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أعلن األستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري عن 
بدء الدراسة يوم السبت املقبل في جميع فروع اجلامعة 

الـ )9( املوجودة في عدد من الدول العربية.
وقـــدم بــاألصــالــة عــن نفسه وبالنيابة عــن رئيس 
وأعضاء مجلس أمناء اجلامعة التهاني والتبريكات إلى 
جميع منسوبي اجلامعة مبناسبة العام الدراسي اجلديد 
)2019/2018( سائالً املولى عز وجل للجميع التوفيق 
والسداد وأن يكون عاماً ذاخراً باإلجناز والعطاء والتقدم 
وحتقيق األهداف التي رسمتها اجلامعة ورؤى مؤسسها 
وبانيها وراعــي مسيرتها صاحب السمو امللكي األمير 

طالل بن عبد العزيز رئيس مجلس األمناء.
وأكد الدكتور الزكري في تصريح صحفي: استكمال 
جميع االستعدادات الالزمة وجاهزية الهيئات التدريسية 
واإلداريـــة ملباشرة الدراسة في جميع فــروع اجلامعة 

ومنها فرعها في دولة الكويت.
وقــال إن اجلامعة العربية املفتوحة تتطلع الــى أن 
يكون العام الدراسي اجلديد عاماً مميزاً لإلجناز وحتقيق 
الــرؤى املنشودة مشيراً الى أهمية ما شغل به مجلس 
األمناء وأعضاء الهيئة االكادميية واإلدارية في اجلامعة 
على مــدى الفترات السابقة من اهتماماً متواصل من 
اجل تقدمي كافة اإلمكانيات وتوفير جميع املستلزمات 
االكادميية واإلداريــة واملكانية الالزمة للدراسة ولسير 

العملية التعليمية وفقاً لنظام التعليم املدمج الذي 
كان للجامعة العربية املفتوحة على املستوى اإلقليمي 
والعربي السبق في تبني تقدميه بالشراكة مع اجلامعة 

املفتوحة في اململكة املتحدة.
وأشـــار الدكتور الــزكــري الــى أن اجلامعة العربية 
املفتوحة ومنذ انطالقة مسيرتها عــام 2002 تولي 
احلرص واالهتمام الشديد بتطوير العملية التعليمية 
والتركيز على جودة البرامج التي تقدمها وضخ املزيد 
من املوارد البشرية املؤهلة بهدف مساعدة الطلبة واذكاء 
روح املنافسة اخلالقة مع اجلامعات الزميلة مبا ينسجم 
مع متطلبات برامج اخلطط االستراتيجية للتنمية املأمول 

حتقيقها في جميع دول الوطن العربي
وخلص إلى أن اجلامعة العربية املفتوحة تبدي اليوم 
الكثير من االعتزاز والفخر مبا حققته من إجنازات فيها 
ــواق العمل العربي  كل اخلير للطلبة وللمجتمع وألس
والدولي منوهاً في ذلك الى ما تقدمه اجلامعة للطلبة 
من تسهيالت وخدمات للدراسة في برامج وتخصصات 
معتمدة وذات جودة عالية وبرسوم دراسية أقل بكثير 
من رســوم الدراسة في باقي اجلامعات اخلاصة فضالً 
عن سلسلة املباني اخلاصة التي اشادتها ملبنى مقرها 
ــة الكويت ومباني عـــدداً من  الرئيس وفرعها فــي دول
فروعها األخرى، وعلى أمِل استكمال جميع مباني الفروع 
ليكون لكل فرعاً من فروع اجلامعة مبناه اخلاص الذي 
يوفر للطلبة األجواء الدراسية املناسبة للنجاح والتفوق 

واخللق واإلبداع.

بدء الدراسة السبت املقبل 

الزكري: اجلامعة العربية املفتوحة استكملت جميع 
االستعدادات ملباشرة الدراسة 

د. محمد بن إبراهيم الزكري

أعرب عن  شكره لسموه على التشجيع والثناء بدور العلم في بناء ونهوض الوطن

العقيد خالد السهيل يهدي رسالته 
للدكتوراه إلى ولي العهد

أهدى العقيد الدكتور خالد ظاهر عبدالله السهيل 
املطيري  إلــى سمو ولــي العهد، نسخة من رسالته 
للدكتوراه في احلقوق )القانون اجلنائي( بعنوان 
“احلماية اجلنائية للبيئة في ضوء األنظمة الوطنية 

العربية واالتفاقات الدولية”.
وقـــال السهيل : تشرفت بلقاء وإهــــداء رسالة 
الدكتوراه في احلقوق ) القانون اجلنائي( لسيدي 

سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد، ويطيب لي 
أن أعرب عن عميق شكري وتقديري واعتزازي على 
التشجيع والثناء بدور العلم في بناء ونهوض الوطن.

و “الوسط” تتقدم بخالص التهاني والتبريكات 
إلى العقيد الدكتور خالد السهيل متمنية له دوام 

التوفيق والترقي .
مبارك أبو يوسف ومنها لألعلى.

سمو ولي العهد مستقبال العقيد الدكتور خالد السهيل 

ش.م.ك.(مقفلة)        رشكة الخدمات الربيدية

ع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة لرشكة  لحضـــور إجتـــ

الخدمات الربيديـــة – ش.م.ك.(مقفلة) للســـنة املالية 

2017 31 ديســـمرب  املنتهية يف 

ع الجمعية العموميـــة العادية  يرسنا دعوتكـــم لحضور إجتـــ

لرشكة الخدمـــات الربيدية – ش.م.ك.(مقفلة)  للســـنة املالية 

املنتهيـــة يف 31 ديســـمرب 2017 وذلك يوم األحـــد املوافق 7

ام الســـاعة 11 صباحا يف فندق كوســـتا  أكتوبـــر 2018 يف 

 - ديل ســـول يف الشـــعب البحـــري – شـــارع الخليـــج العر

الكويت يف قاعـــة جرانـــادا – الطابق األول وذلك ملناقشـــة 

ل الجمعيـــة العموميـــة واملوافقة عليه. جدول أعـــ

ل الجمعيـــة والبيانات  يرجى إســـتالم الدعـــوات، جدول أعـــ

املالية من الرشكـــة الكويتية للمقاصة – ش.م.ك. يف شـــارع 

الخليـــج العر – بـــرج أحمد – الـــدور الخامس.

رئيس مجلس اإلدارة    
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ذكرت مدير إدارة اإلنشاءات والصيانة 
بجامعة الكويت املهندسة حميدة عجيل 
اخلــالــدي أن اإلدارة أنهت أعمال التدعيم 
اإلنشائي وإعــادة التأهيل ملباني الروضة 
مبوقع اجلامعة بالعديلية وجتهيز هذه 
املباني كمقر لكلية العمارة باجلامعة، 
ويتكون املشروع من عدد 7 مباني مختلفة، 
ــد قــامــت إدارة اإلنـــشـــاءات والصيانة  وق
بــدراســة حــالــة هـــذه املــبــانــي اإلنشائية 
والتي كانت متهالكة نتيجة النتهاء العمر 
االفــتــراضــي لــهــا، ومت عمل التصميمات 
اإلنشائية واملعمارية الالزمة لالستفادة 

منها وإعادة استخدامها.
وقد قابلت إدارة اإلنــشــاءات والصيانة 
حتديات كبيرة في إجناز هذا املشروع حيث 
تطلب تنفيذ األعمال مراعاة حالة املباني 
أثناء أعمال اإلزالة وأعمال التدعيم والتقوية 
للعناصر االنشائية املختلفة واستخدام 
شركات متخصصة لهذه األعمال، كما قابلتها 
صعوبات نتيجة لضيق املساحة املتاحة 
للحركة بني املباني مما دعــا مقاول العقد 
لالستعانة مبعدات خاصة لتنفيذ األعمال 
ــالل أيـــام العطالت الستخدام  والعمل خ
األماكن احمليطة مبوقع املشروع من اخلارج 
خاصة أثناء أعمال الصب وتوريد املــواد 
واملعدات الالزمة للمشروع، وكــان اجناز 

هذه األعمال حتدياً كبيراً لضيق الوقت.
ويتكون املــشــروع من مبنى إداري من 
طابقيني مخصص ملكاتب اإلدارة ومباني 
ــام املختلفة  ــس للفصول الــدراســيــة واألق
وورش ومعامل دراسية خاصة بالكلية، كما 
يوجد قاعة متعددة األغراض واالستخدامات 
لألنشطة املختلفة، كما مت توفير ممرات 
وأماكن استراحات خارجية مظللة حول 

املباني وعدد من مواقف السيارات.
كــمــا قــامــت اإلدارة بتنسيق أحـــواض 
الزراعة حول املباني لتضيف على املوقع 
الشكل اجلمالي الــذي يتناسب مــع كلية 

العمارة.

جامعة الكويت أنهت أعمال التدعيم اإلنشائي وإعادة التأهيل 
ملباني الروضة في موقع »العديلية«

أماكن استراحات خارجية مظللة حول املباني

جتهيز املباني

كلية »العلوم« نظمت لقاًء تنويريًا 
للطلبة املستجدين 

ــاد في كلية العلوم  أقــام مكتب التوجيه واإلرش
بجامعة الكويت لقاًء تنويرياً للطلبة املستجدين 
بالكلية حتت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور 
عبدالهادي عيسى بوعليان، وبحضور مساعد 
العميد للشؤون الطالبية الدكتورة أديبة احلربان 

واملرشدين األكادمييني لألقسام العلمية. 
ورحبت الدكتورة أديبة باحلضور متمنيًة لهم 
عــام دراســي ناجح ومثمر يتحقق فيه التواصل 
املستمر بني أسرة الكلية متمثلة في األقسام العلمية 
ومكتب العميد املساعد للشؤون الطالبية ومكتب 
التوجيه واإلرشـــاد، مبينًة أن العملية التعليمية 
بجامعة الكويت تعتمد بشكل أساسي على التواصل 
بني الطالب واملرشد، ومن هذا املنطلق فقد وضعت 
الكلية شعاراً لهذا العام وهــو: “االرتقاء بعملية 

اإلرشاد األكادميي”.
وشددت د. احلربان على أهمية عملية التوجيه 
واإلرشاد والتي تهدف بشكل رئيسي إلى املساعدة 
على خلق مناخ جامعي متكامل لتخريج كــوادر 

مؤهلة علميا ذوي كفاءة لتساهم في خدمة املجتمع.
وذكرت أن املفهوم الشمولي لإلرشاد هو مساعدة 
الطالب إليجاد احللول املناسبة ملا قد يواجهه من 
مشاكل نفسية أو اجتماعية وكذلك تنمية املهارات 
والــقــدرات اخلاصة ثقافياً ورياضياً هــذا بجانب 
تشجيع الطلبة املتفوقني وتشجيعهم على االنخراط 
في التخصصات النادرة التي يحتاج إليها سوق 

العمل.
وأضافت د. احلربان أن مفهوم اإلرشاد األكادميي 
هو أنه يتصل اتصاالً وثيقاً بطبيعة الدراسة بكل 
كلية على مستوى األقسام العلمية والتخصصات 
ــروط حتديد التخصص  الرئيسية واستكمال ش
بجانب وضــع اخلطط الــدراســيــة لرفع املعدالت 

ــار إستكمال متطلبات  العلمية، وكــل هــذا فــي إط
التخرج حسب صحائف التخرج التي تطرحها 
األقسام العلمية ويتم ذلك بالتنسيق بني املرشدين 
العاميني بــاألقــســام العلمية ومكتب التوجيه 
واإلرشاد والذين أثرى حضورهم اإلرشاد الطالبي 
من خالل قيامهم بتوجيه الطلبة بشرحهم أهمية 
ــارك فيه  وممــيــزات كــل تخصص علمي والـــذي ش
الدكتورة العنود الروضان املرشد األكادميي العام 
لقسم العلوم البيولوجية، والدكتور عباس صالح 
املرشد العام لقسم علوم األرض والبيئة، والدكتورة 
هالة اجلسار املرشد األكــادميــي لقسم الفيزياء، 
والدكتور عبدالعزيز السنافي من قسم الرياضيات، 
والدكتور عثمان الفليج املرشد العام لقسم الكيمياء. 

د.أديبة احلربان

من أجل كسر الهوة بني النظرية والتطبيق

كلية القانون نظمت ندوة تعريفية لطلبة التدريب امليداني 
قبل أن تنقضي عدة أيام من العام اجلامعي 2019/2018، 
وبداية الفصل الدراسي األول، نظمت كلية القانون الكويتية 
العاملية ممثلة بإدارة التطوير الطالبي واملسابقات، ندوة تعريفية 
للطلبة املسجلني فــي مقرر التدريب امليداني فــي هــذا الفصل 
والذين يبلغ عددهم 118 طالبا وطالبة، سيتلقون التدريب 
في تسع جهات حكومية وخاصة هي النيابة العامة، اإلدارة 
العامة للتحقيقات، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان احملاسبة، 
هيئة أسواق املال، بلدية الكويت-،الشركة الوطنية لالتصاالت 
)أوريدو(، وشركة البزيع للتدقيق املالي، وحضر الندوة عدد من 

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة. وقد استهلت الندوة 
لكلمة ترحيبية ألقتها أ. هناء اإلبراهيم مديرة إدارة التطوير 
الطالبي واملسابقات، أملت فيها أن يحقق الطلبة االستفادة 
القصوى من فرص التدريب امليداني التي توفرها الكلية لطلبتها 
في مجموعة من املؤسسات واجلهات األساسية في القطاعني 
احلكومي واخلـــاص ممــا يتيح لهم وهــم على مقاعد الــدراســة 
التعرف على ظروف وقواعد وأسس العمل لدى هذه اجلهات التي 
تستقطب الكفاءات املتميزة من اخلريجني، وأشارت إلى أن مقرر 
التدريب امليداني يهدف إلى اكتساب طلبة الكلية مهارات تعليمية 

في مختلف القطاعات، وفق خطة منظمة خالل فترة زمنية ميارس 
فيها املتدرب التدريب والتعليم، مع كل ما يتطلبه ذلك من جهد 
وتركيز وقدرة على اكتساب مهارات التطبيق العملي للدراسة 
النظرية، وكسر الهوة بني النظرية والتطبيق لتخريج طالب قادر 
على اإلبداع والتميز واملدرك الختياراته في احلياة العملية بعد 
التخرج بناء على اخلبرة والتجربة واملمارسة العملية.  وبينت 
اإلبراهيم أن فائدة التدريب امليداني ال تقتصر على التعرف على 
جوانب من احلياة العملية والوظيفية لدى هذه اجلهة أو تلك، إمنا 
أيضا اكتساب العديد من املزايا من أهمها الثقة بالنفس لدى الطالب 

املتدرب، والقدرة على خوض غمار مجال جديد بعيداً عن الدراسة 
النظرية، ومعرفة األجواء الواقعية ودور املؤسسات والهيئات 
في الدولة، واالستعداد النفسي لبدء اخلطوات باجتاه  احلياة 
العملية واكتساب خبرة في املجال القانوني.وختمت الندوة 
بالرد على أسئلة واستفسارات الطلبة التي استهلها بعضهم 
بالتنويه والتقدير والشكر إلدارة الكلية على أتاحتها الفرصة لهم 
ولزمالئهم فرص التدريب امليداني التي تؤهلهم للمستقبل املهني 
الذي يساعدهم على النجاح والتفوق من خالل ترجمة ما يتلقونه 

هناء اإلبراهيم تتحدث في الندوةمن علوم نظرية خالل الدراسة على الواقع العملي.

13 مبنى من املنشآت واملرافق التعليمية والصحية واإلدارية واخلدمية يضم 

الشمري: انتهينا من إنشاء مجمع دار اخلير
6 ماليني دوالر في السودان بتكلفة 

 أعلن نائب املدير العام للموارد واإلعــالم  
في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية محمد 
الشمري عن انتهاء الهيئة من إنشاء مجمع دار 
اخلير التنموي في حي مستورة مبدينة كسال 
الــســودانــيــة، والـــذي يضم عـــدداً مــن املــدارس 
الثانوية، واملتوسطة واالبتدائية والروضة ، 

بتكلفة 6 ماليني دوالر بدعم من أهل الكويت.
 وقال الشمري في تصريح صحافي إن هذا 
الصرح التعليمي مبرافقه التعليمية واإلدارية 
والصحية واخلــدمــيــة نــتــاج شــراكــة متميزة 
بني الهيئة اخليرية والرحمة العاملية وفريق 
بلسم التطوعي وبالتعاون مع منظمة الرعاية 

بالسودان وعدد من الوزارات السودانية.

وأشار إلى إن املشروع انطلق في يناير 2016 
م، على مساحة 53 ألــف متر مربع كأضخم 
ــودان، ويضم إلى  ــس مــشــروع مــن نوعه فــي ال
جانب 13 مبنى من املنشآت واملرافق التعليمية 
والصحية واإلداريـــة واخلدمية، 15 ألف متر 
مربع مساحات خــضــراء، و9 آالف متر مربع 
طرق مرصوفة بطول 1800 متر مربع فضالً عن 

أماكن النتظار السيارات. 
 وأضاف إن مدارس املشروع دخلت اخلدمة 
في شهر يونيو املاضي وافتتحت الستقبال مئات 
الطلبة واملعلمني واإلداريــــني، ويضم املجمع 
مسجداً وعدداً من املدارس )ثانوية، متوسطة، 
ابتدائية، روضة(، وسكن داخلي ملئات األيتام، 

ووحــدة غسيل وكي للمالبس، وقاعة متعددة 
األغــراض )مطعم، مسرح(، ومخبز ومخازن، 
ومبنى إداري للمجمع، ومعهد حرفي، وبئر 

ارتوازية ومستوصف وغيرها من املرافق.
 ولفت الشمري إلــى إن املــشــروع يستهدف 
رعاية 1000 يتيم تربوياً وصحياً، وهو مجمع 
متكامل للتعليم من مستوى ريــاض األطفال 
وحتى املرحلة الثانوية بجانب التعليم احلرفي، 
فضالً عن أنه يهتم بتكنولوجيا التعليم )شبكة 
انــتــرنــت، ومعمل حــاســوب، وقــاعــة وسائط 
تعليمية، وشبكة اتصاالت، وشبكة كهربائية، 
ومكتبة الكترونية( و مــزّود بشبكات الري 

والصرف صحي والتحكم، واملراقبة.

تتمات

نصف مليار دوالر
وقال سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني إن وفدا من 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وصل إلى األردن 
بناء على توجيهات سامية لبحث بعض الترتيبات الفنية حول 
تنفيذ تعهد الكويت بتقدمي حزمة مساعدات اقتصادية لألردن 
ضمن إطار اجتماع )قمة مكة( الرباعية التي عقدت خالل شهر 
يونيو املاضي. وأضــاف الديحاني في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( إن زيارة وفد )الصندوق الكويتي( “تأتي لدعم 
األردن ومساعدته على جتاوز أعباء أزمته االقتصادية مؤكدا 
عمق العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني، والرعاية الكاملة 
التي حتظى بها من أمير الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح وجاللة امللك عبد الله الثاني”.
وشهدت )قمة مكة( الرباعية بشأن األزمــة االقتصادية في 
األردن إعالن كل من الكويت والسعودية واإلمــارات اتفاقا على 
تقدمي حزمة من املساعدات االقتصادية لألردن بإجمالي مبلغ 

يصل إلى 2،5 مليار دوالر أميركي ملدة 5 أعوام.
وتتوزع حزمة املساعدات على 4 بنود هي وديعة في البنك 
املركزي األردني، وضمانات للبنك الدولي ملصلحة األردن ،ودعم 
سنوي مليزانية احلكومة األردنــيــة ملــدة 5 أعــوام ،ومتويل من 

صناديق التنمية ملشاريع إمنائية.

تتمات


