
حتت رعاية وحضور مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة  بالكويت األستاذ الدكتور 
نايف إبجاد املطيري نظم برنامج تقنية 
املعلومات واحلوسبة - كلية دراس��ات 
احلاسوب في اجلامعة معرض مشاريع 
التخرج للعام اجلامعي 2018  - 2019  
وبحضور نائب رئيس اجلامعة لشؤون 
تقنية املعلومات وعميد ب��رن��اج تقنية 
املعلومات االستاذ الدكتور عمر اجلراح  
ومساعد مدير اجلامعة للشؤون االكادميية 
ب��ف��رع ال��ك��وي��ت  ومنسق ب��رن��ام��ج تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات واحل��وس��ب��ة ال��دك��ت��ور محمد 
السيد واعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية 
والطلبة. بدوره قال مدير اجلامعة االستاذ 
الدكتور نايف إبجاد املطيري  أنه في الوقت 
الذي نقوم به بإستقبال طلبات اإللتحاق 
للفصل ال��دراس��ي األول للعام اجلامعي 
2019-2020  في مختلف تخصصاتنا 
اجلامعية عبر موقعنا اإللكتروني  ، نقف 
اليوم على مشاريع تخرج طلبتنا وهي 
أعمال ليست إعتيادية بل اعمال إبداعية 
ومتميزه يقدمها طلبتنا  حت��ت اش��راف 
اك��ادمي��ي ، حيث الحظنا خ��ال جولتنا 
في هذا املعرض التنوع في طرح االفكار 

واإلبداع واجلهد وهذا يجسد املقدرة الفنية 
والتقنية لطلبتنا ال��ذي��ن يقدمون افكار 
واضحه تخدم اه��داف محدده نلتمس من 
خالها التميز ف��ي ك��ل ع��ام ف��ي مثل هذه 
املشاريع السيما وأن طلبتنا حصلوا على 
العديد من اجلوائز في مسابقات البرمجة 
احمللية والعربية واإلقليمية مما وضع 
لهم بصمة وبيئة خصبة لابداع وتقدمي 
مشاريع لها اف��ك��ار تخدم املجتمع ومن 

امللفت للنظر اليوم وجدنا هناك اهتمام من 
طلبتنا في فئات نعتبرها جميعا جزء من 
املجتمع  ذوي اإلحتياجات اخلاصة إضافة 
إلى مشاريع الطاقة والروبورت والطاقة 
الشمسية وغيرها من املشاريع التي تخدم 
مجتمعنا  . وقال الدكتور محمد سيد  مساعد 
مدير اجلامعة للشؤون االكادميية ومنسق 
برنامج تقنية املعلومات واحلوسبة  ان 
مشروع التخرج هو مقرراً أساسياً لطاب 

برنامج تقنية املعلومات واحلوسبة، حيث 
يطرح املقرر خال 8 ساعات معتمدة على 
مدى فصلني دراسيني نظاميني متواليني 
لوضع اللبنة األخيرة في مخرجات التعلم 
املرجوة من البرنامج وخاصة املخرجات 
التي تتميز بالطابع التطبيقي ، وق��د مت 
تطوير هذا املقرر مروراً بالعديد من املراحل 
خال السنوات األخيره سواء من ناحية 
جودة األفكار التي يتم تنفيذها ومعظمها 
حلل مشاكل حقيقية في مختلف النواحي 
أو ط��رق تقييم ال��ط��اب أو كيفية اع��داد 
التقارير البينية والنهائية وكيفية عرض 

تلك التقارير.
واض���اف  د.محمد السيد أن  معرض 
مشاريع التخرج  يتميز بحداثة وجودة 
و تنوع األفكار ومدي ارتباطها باملجتمع 
الكويتي. وك��ذل��ك  اظهرت م��دي جاهزية 
خريجني البرنامج لتلبية حاجات سوق 
العمل ب��دول الكويت. وق��د تقدم الدكتور 
محمد السيد  بجزيل الشكر للمساهمني في 
هذا املعرض سواء خال اجلهد املبذول في 
ه��ذه املشاريع  من طلبة البرنامج او من 
اعضاء هيئة التدريس املشرفني علي هذه 

املشاريع.  

واف��ق املجلس البلدي بجلسته الرئيسية 
أم��س االث��ن��ني برئاسة أس��ام��ة العتيبي على 
تخصيص 10 انشطة جتارية ملشروع )برايح 

سالم( في منطقة الساملية.
وواف��ق املجلس على طلب اإلدارة العامة 
للطيران املدني باستخدام مساحة االستعماالت 
التجارية خلدمة قاعة )VIP( للمسافرين 

مبطار الكويت الدولي وذلك مبساحة محددة 
تبلغ 2565 متر مربع وبنسبة ال تزيد عن 2 في 

املئة من إجمالي مساحة املوقع.
كما وافق املجلس على عدد من املواضيع منها 
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري ترحيل 
جسر امل��ش��اة املخصص سابقا ب��ني منطقتي 
خيطان والفروانية فوق طريق املطار إلى موقع 

آخر بديل وذل��ك لتفادي التعارض بني جسر 
املشاة املقترح وجسور السيارات القائمة في 

نفس املنطقة.
ووافق املجلس على طلب شركة نفط الكويت 
بتخصيص موقع بديل ملوقع املكاتب املؤقتة 
وتشوين مواد املخصص مبوجب قرار اللجنة 
املؤقتة مبنطقة الشعيبة لتنفيذ مشروع تقدمي 

خدمات لعمليات احلفر.
ورف����ض امل��ج��ل��س ط��ل��ب ن����ادي امل��ص��ارف 
الكويتية استثمار قطعة األرض املقابلة لوزارة 
اإلع���ام، فيما رف��ض إق��رار العطلة الصيفية 
للمجلس إل���ى اجل��ل��س��ة املقبلة ح��ت��ى يبدي 

األعضاء رأيا متوافقا مع املدة املقترحة.
وواف��ق املجلس على طلب الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري توسعة ح��رم الطريق 
الدائري )6 و 5( لتأمني مداخل ومخارج املنطقة 
املستقبلية عبر طريق اخلدمات مبنطقة جنوب 

خيطان.
وأبقى على ج��دول األع��م��ال ع��دة مواضيع 
أه��م��ه��ا م��ا يتعلق مبجمع ك��ل��ي��ات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

باجلهراء على الدائري السادس بجوار املنطقة 
الصناعية.

وأج��ل املجلس مناقشة مستوى النظافة 
في جميع احملافظات وإع��ادة تدوير النفايات 
ووضع أماكن متعددة للمهمات في املجمعات 
واألس��واق بعد أن تقوم البلدية بتجهيز كافة 
الردود واالستفسارات املتعلقة في هذا اجلانب.
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تأجيل مناقشة مستوى النظافة في جميع احملافظات وإعادة تدوير النفايات 

10 أنشطة ملشروع »برايح سالم« »البلدي« يوافق على تخصيص 

»العلوم اإلدارية« تنظم ديوانية لوياك ملوهوبي الكلية
ن���ظ���م ب���رن���ام���ج رع���اي���ة 
املوهوبني حتت رعاية العميد 
املساعد للشئون الطابية في 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت د. ن��اي��ف الشمري، 
وبالتعاون مع مؤسسة لوياك 
ك��وي��ت LOYAC ومنصة 
الفن املعاصر Cap وبرعاية 
بنك الكويت الوطني ديوانية 
ل���وي���اك مل��وه��وب��ي ال��ع��ل��وم 

اإلدارية.
وجدير بالذكر أن ديوانية 
ل���وي���اك مل��وه��وب��ي ال��ع��ل��وم 
اإلدارية تعتبر ديوانية شهرية 
يقوم بها متطوعي مؤسسة 

ل��وي��اك ال��ك��وي��ت، وح��رص��ت 
ل��وي��اك ع��ل��ى أن جتتمع مع 
طلبة كلية العلوم اإلداري���ة 
بهدف التعاون والتواصل مع 
الطلبة ولتعريفهم ببرامج 
ل��وي��اك الشبابية املتنوعة 
وحث الشباب على املشاركة 
فيها الستثمار أوقات فراغهم 
مب��ا يفيد توظيف الطاقات 
الشبابية في خدمة مجتمعهم، 
ومت بالفعل ت��ع��ارف كتير 
م��ن امل��ت��ط��وع��ني م��ع الطلبة 
والتعريف بالبرامج من قبل 
منسق قسم اخلدمة املجتمعية 

جانب من تكرمي أحد املوهوبنيمبؤسسة لوياك كويت.

600 طفل في املخيمات العشوائية  الشامري: شملت توزيع الكسوة على 

»اإلغاثة اإلنسانية« تختتم حملة 
مساعداتها لالجئني السوريني في األردن

اختتمت جمعية )اإلغ��اث��ة اإلنسانية( الكويتية 
حملة مساعدات واسعة لاجئني السوريني في األردن 
ضمن برنامجها اإلغ��اث��ي املستمر على م��دار العام 
لتخفيف املعاناة اإلنسانية عن الشرائح املستضعفة 

واحملتاجني في املنطقة السيما الاجئني.
وقال مدير عام اجلمعية ورئيس وفدها إلى األردن 
خالد الشامري ل� )كونا( أمس االثنني إن احلملة التي 
ب��دأت أواخ���ر شهر رم��ض��ان واستمرت حتى نهاية 
عطلة العيد تخللها تقدمي أكثر من ثاثة آالف )كسوة 
عيد( لألطفال واألمهات في دور الرعاية واإليواء ممن 
تكفلهم اجلمعية. وأض��اف أن احلملة شملت توزيع 
الكسوة على 600 طفل ف��ي املخيمات العشوائية 
لاجئني السوريني من خال تنظيم رحلة لزيارة أحد 
املجمعات التجارية الكبيرة لشراء املابس عن طريق 
كوبونات مدفوعة وزعت على األطفال الذين اختاروا 

املناسب لهم من األلبسة بأنفسهم.
وذك��ر الشامري أن احلملة شملت أيضا توزيع 
الكسوة على 700 طفل من األط��ف��ال الذين تكفلهم 
اجلمعية في دور اإلي��واء مبحافظة )إرب��د( الشمالية 

خال حفل تخلله إقامة فقرات ترفيهية لألطفال.
وأوض��ح أنه وللعام السادس على التوالي تقيم 
اجلمعية مهرجانا ترويحيا ل1500 طفل من الاجئني 
السوريني القاطنني في املخيمات العشوائية مبحافظة 
)املفرق احلدودية( وضم املهرجان برامج ومسابقات 

وتوزيع جوائز على املشاركني.
وعن وجبات إفطار الصائم التي مت توزيعها خال 
شهر رمضان قال الشامري إن اجلمعية استطاعت 
تقدمي 12 ألف وجبة إفطار من جتهيز وإعداد األمهات 
في دور اإليواء حيث وزعت على املستفيدين بواسطة 

اعضاء وفد اجلمعية ومبشاركة من األيتام.

مجلة عاملية تختار رسالة دكتواره لباحثة 
2019 9 رسائل في  كويتية كأبرز 

أعلنت جامعة ال��ك��وي��ت أن��ه مت اخ��ت��ي��ار رسالة 
الدكتوراه التي أعدتها عضو هيئة التدريس بقسم 
املعلومات في كلية العلوم االجتماعية باجلامعة 
الدكتورة رهام الشاهني ضمن الرسائل التسع األبرز 
 Libraries( لعام 2019 التي تصدر من قبل مجلة
American(. وأضافت اجلامعة في بيان صحفي 
أم��س االثنني أن الدكتورة الشاهني هي األكادميية 
العربية الوحيدة على تلك القائمة مشيرة إل��ى أن 
املجلة تتضمن أب��رز الرسائل العلمية ح��ول العالم 
وتعد أكبر وأقدم جمعية مكتبات عاملية. وأوضحت 
أن رسالة الشاهني تناولت عمارة املعلومات وجتربة 
املستخدم في املواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية 
مبينة أن عينة ال��دراس��ة شملت مكتبات م��ن كافة 
القارات واملناطق اجلغرافية احملددة ضمن تصنيف 
األمم املتحدة إذ متيزت في موضوعها والنطاق التي 
غطته إضافة للتوصيات التي قدمتها. ونقل البيان عن 
الشاهني إعرابها عن سرورها الختيار رسالتها ضمن 

الرسائل األكثر متيزا قائلة »أشكر الله عز وجل على 
توفيقه لي وأهدي هذا اإلجناز للوطن الغالي وجلامعة 
الكويت التي أفخر بانتمائي لها«. وأعربت عن أملها أن 
تسهم الرسالة في تطوير املواقع اإللكترونية للمكتبات 
في عاملنا العربي وفي كل مكان. وأوض��ح البيان أن 
املجلة تقوم في عددها الصادر في شهر يونيو من كل 
عام بتسليط الضوء على أهم رسائل الدكتوراه التي 
ميكن أن حتدث فرقا لفئات ومجتمعات مختلفة سواء 
املناطق الريفية أو مجتمعات السكان األصليني أو 
األشخاص الذين يعانون من التشرد وغيرهم. وأفاد 
بأن األبحاث التسعة املختارة من قبل املجلة هذا العام 
لها تأثير على أنواع عديدة من املكتبات وأنها احتوت 
على توصيات ميكن من خالها قياس التغيير.يذكر 
أن الدكتورة الشاهني تخرجت مؤخرا من جامعة 
)سيمنز( في مدينة بوسطن األمريكية لتنضم كعضو 
هيئة تدريس في قسم دراس��ات املعلومات في كلية 

العلوم االجتماعية بجامعة الكويت. 

أعضاء املجلس يوافقون على بعض االقتراحات

اجلامعة العربية املفتوحة نظمت معرض  مشاريع التخرج 
 2019-2018 للعام اجلامعي 

د. نايف إبجاد املطيري يستمع إلى شرح عن أحد املشاريع

جانب من جلسة املجلس البلدي أمس

احتاد التطبيقي: لقاء مثمر مع 
املضف لعرض هموم ومشاكل الطلبة

أعلن رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبارك اجلويسري 
أنه ترأس وفدا من االحت��اد للقاء مدير عام الهيئة د. 
علي املضف لطرح هموم الطلبة وإيجاد حلول لها من 
قبل اإلدارة العليا للهيئة، الفتا إلى أن وفد االحتاد 
عرض هموم ومشاكل الطلبة وجاء على رأسها مشكلة 

الشعب املغلقة ومتديد فترة التسجيل بالصيفي.
وأوض��ح اجلويسري أن اللقاء أثمر عن ط��رح ما 
يفوق 50 مقرر دراس��ي بكلية التربية االساسية، 

وتلقى الوفد وع��دا من املدير العام د. علي املضف 
بتمديد فترة التسجيل للفصل الصيفي إلتاحة الفرصة 
للطلبة لتسجيل املقررات التي تساعدهم على التخرج، 
وأنه سيضع باقي مطالبات االحتاد موضع االهتمام 
لدراستها وإيجاد احللول املناسبة ألي صعوبات 
تواجه الطلبة. وتوجه اجلويسري ملدير عام الهيئة 
بالشكر والتقدير لسرعة جتاوبه مع مطالب االحتاد، 
وما ملسناه منه من حرص كبير على مستقبل الطلبة 

وعدم تأخر تخرجهم.

د. علي املضف يستقبل وفد »التطبيقي«

تتمات

أرجأت البت
عليه في املداولة الثانية.

 وأوض���ح خورشيد أن��ه فيما يخص ق��ان��ون تنظيم 
التأمني الذي يتضمن أكثر من ٦4 مادة فقد ناقشت اللجنة 
ماحظات النواب في املداولة األولى حول أفضلية تبعية 
قانون التأمني لوزارة التجارة أو هيئة أسواق املال أو البنك 

املركزي أو أن يكون هيئة مستقلة.
 وأضاف: “اتضح ألعضاء اللجنة أن وجوده حتت مظلة 
وزارة التجارة خطأ وغير صحي ألن قطاع التأمني مهم جداً 
ويحتوي على ما ال يقل عن 15 مليار دينار يتم تداولها بني 
وثائق وأموال مستثمرة ويعتبر ثالث قطاع في الدولة من 
حيث اإلمكانيات املادية«  وأشار خورشيد إلى أن اللجنة 
ارت��أت تكوين وح��دة خاصة بالقطاع تكون حتت مظلة 
وزير التجارة كوحدة التحريات التي تعمل حتت مظلة 
وزير املالية، على أن تكون مستقلة وفق اختصاصاتها 
ويكون لها امتيازات.  وبني أن ذلك يتطلب تعديا على نص 
القانون، ولذلك مت تأجيل البت في املوضوع إلى اجتماع 
األحد املقبل ملناقشة هذا األمر واالنتهاء من التقرير النهائي 
ورفعه إل��ى مجلس األم��ة ملناقشته في جلسة األسبوع 
املقبل.  من جهته قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري 
إن التعديات على قانون املناقصات تخص املشروعات 
الصغيرة للمبادرين، الفًتا إلى أن اللجنة صوتت على 
التعديات كافة وأهمها زيادة نسبة أفضلية املنتج احمللي 
من 15 إل��ى 20 ٪ ، إضافة إل��ى وض��ع ممثل من صندوق 

رعاية املشاريع في جلنة التصنيف.
وقال إن املشاريع الصغيرة واملتوسطة هي الركيزة 

األساسية لبناء االقتصاد الوطني املتني للدولة، مشيًرا إلى 
أن الدول التي يشارك شبابها في التنمية االقتصادية كانت 
األكثر ق��درة على جت��اوز األزم��ة التي حدثت في 2008، 

ومتيز اقتصادها بالثبات والقوة.
وأضاف الكندري أن أعضاء اللجنة أدوا واجبهم جتاه 
الشباب املبادرين بإتاحة الفرصة لهم للدخول في مشاريع 
ال��دول��ة، متمنًيا أن تعود تلك املشاريع عليهم باملنفعة 

املادية واملعنوية وتقدمي ما هو أفضل للكويت.
 وك��ان املجلس قد واف��ق في جلسة 15 مايو املاضي 
في املداولة األول��ى على االقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )49( لسنة 2016 بشأن املناقصات 
العامة، ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمني واإلشراف 

والرقابة عليه.

إذا استعر
مليون شخص أو مليونني يتدفقون على احل��دود مع 
تركيا. ويشكل الهجوم املستمر منذ أواخر أبريل نيسان، 
وال��ذي يركز على املناطق اجلنوبية من محافظة إدلب 
واألج��زاء املتاخمة من محافظتي حماة والاذقية، أسوأ 
املعارك بني الرئيس بشار األسد واملعارضة منذ الصيف 
املاضي. وقال مومسيس لرويترز في جنيف إن الوضع في 
تدهور وإن اتفاقا بني روسيا وتركيا على خفض التصعيد 

في القتال هناك لم يعد مطبقا فعليا.
وأضاف: نشاهد هجوما يستهدف فعا، أو يؤثر على، 
املستشفيات وامل���دارس في مناطق مدنية، مناطق فيها 
سكان وأماكن حضرية، وهو ما ال ينبغي أن يحدث مبوجب 

القانون الدولي اإلنساني.
وتابع قائا إن منظمات اإلغاثة تلقت تشجيعا على 
إطاع األط��راف املتحاربة على أماكنها لتجنب إصابتها، 
لكن موظفي اإلغاثة يرتابون في مثل هذه الطلبات بعد 

ضربات جوية متتالية على مستشفيات.
وأضاف: ما يحدث كارثة... يجب التدخل من أجل صالح 
اإلنسانية.  وفيما يتعلق باملساعدات، ق��ال مومسيس 
إن األمم املتحدة طلبت 3.3 مليار دوالر لتمويل العمل 
اإلنساني في سوريا هذا العام وإنه رغم التعهدات السخية 
فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دوالر فقط حتى اآلن مما 

يجعل جهود اإلغاثة مستمرة بالكاد.

في قضية
وأضافت أن رئيس احلكومة آنذاك ديفيد كاميرون 
ووزي���رة الداخلية تيريزا م��اي، أبلغا ب��األم��ر، لكن 
النواب الذين كان يناقشون مسألة حظر حزب الله في 

بريطانيا، لم يتم إباغهم.
وذكرت الصحيفة أن عمليات عثور مماثلة لعبوات 
ثلج تستخدم في تخزين متفجرات، سجلت في أماكن 
أخرى في العالم. وقالت إنه مت استخدام عبوات الثلج 
ألنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل. وأضاف التقرير 
إنه لم يكن أي هجوم وشيكا، ولم يتم استخدام نترات 
األمونيوم في أسلحة. وف��ي تلك الفترة ك��ان اجلناح 
العسكري حل��زب الله محظورا ف��ي بريطانيا، لكن 
احل��زب الشيعي اللبناني بأكمله أدرج على قوائم 

بريطانيا لإلرهاب في وقت سابق هذا العام.

تتمات


