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جلهودها في تأسيس أول جامعة لآلداب والعلوم احلرة بالكويت

«دارمتوث األميركية» متنح دانا الناصر
الدكتوراه الفخرية

لشــركة الفتوح القابضة،
آالء خليفة
والتي متتلك حصة األغلبية
في شركة مشاريع الكويت
تتوجه رئيس مجلس امناء
القابضة (كيبكو) التي تعمل
اجلامعة األميركية في الكويت،
في قطاعات متعددة ومتتلك
الشيخة دانا ناصر الصباح،
محافظ استثمارية متعددة في
في يونيو املقبل الى الواليات
دول مجلس التعاون اخلليجي
املتحدة األميركية لتســلم
والشــرق األوسط وشمال
الدكتوراه الفخرية من كلية
أفريقيا .وحتمل الشيخة دانا
دارمتوث بوالية نيو هامبشير
الصباح درجة البكالوريوس
األميركية ،وذلك عن جهودها
فــي األدب اإلجنليزي من
فــي تأســيس أول جامعة
الشيخة دانا ناصر الصباح
جامعة الكويت ،كما درست
لــآداب والعلوم احلرة في
في جامعــة إنديانا مبدينة
الكويت .وقد تأسست اجلامعة
األميركية في الكويت مبوجب املرسوم األميري بلومنجتون األميركية .وقد مت ترشــيحها
رقم  139والصــادر بتاريخ  8يوليو  2003للحصول على درجة الدكتوراه الفخرية ضمن
لتصبح أول جامعة خاصة للعلوم اإلنسانية مجموعة من الشــخصيات التي رشحتهم
واآلداب فــي الكويت .وقد وضعت اجلامعة جامعة دارمتوث تقديرا جلهودهم وإجنازاتهم
معاييرها التربوية والثقافية واإلدارية استنادا في مجاالت مختلفة ،وتضم القائمة األسماء
الى النموذج التربــوي املتبع في اجلامعات التالية :وقد هنأ البروفيسور ديل إيكلمان،
والكليات في الواليات املتحدة األميركية ،والذي منسق برامج التعاون بني دارمتوث اجلامعة
مت تطويره على مدار سنني طويلة من التعاون األميركية في الكويت ،وأستاذ علوم اإلنسان
بــن اجلامعة األميركية في الكويت وجامعة والعالقات اإلنسانية بجامعة دارمتوث وأستاذ
كرسي «رالف وريتشارد الزاروس» الشيخة
دارمتوث ،الشريك اإلستراتيجي للجامعة.
وتترأس الشيخة دانا شركة التعليم املتحدة دانا قائال« :منذ عام  2003ونحن نشــارك
( ،)UECالشــركة الرائدة في قطاع التعليم الشيخة دانا رؤيتها التي متثلت في إنشاء
بالكويت إذ متتلك الشركة وتدير  7من طليعة وتنمية مؤسسة تعليمية للعلوم اإلنسانية
املدارس األميركية والهندية والباكســتانية واآلداب .وجميعنا يدرك أن اجلامعات القدمية
والعربية في الكويت وتضم أكثر من  12.500واجلديدة  -على حد سواء  -تعمل دائما على
طالب في جميع املراحل الدراسية .فضال عن التطور والتكيف ملواكبة العصر والتحديات
ذلك ،تشغل الصباح منصب الرئيس التنفيذي اجلديدة.

أبل :التسجيل مستمر حتى  15يونيو املقبل

التسجيل في بعثات اجلامعة الداخلية اليوم
آالء خليفة

اعلــن االمــن العــام لالمانة العامــة ملجلس
اجلامعــات اخلاصة د .حبيــب ابل انه تقرر فتح
باب التسجيل في البعثات الداخلية للفصل الدراسي
االول للعام اجلامعي  2018-2017خلريجي الثانوية
العامة وذلك اعتبارا من اليوم اخلميس  25مايو
اجلاري وحتى  15يونيو املقبل .مضيفا انه ملزيد
من االستفســارات ميكن للطلبة واولياء امورهم
مراجعة املوقع اإللكتروني لالمانة العامة ملجلس
اجلامعات اخلاصة
 www.puc.edu.kwحيث مت االعالن عن خطة
البعثات الداخلية عليه.

اجلدير بالذكر ان اليوم سيتم فتح باب التسجيل
اإللكتروني لاللتحاق ببرنامج البكالوريوس من
خريجــي الثانوية وااللتحــاق ببرنامج الدبلوم
من خريجي الثانويــة والتحويل بني اجلامعات
والكليات للطلبة املقيدين في البعثات الداخلية
«تســجيل يــدوي في مقــر املنشــأة التعليمية»
والتحويل الى البعثــات الداخلية لطلبة جامعة
الكويت والبعثات اخلارجية والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب «تسجيل يدوي في مقر املنشأة
التعليمية» على ان يغلق باب القبول لتلك الفئات
يوم اخلميس  15يونيو .اما يوم االثنني  21اغسطس
املقبل فســيكون بداية تســجيل احلاصلني على
شهادات الدبلوم.

شذى املشري أول كويتية
عضوة في مجلس إدارة
الهيئة اخليرية

إبراهيم الدعيج
دواوين الفيحاء

وإخوانه يستقبلون

تستقبل املهنئني

مهنئيهم بالشهر

 ٩ - ٦رمضان

شذى املشري
ليلى الشافعي

قرر مجلــس إدارة الهيئة اخليرية اإلســامية
العاملية اختيار شــذى املشــري عضوا في مجلس
إدارة الهيئة .ويشار إلى انها املرة األولى التي تتولى
فيها امرأة هذا املنصب في مؤسسة خيرية إسالمية.
وجدير بالذكر ان املشري هي صاحبة مبادرة وثيقة
املرأة في العمل اخليري ،والتي أشرفت على اللجنة
التحضيرية للمؤمتر العاملي ـ دور في املرأة في العمل
اخليــري ـ والذي أقيم برعاية ســامية من صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

 5خزانات مياه أرضية جديدة
بـ  44.7مليون دينار
دارين العلى

قــرر اجلهاز املركزي للمناقصات في اجتماعه
 22مايو اجلاري املوافقة على طلب وزارة الكهرباء
واملاء بترسية مشروع إنشاء وإجناز وصيانة عدد
 5خزانات أرضية من اخلرســانة املسلحة للمياه
العذبة «اخلزان سعة  55مليون غالون امبراطوري»
مع األعمال امللحقة مبنطقة املطالع العالي املرحلة
الثانية على الشركة صاحبة العطاء الثاني بكلفة
اجماليــة  44.712مليون دينار .وبحســب مصادر
مطلعة في الوزارة فإن مناقصة املشروع كانت قد
متت ترسيتها على احدى الشركات صاحبة العطاء
أول اقل األسعار اال ان الشركة تخلفت عن توقيع
العقد ما حدا بالوزارة للمخاطبة واحلصول على
موافقة اجلهاز على دراسة ثاني اقل االسعار الذي
متت الترسية عليه ،ومن ثم ستتم إحالة العقد الى
اجلهات الرقابية ومنها ديوان احملاســبة لدراسة
وتدقيــق العقد متهيدا لتوقيعــه فور االنتهاء من
مرحلة التدقيق .وأوضحت املصادر ان املشــروع
يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تتضمن عددا
من عقود املشــاريع املائية التي من شــأنها زيادة
املخزون االســتراتيجي من املياه ملواجهة الزيادة
الســكانية املطردة وتوسع الدولة في إنشاء املدن
السكنية اجلديدة خاصة في منطقة املطالع الواعدة.

الفضيل  ٥يونيو

فهد املعجل

تتشرف دواوين منطقة الفيحاء باستقبال
املهنئني بشــهر رمضان املبارك من  6رمضان
إلــى  9من الشــهر الفضيل ،أعــاده اهلل على
الكويت وعلــى األمتني العربية واإلســامية
باخلير واليمن والبركات.

الشيخ د.إبراهيم الدعيج

يستقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه املهنئني
بحلول شــهر رمضان املبارك يوم  ٥يونيو املقبل،
وذلك بعد صالة العشاء في ديوان املغفور له بإذن
اهلل تعالى الشيخ دعيج اإلبراهيم الصباح في منطقة
الشعب البحري قطعة  8شارع اخلليج العربي.

 3أشهر حد أقصى البتعاث مرضى التأهيل الصحي واألطراف الصناعية

 125ألف دينار عهد نقدية للمناطق الصحية
عبدالكريم العبداهلل

وافقــت وزارة املاليــة
علــى صــرف عهــد نقدية
دائمة للمناطــق الصحية
لتغطيــــة احتياجـــــات
املناطــق واملستشــفيات
واملراكز الصحية التابعة لها.
وذكرت مصــادر مطلعــــــــة
فــــــي تصـــــريحــــــات
خــــــاصة لـــ «األنباء» أن
موافقــة «املاليــة» جــاءت
بعد مطالبات من «الصحة»
بتخصيــص مبالــغ مالية

للمناطق الصحية لتغطية
احتياجاتها.وبينت املصادر
ان «املاليــة» اعتمدت مبلغ
 ١٢٥ألف دينار كعهد دائمة
باســم مديــري املناطــق
الصحية ،موزعة على  ١٥ألف
دينار لكل منطقة صحية،
ماعدا منطقة الصباح الطبية
التخصصية ،فيصرف لها ٣٥
الف دينار ،وذلك لتغطيتها
لعدد كبير من املستشفيات
واملراكز الطبية التخصصية،
وهنــاك  ٧مناطــق صحية
حتت مظلة وزارة الصحة

وهي :اجلهراء ،واألحمدي،
ومبارك الكبير ،والفروانية،
وحولي ،والصباح الطبية.
ومن جهة اخرى ،اعتمدت
«الصحة» تسهيالت جديدة
للمرضى املبتعثني للعالج
باخلارج والذين يحتاجون
الى تأهيل صحي أو أطراف
صناعيــة .وتضمنــت
التســهيالت التي تنشرها
«األنباء» منح  ٣أشهر كحد
أقصــى ملرضــى التأهيــل
الصحي واألطراف الصناعية
املوافق على ابتعاثهم على

نفقــة وزارة الصحــة فــي
إطار احلاالت املسموح لها
بالعالج باخلارج .وجاء في
التســهيالت ايضا املوافقة
على التمديد  ٣اشهر للحاالت
املرضية التي أرسلت للعالج
باخلارج ،واستدعت حالتها
التوصية بعالج تأهيلي او
طــرف صناعي ،وذلك بعد
العرض على اللجنة الطبية
العليا للعالج باخلارج ،على
ان املوافقة على التمديد ال
تتعــدى في هــذه احلالة ٣
شهور كحد أقصى.

 8378من «البدون» عدلوا أوضاعهم منذ ٢٠١١
أعلــن اجلهــاز املركزي
ملعاجلــة أوضــاع املقيمني
بصورة غير قانونية امس
أن  8378شخصا من املقيمني
بصورة غير قانونية عدلوا
أوضاعهم منذ أوائل عام 2011
حتى نهاية أبريل .2017
وقال مدير إدارة تعديل
االوضاع في اجلهاز العقيد
محمــد الوهيــب لـ«كونا»
إن  5700شــخص عدلــوا
أوضاعهــم الى اجلنســية
السعودية و 945شخصا الى
اجلنسية العراقية.وأضاف
الوهيــب أن  820شــخصا
عدلوا أوضاعهم الى اجلنسية

اجلنسية

السعودية
العراق
سورية
إيران
األردن
أخرى
املجموع

الســورية و 98شخصا الى
اجلنســية االيرانيــة الــى
جانــب  49شــخصا الــى
اجلنســية االردنيــة و766
شخصا عدلوا أوضاعهم إلى
جنســيات أخرى .ودعا كل
من يرغب في تعديل وضعه

إجمالي من مت تعديل أوضاعهم

 5700شخص
 945شخصا
 820شخصا
 98شخصا
 49شخصا
 766شخصا
 8378شخصا

ملراجعة مقر اجلهاز املركزي
فــي منطقــة (العارضية)
لتســوية اقامتــه وتوفيق
وضعــه حســب قوانــن
االقامة السارية في الكويت.
وأشار إلى ان عمليتي تعديل
االوضاع وحتديد اجلنسية

تتمان بناء على جواز سفر
صحيــح وبعــد أن يتثبت
اجلهــاز املركزي من صحة
الوثائق املقدمة له .وأكد أن
من يعدل وضعه ويكشــف
عن جنسيته األصلية يحصل
على االمتيازات التي متنحها
الدولة ومنها احلصول على
اقامة فوريــة مجانية وفق
املــادة ( 24كفيــل نفســه)
صاحلة ملدة خمس سنوات
قابلة للتجديد جلميع أفراد
اسرته ،إضافة الى خدمات
التعليم والصحة املجانية
واحلصول على بطاقة متوين
لألسرة.

