
جامعة الكويت تعلن تفاصيل 
خطة التشغيل املرحلي ملدينة 

صباح السالم اجلامعية
أعلنت جامعة الكويت ان املرحلة االولى من اخلطة التشغيلية املرحلية 
ملدينة صباح السالم اجلامعية ستكون في فبراير املقبل وتتضمن مرحلة 

التجهيز االداري ملباني الكليات التي سيتم استالمها.  
 وأوضحت اجلامعة في بيان لها أمس أنه سيتم خالل هذه املرحلة 
جتهيز املوقع والنظر في مدى إمكانية عقد اجتماعات ادارة اجلامعة 
واألمانة العامة ومختلف االنشطة بحيث يتم خالل هذه املرحلة االنتهاء 

من جتهيز اجلامعة.   
وأشارت إلى أن املرحلة الثانية ستبدأ في شهر سبتمبر من العام املقبل 
وتشمل تشغيل 6 كليات في املباني املخصصة لها مبدينة صباح السالم 
اجلامعية وهي )كلية اآلداب – كلية التربية – كلية العلوم االدارية – كلية 

العلوم احلياتية - كلية الهندسة والبترول - كلية العلوم(.
ولفتت إلى أنه سيتم خالل هذه املرحلة نقل الطلبة والكليات وأعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني الى مدينة صباح السالم اجلامعية مع االستمرار 
في التدريس باملختبرات وال���ورش العملية اخلاصة بكليتي العلوم 
والهندسة والبترول في مواقعها احلالية الى حني جتهيز املختبرات في 

مدينة صباح السالم اجلامعية.  
 وأضافت أن املرحلة الثالثة ستنطلق في شهر سبتمبر عام 2020 من 
خالل تشغيل 5 كليات وهي )كلية العلوم االجتماعية - كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية – كلية احلقوق - كلية العمارة – كلية علوم هندسة 
احل��اس��وب(.   وأش��ارت إلى أنه سيتم تخصيص اماكن لكليتي العمارة 
وعلوم هندسة احلاسوب في الكليات التي مت استالمها ونقل طلبتها 
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني الى مدينة صباح السالم والبدء بانتقال 

املباني االدارية للجامعة واملرافق األخرى.

الدفعة  تستدعي  »السكنية« 
جنوب  القسائم  لقرعة  الثانية 

مدينة »صباح األحمد«
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الثانية 
من القسائم احلكومية في مشروع جنوب مدينة )صباح األحمد( متضمنة 
248 قسيمة مبساحة 400 متر مربع ألصحاب الطلبات حتى 27 اكتوبر 
2010. ودع��ت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في 
املنطقة املذكورة إلى مراجعتها غداً الثالثاء عند الساعة التاسعة صباحا 

مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وذكرت أن بطاقات االحتياط ستوزع األربعاء املقبل مبينة أن القرعة 
ستجري يوم اخلميس املقبل وأن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 
اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال االسم الذي 

يليه في التخصيص.
ودعت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في املنطقة املذكورة ولم 
ترد أسماؤهم في الكشف إلى مراجعة املؤسسة األربعاء املقبل عند الساعة 
التاسعة صباحا مصطحبني معهم ق��رار التخصيص والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن قائمة االحتياط.
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ال���ع���ل���ي���ا ال�������دراس�������ات  ل���ك���ل���ي���ة  ع����م����ي����دًا  ال�����ب�����دي�����وي  و  امل�����س�����اع�����دة  ال���ط���ب���ي���ة  ال����ع����ل����وم  ل���ك���ل���ي���ة  ع����م����ي����دًا  ال���ف���ض���ل���ي  ت���ع���ي���ن 

وزير التربية والتعليم العالي ترأس االجتماع 

18 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد  مجلس جامعة الكويت: ترقية 
ت���رأس وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ووزي����ر التعليم 
العالي والرئيس األعلى للجامعة  الدكتور 
حامد العازمي اجتماع مجلس اجلامعة رقم 
2018/4، صباح أمس األحد، بحضور مدير 
جامعة الكويت أ.د. حسني األنصاري، وأعضاء 
مجلس اجلامعة بقاعة مجلس اجلامعة في 

احلرم اجلامعي باخلالدية.
وق��د أف��اد املتحدث الرسمي باسم جامعة 
الكويت أم��ني ع��ام اجلامعة ال��دك��ت��ور مثنى 
الرفاعي ب��أن مجلس اجلامعة ناقش خالل 
االجتماع عدداً من امللفات، حيث قام بالتصديق 
على محضر االجتماع رقم )2018/3( الذي 
عقد بتاريخ 2018/6/25، كما اطلع على 
تقرير متابعة تنفيذ ق��رارات مجلس اجلامعة 

في االجتماع رقم )2018/3(.
 وأش���ار د. ال��رف��اع��ي إل��ى اط���الع مجلس 
اجلامعة على تقرير جلنة اختيار العمداء 
لكل من كلية العلوم الطبية املساعدة وكلية 
الدراسات العليا، وقد وافق على تعيني كل من: 
األستاذة الدكتورة سعاد الفضلي عميداً لكلية 
العلوم الطبية املساعدة، واألستاذ الدكتور بدر 

فهد البديوي عميداً لكلية الدراسات العليا.
وأض��اف بأن املجلس قد اطلع على عرض 
مرئي حول خطة االنتقال والتشغيل ملدينة 

صباح السالم اجلامعية- جامعة الكويت.
وأف��اد ب��أن مجلس اجلامعة قد واف��ق على 
اقتراح كلية الدراسات العليا منح الطالب فهد 
عبداحملسن محمد احلسيني«رحمه الله« درجة 
الدكتوراه في الفقه املقارن بكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية.
وذك���ر د. ال��رف��اع��ي أن مجلس اجلامعة 
اطلع على اقتراح مكتب نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث تعديل البند )4/أ( من امل��ادة )69( 
من قواعد وإج��راءات دعم البحث العلمي في 

جامعة الكويت في شأن إضافة أعضاء الهيئة 
األك��ادمي��ي��ة م��ن غير أع��ض��اء هيئة التدريس 

ملكافأة األبحاث غير املمولة، وقد وافق املجلس 
على االقتراح.

وأشار د.  الرفاعي إلى أن مجلس اجلامعة 
قد واف��ق على اقتراح بعض الكليات بترقية 

)18( عضو هيئة ت��دري��س ل��درج��ة أستاذ 
وأس��ت��اذ مساعد من مختلف الكليات، )11( 

من الكليات اإلنسانية واالجتماعية و)7( من 
الكليات العملية.

 My Business وكيل »التربية« كّرم متدربي  دورات   برنامج 

فهد الغيص والشيخ دعيج اخلليفة خالل حفل التكرمي

جانب من اجتماع مجلس جامعة الكويتد. حامد العازمي يتوسط الرفاعي واألنصاري

برعاية وزير التربية وزير 
التعليم العالي الدكتور حامد 
ال��ع��ازم��ي وب��ح��ض��ور الوكيل 
امل��س��اع��د للتعليم ال��ع��ام  فهد 
الغيص والشيخ دعيج اخلليفة 
واملستشارة التربوية واملدرب 
املعتمدة ف��ي  كلية كنغستون 
البريطانية للدراسات العليا 
وإدارة األع���م���ال ال��دك��ت��ورة 
خديجة أشكناني وصاحبة 
م��رك��ز ه��ي��ول لتنمية مواهب 
األجيال هيفاء املبارك  ومدير 
م��رك��ز ه��ي��ول لتنمية مواهب 
األج���ي���ال ب��ال��وك��ال��ة وم��دي��ر 
محلي لريادة االعمال الناشئة 
لكلية كنغستون البريطانية 
للدراسات العليا وإدارة االعمال 
ك��ل��ث��وم امل���ش���ري ن��ظ��م م��رك��ز 
هيول لتنمية مواهب األجيال 
حفل تكرمي ملتدربي برنامج 
My Business   في جمعية 

املعلمني .
وقال  الوكيل املساعد للتعليم 

العام  في وزارة التربية فهد 
الغيص نيابة عن وزير التربية 
وزير التعليم العالي الدكتور 
حامد ال��ع��ازم��ي  إن حضوري 
نيابة عن وزير التربية لتكرمي 
هذه الكوكبة من أبنائي الطلبة 
وال��ط��ال��ب��ات ال��ذي��ن اج��ت��ازوا 
مرحلة التدريب ف��ي برنامج 
My  Business  l  خير دليل 
على حرص وزارة التربية على 
دع��م ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه  تنمية 

ومواهب أجيالنا القادمة. 
وأض��اف أن وزارة التربية 
التألوا جهدا في دعم مثل هذه 
املشاريع ولهذا فإنها  توفر كل 
الدعم والرعاية لهذه املشاريع 
احليوية التي سيكون لها األثر 
الطيب واملردود اإليجابي على 
املجتمع. وشكر الغيص جميع 
القائمني على إدارة مركز هيول 
لتنمية األجيال  على جهودهم 
الكبيره التي يبذلونها من أجل 

تطوير أجيال املستقبل.

اإلس��ام��ي��ة وال��دراس��ات  ال��ش��ري��ع��ة  ب��ك��ل��ي��ة  امل��ق��ارن  ال��ف��ق��ه  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  ال��ل��ه«  »رح��م��ه  احل��س��ي��ن��ي  م��ح��م��د  ع��ب��داحمل��س��ن  ف��ه��د  ال��ط��ال��ب  م��ن��ح 

اإللكتروني املباركية  سوق  ملوقع  متكاملة  تطويرية  خططًا  يقدمون  اإلدارية«  »العلوم  طلبة 
في إطار اجلهود املبذولة لتطوير الفكر الطالبي 
وتسخير املادة العلمية املقدمة في قاعات احملاضرات 
وتطبيقها ف��ي احل��ي��اة العملية مب��ا يتناسب مع 
متطلبات سوق العمل، أقامت عضو هيئة التدريس 
بقسم الطرق الكمية ونظم املعلومات في كلية العلوم 
اإلداري��ة بجامعة الكويت د. عبير احلسن، وعضو 
الهيئة األكادميية املساندة في القسم ليلى حيدر، 
برنامجاً تدريباً لطلبة مقرر »التجارة االلكترونية« 
حيث قامالطلبة بوضع خطة تطوير الكترونية 
متكاملة لسوق املباركية تتضمن ع��دة اقتراحات 
وحلول لعرض وبيع السلع التقليدية والتراثية 
املتوفرة الكترونيا من خالل املوقع االلكتروني لهذا 

السوق الشهير.
وم��ن أب��رز م��ا مت عرضه م��ن خطط واق��ت��راح��ات 
هو تفعيل امل��زاد االلكتروني لسوق السمك وحجز 
الرحالت السياحية داخل دولة الكويت، وعروض 
التسويق املشوقة لزوار املوقع باإلضافةإلى خدمة 
الدليل السياحي داخل السوق كما مت تبني فكرة ربط 
سوق املباركية مع األسواق التراثية القدمية في دول 
اخلليج مثل سوق واقف في قطر وسوق مطرح بعمان 

ليتم عرض وتبادل السلع بني األسواق املختلفة.
وقد شارك في هذا البرنامج كل من د.عاليةأشكناني 
وم.ع����ادل ف��خ��ره وال��ل��ذان ق��ام��ا ب��إث��راء اقتراحات 

الطلبة وتقييم أعمالهم من الناحيةاملادية والتقنية 
واإلدارية،باإلضافةإلى إمكانية تطبيقها من عدمه 
متمنني رؤية هذه االقتراحات اإلبداعية على أرض 

الواقع.
وقد نّوه م.فخره إلى ض��رورة التركيز على خلق 
ف��رص ج��دي��دة غير متوفرة وتنقيح األف��ك��ار حتى 
تكون أكثر وضوحا، ومن جهتهاأثنت د.عالية على 
مجهودات الطلبة املبذولة متمنية لهم املزيد من 

التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. 
وف��ي ختام البرنامج التدريبي أعلنت د.عبير 
احلسن عن اختيار أفضل مقترحني مقدمني من طلبة 
املقرر وهما لكل من: الطالبة أميرة رفعت بفكرة ربط 
األس��واق القدمية في دول اخلليج، والطالب حسني 
هاني بفكرة مزاد سوق السمك، وعليه سيقوم الطالب 
أصحاب األفكار املختارة بتقدمي دراسة جدوى كاملة 
ملشاريعهم حتى يتسنى لهم إنشاء موقع الكتروني 
متكامل من املمكن تطبيقه على أرض الواقع، حيث 
سيتم تقدميه وإعادة تقييمه من قبل األساتذة املقّيمني 

في نهاية الفصل الدراسي.
ومتنت د. احلسن أن يكون البرنامج ق��د حقق 
أهدافه املرجوة بتطوير مهارات وأفكار الطلبة العملية 
وربطها باجلانب العلمي مبا يعود عليهم وعلى سوق 

 د. احلسن تتوسط طلبة املقرر ومقيمي املشاريع العمل بالفائدة في املستقبل القريب.

وفد احتاد املزارعن التقى وكيل »الكهرباء« 
املساعد لشبكات التوزيع

كشف رئ��ي��س مجلس إدارة االحت��اد 
الكويتي للمزارعني عبدالله ال��دم��اك عن 
التوصل حل��ل ملشكلة اس��ت��م��رار انقطاع 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ف��ي م����زارع ال��وف��رة 
والعبدلي وحصل االحت��اد على وعود من 
القيادات في وزارة الكهرباء واملاء وخاصة 
ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ف��ي ال����وزارة لشيكات 
التوزيع الكهربائية مطلق نايف العتيبي 
الذي وعدنا بإنتهاء هذه املشكلة مع بداية 
الصيف القادم خاصة وأن مشكلة االنقطاع 
ت��زداد خ��الل فصل الصيف نظرا لزيادة 

الضغط على استخدام الكهرباء باملزارع .
وق��ال الدماك في تصريح صحفي بعد 
لقائه ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د مطلق العتيبي 

ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت����اد حسني 
ب��ن ص��ام��ل العجمي وأم���ني ال��س��ر محمد 
صنهات العتيبي أن الوكيل العتيبي وعدنا 
بتنظيم حمله قوامها م��ائ��ة م��وظ��ف من 
املهندسيني والفنيني في وزارة الكهرباء 
حلل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتي 
حت��دث ف��ي أغ��ل��ب األح��ي��ان بسبب زي��ادة 
وارتفاع األشجار في املزارع والتي تغطي 
خطوط الكهرباء مما ي��ؤدي إل��ى انقطاع 
الكهرباء إضافة وجود الكثير من الكيابل 
وأعمدة الكهرباء داخل امل��زارع مما يؤدي 
ال��ى تعطيل عمل املهندسني الكهربائيني 
عندما يتوجهوا الى املزارع إلصالح اخللل 
ال يجدوا صاحب املزرعة لدخولها خاصة 

أي��ام األسبوع واملعروف أن أع��داد كبيرة 
من املزارعني يتواجدون أغلب األحيان في 
عطلة نهاية األسبوع وال يسمح العمال 
بدخول املزرعة اال بوجود صاحبها وبعض 

العمالة ال نستطيع التعامل معهم .
وأكد الدماك أن الوكيل العتيبي وعدهم 
بعمل خطة متكاملة حلل مشكلة انقطاع 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ت��ب��دأ بنقل الكيابل 
املوجودة داخل املزارع الى خارجها ليتمكن 
املهندسني من إصالحها دون احلاجة الى 
دخ��ول امل��زرع��ة واذا وج��دت صعوبة في 
نقلها سيتم التنبيه على أصحاب املزارع 
ع��دم زراع���ة األش��ج��ار بالقرب م��ن كيبل 

الكهرباء اخلاص بالوزارة.

تتمات

حبس مدير
متعب العارضي بحبس موظفني وافدين مصريني 
5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة اختالس أموال 

جمعية السرة.
وقضت »اجلنايات« باستمرار حبس العب كرة 
قدم سابق على ذمة القضية بعد أن أنكر التهم املوجهة 

إليه »اإلساءة للذات األميرية في تويتر«.

»كي نت«
واصلت هذه السنة حتقيق أرقام قياسية حيث بلغ 
معدل الدفع االلكتروني عبر الوسائل املختلفة سواء 
نقاط البيع او الصراف االلي او االنترنت معدل 1.5 

مليار دينار شهريا.
وذكر أن الشركة قامت بانتهاء السنة املالية 2018 
بتشغيل ما يزيد عن 63 الف جهاز نقطة بيع في حني 
بلغ حجم العمليات املنجزة من خالل اجهزة نقاط 

البيع نحو 199.3 مليون عملية بقيمة بقيمة 9.7 
مليار دينار مبعدل منو 17 في املئة عن العام السابق.

وأش���ار ال��ى أن ال��ش��رك��ة ت��ق��وم حاليا بتشغيل 
وإدارة ما يزيد عن 798 جهاز صراف آلي في السوق 
الكويتي، مبينا أنها قامت في 2018 بتشغيل ما 
يقارب 71.4 مليون عملية سحب آل��ي عبر أجهزة 

الصراف اآللي بلغ قيمتها ما يقارب 6.7 مليار دينار.

»البترول الوطنية«
أن هذه القيمة اإلجمالية للمشاريع تأتي بدون 
قرض مشروع الوقود البيئي، متوقعا أن تبلغ قيمة 
مشاريع الشركة حتى ع��ام 2040 نحو 25 مليار 

دوالر أميركي.
وأفاد بأن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسة الذي 
تنفذه الشركة بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 
العلمية يعد مشروعا ضخما، الفتا إلى أن املشروع 

سيطرح في شهر يناير املقبل.
وت��وق��ع احل��ص��ول ع��ل��ى ع���روض تنافسية في 
التحالفات املؤهلة للمشاركة في املشروع وأنه سيتم 
التقييم الفني والتجاري ملشروع الدبدبة في شهر 

مارس املقبل.
وعن آلية متويل مشروع »الدبدبة« بني أنه بعد 
النجاح ال��ذي حققته الشركة ف��ي متويل مشروع 
ال��وق��ود البيئي ف��إن متويل مشاريع الشركة كافة 
سيكون بشكل خارجي بنسبة 70 في املئة وبنسبة 

30 في املئة متويل داخلي من البنوك احمللية.
وذك��ر إن مدة تنفيذ املشروع عامني وأب��دت عشر 
ش��رك��ات رغبتها ف��ي امل��ش��ارك��ة ب��ه، مشيرا إل��ى أن 
الشركة ت��درس تطوير زي���ادة الطاقة التكريرية 

ملشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وت��وق��ع امل��ط��ي��ري أي��ض��ا أن يتم زي���ادة الطاقة 
التكريرية بواقع 130 أل��ف برميل إل��ى 160 ألف 
برميل يوميا، الفتا الى أن الشركة جتري كذلك دراسة 

إلنشاء مصفاة جديدة في جنوب البالد.

تتمات


