية الهندســة والبترولـ  انتدابــا كليا للعمل مديرا 
لفرع اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت، وذلك ملدة عام 
على ان تتحمل اجلامعة العربية املفتوحة جميع رواتبه 
والبدالت واملخصصات املالية طوال فترة انتدابه، مؤكدة 
انه ســيتم النظر في مذكرة بشــأن اعتماد اجلامعات 
اخلاصــة مبعيدي بعثات جامعة الكويت للفترة ما قبل 

إعالن بعثات ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأشارت الى ان املجلس سيصدق على قرار مجلس 
اجلامعة بالتمرير في شــأن رأي الفتوى والتشــريع 
بكتابها بشأن مزاولة د.فيصل علي العتيبي ـ األستاذ 
املساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب للعمل بقسم التاريخ 

بكلية اآلداب.

التسجيل للطلبة املقيدين للفصل الثاني باجلامعة يبدأ اليوم حتى ٢٢ اجلاري

صرح القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل 
الغربللــي بأنه قد حــددت الفترة من 
١/١٧ إلــى ٢٠٢٢/١/٢٢ إلجــراء عمليــة 
التســجيل املبكر للطلبة املســتمرين 
في الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وستكون عملية التسجيل وفقا ملواعيد 
محددة لكل طالب، ويكون احلد األقصى 
املســموح بالتســجيل فيه خالل هذه 
الفتــرة هو ١٤ وحدة دراســية ما عدا 
الطلبة املتوقع تخرجهم، حيث سيسمح 
لهم بالتســجيل في املقررات املتبقية 
لهم وفقا ملا تسمح به الئحة املقررات.
وأوضح د.الغربللي أن لكل طالب 
موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، 
وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل 
رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه 
النقال املسجل ضمن بياناته اجلامعية 
إلبالغه مبوعد دخوله لنظام التسجيل، 
كما ميكن معرفة هذا املوعد من خالل 
نظام التســجيل. وميكن للطالب بعد 
إمتام عملية تســجيله الدخول لنظام 
معلومات الطالب مرة أخرى لالطالع 

على جدوله أو تعديله.
حتديــد  أولويــة  ان  وأضــاف 
مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة يليهم الطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 
ثم الطلبة املتفوقــني احلاصلني على 
معدل عام ثالث نقاط فأكثر ومجتازين 
٣٠ وحدة دراســية فأكثــر، ثم حتدد 
مواعيد ســائر الطلبة تنازليا حسب 

عدد وحداتهم املجتازة.
وأضاف د.الغربللي أنه سيتم إلغاء 
تسجيل الطلبة غير املستوفني لشروط 
التســجيل في املقــررات ومتطلباتها 
في ضوء نتائج االمتحانات النهائية 
ملقررات الفصل األول احلالي بتاريخ 
٢٠٢٢/٢/٦، بحيــث تتــاح للطالـــــب 
الفرصة الســتكمال جدوله الدراســي 
خالل فتــرات السحــــب واإلضافـــة 

للفصــل الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١.
كمــا أن العمــادة ســتقوم بإلغاء 
تســجيل الطلبــة في املقــررات التي 
لــم يجتــازوا متطلباتها فــي الفصل 
األول، وتخفيــض األعــداد في قوائم 
االنتظــار يــوم ٢٠٢٢/٢/٦، مشــيرا 
إلــى ضرورة مراجعــة جميع الطلبة 
جلداولهم الدراسية للفصل الدراسي 
الثاني وبصفة مســتمرة، كما وضح 
أنه ميكــن للطلبة الذين ألغيت عنهم 
مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى 
باستخدام شبكة اإلنترنت فقط خالل 

فترات السحب واإلضافة.
كما أعلــن د.الغربللــي ان عملية 
الســحب واإلضافة للفصل الدراســي 
الثاني حدد لها أربع فترات وستكون 

الفتــرة األولى من يوم اخلميس ٢/١٠ 
إلى يوم األحد ٢٠٢٢/٢/١٣ وفقا ملواعيد 
محددة لــكل طالب، والفتــرة الثانية 
ســتكون من االثنني ٢/١٤ إلى الثالثاء 
٢٠٢٢/٢/١٥ والفترة الثالثة من اخلميس 
٢/١٧ إلى الســبت ٢٠٢٢/٢/١٩ والفترة 
الرابعة من ٢/٢٧ إلى ٢٠٢٢/٣/٥ وستكون 
الفترات الثانية والثالثة والرابعة بدون 

مواعيد مسبقة للطلبة.
وأفاد بأنه قد خصصت الفترة من 
٢/٢٠ إلــى ٢٠٢٢/٢/٢٣ للطلبة املتوقع 
تخرجهم في الفصل الدراســي الثاني 
من خالل تعبئة النماذج اإللكترونية 
الســتكمال اجلدول الدراســي للطلبة 
املتوقع تخرجهم عن بعد، مشيرا إلى 
ضــرورة دخول الطالــب على مناذج 
اســتكمال اجلدول الدراســي للطلبة 
املتوقع تخرجهم اخلاص بعمادة القبول 
والتسجيل من خالل نظام معلومات 
الطالــب، وأن على هؤالء الطلبة عدم 
االعتماد على هذه الفترة والعمل على 
استكمال جداولهم بأنفسهم من خالل 
النظام وخاصة أن أولوية التســجيل 
محددة للطلبة املتوقع تخرجهم وأن 
جميع املقررات متاحة لهم للتسجيل 

فيها باستخدام نظام التسجيل.
وأوضح القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بأنـــه قد خصصت الفترة 
من ٢/٢٤ إلى ٢٠٢٢/٣/١ لتسجيل الطلبــة 
غيــر املقيدين فــي اجلامعــة والذين 
يرغبــــون في دراســة مقرر أو أكثر 
في جامعـــــة الكويــت خالل الفصل 
الدراســي الثاني، عــن طريق منوذج 
تسجيل إلكتروني خاصة بعمادة القبول 
والتسجيل. وفي نهاية تصريحه، أكد 
د.الغربللي على جميع الطلبة بضرورة 
التأكد من جداولهم الدراسية واملقررات 
املسجلني فيها بصورة دورية وخاصة 
في بداية الدراسة وطباعة نسخة منها 
للرجــوع إليهــا عند احلاجــة، وختم 
تصريحــه بتمنياتــه جلميــع طلبــة 

اجلامعة بالتوفيق والنجاح.

احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو ١٤ وحدة دراسية ما عدا املتوقع تخرجهم سيسمح لهم بالتسجيل في املقررات املتبقية لهم

د.مشعل الغربللي

ولي العهد استقبل 
رئيسي السلطتني وحمد جابر العلي

اســتقبل ســمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمــــد بقصــر بيــان 
امــس رئيــس  صبــاح 
مجلــس األمة مــرزوق 

الغامن.
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ صباح 
اخلالــد رئيــس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو ولي 
العهــد بقصــر بيــــان 
امــس نائــب  صبــــاح 
رئيــس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمــدحمد جابر العلي.

العراق: تسديد الدفعة األخيرة 
من التعويضات املالية للكويت

أسامة دياب

أعلنت الســفارة العراقية لــدى البالد 
عن قيام جمهورية العراق بتسديد الدفعة 
األخيرة من التعويضات املالية إلى الكويت 
بتاريخ ١٣ اجلاري والبالغة (٦٢٩٫٣٢٤٫٤٨٨) 
دوالرا. وأضافت السفارة عبر بيان تلقت 
«األنباء» نسخة عنه انه بذلك يكون العراق 

قد أكمل تســديد كامل مبلغ التعويضات، 
التي أقرتها جلنة األمم املتحدة للتعويضات، 
مبوجب قــرار مجلس األمن الدولي املرقم 
٦٨٧ لعــام ١٩٩١، ويأتــي ذلــك حرصا من 
حكومة جمهورية العراق على اإليفاء بكامل 
التزاماتها الدولية وغلق امللف نهائيا، إلى 
جانب سعيها اجلاد إلغالق كل امللفات العالقة 

بني البلدين الشقيقني.

ً تبلغ ٦٢٩٫٣٢٤٫٤٨٨ دوالرا

مبنى السفارة العراقية في الكويت

املقبل مارس   ٥ حتى  وتستمر  فبراير   ١٠ تبدأ  واإلضافة  السحب  لعملية  فترات   ٤ وحتديد  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للطلبة  تكون  التسجيل  مواعيد  أولوية 

اخلطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب واإلضافة للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١

مالحظاتاملكان/ اجلهة املسؤولةالعمليةاليوم والتاريخ
االثنني ـ السبت
٭ احلد األقصى ١٤ وحدة عدا املتوقع تخرجهم.نظام التسجيلعملية التسجيل املبكر١/١٧ ـ ٢٠٢٢/١/٢٢

٭ مواعيد مسبقة للتسجيل.
األحد

٢٠٢٢/٢/٦
إلغاء تسجيل الطلبة في املقررات التي لم يجتازوا متطلباتها 

٭ ضرورة مراجعة اجلداول الدراسية بعد هذا التاريخ عمادة القبول والتسجيلفي الفصل األول، تخفيض األعداد في قوائم االنتظار
للتأكد من املقررات املسجلة.

اخلميس ـ األحد
٭ احلد األقصى ١٧ وحدة عدا املتوقع تخرجهم.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٠١ ـ ٢٠٢٢/٢/١٣

٭ مواعيد مسبقة للتسجيل.
االثنني ـ الثالثاء
٭ احلد األقصى للوحدات وفقا لالئحة املقررات.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٤٢ ـ ٢٠٢٢/٢/١٥

٭ من دون مواعيد مسبقة.
األربعاء

عمادة القبول والتسجيلإلغاء قوائم االنتظار٢٠٢٢/٢/١٦

اخلميس ـ السبت
٭ للمسجلني في أقل من ١٢ وحدة، وبحد أقصى ١٧ وحدة.نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/١٧٣ ـ ٢٠٢٢/٢/١٩

٭ من دون مواعيد مسبقة.
األحد ـ اخلميس

مناذج خاصة مبكاتب التوجيه استكمال جداول الطلبة بالكليات٢/٢٠ ـ ٢٠٢٢/٢/٢٤
٭ التسجيل عن طريق تعبئة مناذج إلكترونية عن ُبعد.واإلرشاد

األحد ـ األربعاء
منوذج تسجيل إلكتروني خاص تسجيل الطلبة املتوقع تخرجهم٢/٢٠ ـ ٢٠٢٢/٢/٢٣

٭ تسجيل عن طريق تعبئة مناذج إلكترونية عن ُبعد.بعمادة القبول والتسجيل

األحد ـ السبت
نظام التسجيلفترة السحب واإلضافة ٢/٢٧٤ ـ ٢٠٢٢/٣/٥

٭ احلد األقصى للوحدات وفقا لالئحة املقررات.
٭ من دون مواعيد مسبقة.

٭ ال يجوز االنسحاب إلى أقل من ١٢ وحدة.
بدء الدراسة للفصل الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١األحد ٢٠٢٢/٢/٢٧

اخلميس ـ الثالثاء
منوذج تسجيل إلكتروني خاص تقدمي منوذج تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط٢/٢٤ ـ ٢٠٢٢/٣/١

بعمادة القبول والتسجيل
٭ ستلغى الشعب الدراسية غير املستوفية لشروط االستمرار خالل األسبوع األول من بدء الدراسة.

٭ يلغى جدول الطالب إذا كان مسجالً في أقل من ١٢ وحدة دراسية ملدة ثالثة فصول دراسية اعتيادية.
٭ الطالب املسجل في ١٢ وحدة دراسية فأقل، ال يحق له االنسحاب من أي مقرر اعتباراً من يوم األحد ٢٠٢٢/٢/٢٧.

٭ ميكن للطالب معرفة موعد تسجيله بواسطة نظام التسجيل أو الرسائل القصيرة.


