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الجامعــــة
والتطبيقي

استقبل نائب مدير اجلامعة لألبحاث د.فهد الثاقب احملامي ريتشارد ليتمن وهو محام 
متخصص في تس���جيل براءات االختراع في الواليات املتحدة االميركية ووكيل جامعة 
الكويت في تس���جيل براءات االختراع، حضر اللقاء كل من د.ابراهيم أبوالليل املستشار 
القانوني ملكتب براءة االختراع بإدارة االبحاث، ومس���اعدا نائب مدير اجلامعة لألبحاث 
د.هيثم لبابيدي ود.جنيب الس���ماوي. ومت خالل ه���ذا اللقاء مراجعة ما مت من اجراءات 
فيما يتعلق بطلبات براءات االختراع التي ارسلتها جامعة الكويت بقصد اتخاذ اجراءات 

تسجيلها واحلصول على براءة االختراع من مكتب براءة االختراع االميركي.

إدارة األبحاث بالجامعة استقبلت متخصصًا أميركيًا في تسجيل براءات االختراع
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا
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اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لعالناتـــــــكـم
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للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

I.Ghulam Husnain Ali
(CID 273062902759)
declare that my daughter 
(Zuhaa) with CID 
(305022401371) will 
henceforth be named (Yusra) 

يعلن غالم ح�سنني علي

مدنية رقم )273062902759(

عن تغيري ا�سم ابنته من )�سحى(

مدنية رقم ) 305022401371(

لي�سبح )ي�سرى(  

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

منسق القائمة في الكلية أكد أنها سبّاقة دائماً في حل مشاكل الطلبة

الشالحي لـ »األنباء«: »التآلف الطالبي« استعدت لالنتخابات 
والنقص في عدد األساتذة أبرز مشاكل طلبة »اآلداب«

»المستقلة« ال تملك بعُد نظر.. و»الوسط الديموقراطي« هي الخصم الرئيسي في معركتنا الفكرية
سعود املطيري

أكد منسـق قائمة التآلف الطالبي في كلية اآلداب بجامعة الكويت احمد الشـالحي ان القائمة تعد من 
اعرق من القوائم الطالبية بني مثيالتها داخل احلرم اجلامعي وجاء ذلك من خالل حصولها على مقاعد الهيئة 

االدارية في الكلية ألربع سنوات متتالية.
وبني الشالحي ان »التآلف« دائما ما تكون سباقة في حل جميع املشكالت التي تواجه طلبة وطالبات الكلية 

وذلك بتذليل جميع الصعوبات من خالل فتح العديد من الشعب الدراسية وحل ابرز مطالبات الطلبة.
وعبر الشـالحي عن بعض القوائم الطالبية املنافسـة لها في انتخابات الهيئـة االدارية بوصفه القائمة 
املسـتقلة بأنها قائمة ال متلك فكرا وبعد نظر واما عن قائمة الوسط فقال إنها صاحبة فكر ومنهج عجزت عن 
الدفاع عنه، فالوسـط الدميوقراطي الند الفكري واخلصم الرئيسي في معركتنا الفكرية داخل اروقة جامعة 

الكويت وفيما يلي تفاصيل املقابلة:

حدثنا عن قائمة التآلف الطالبي 
في كلية اآلداب واهم اجنازاتها؟

التآلف الطالبي من اعرق القوائم 
التي تخوض انتخابات رابطة طلبة 
كلي����ة اآلداب، وقد وفقها اهلل عز 
وجل ف����ي ان متكنت م����ن قيادة 
الرابطة لفت�رة جت�����اوزت ال� 12 
عاما، وهذا بفضل جهود اإلخوة 
واألخوات الذين قاموا على القائمة 
والذين يس����عون إلمتام املسيرة 
اليوم باالضافة الى الدعم الالمحدود 
ال����ذي مينحه لنا طالب وطالبات 
كلية اآلداب، والفضل هلل واملنة بأن 
االهداف والقيم السامية املنبعثة 
من ديننا االس����المي احلنيف هي 
قوام فكرنا وعملنا الذي رس����خ 
من وجودنا على االرض في كلية 

اآلداب.
م��ا ابرز املش��كالت التي يعاني 

منها طلبة الكلية؟
كلي����ة اآلداب كس����ائرها من 
كلي����ات جامعة الكوي����ت والتي 
تعاني جملة من املش����كالت التي 
متس املصلحة الطالبية البحتة، 

ومن هذه املشكالت النظام الرتيب 
ف����ي التعامل مع امللفات الطالبية 
املتفش����ي داخل مكات����ب االدارة 
اجلامعية، وال اعني هنا ان عمادة 
كلية اآلداب هي املعنية بهذا االمر، 
بل نحن نوجه لهم عميق الشكر 
والتحي����ة على اجلهد املبذول في 
س����بيل جتاوز هذه العقبة، وما 
اعنيه هو تفش����يها داخل االدارة 
العليا للجامعة، ومن املش����كالت 
التي تواجه طلبة »اآلداب« النقص 
الواضح في اعضاء هيئة التدريس 
وعلى وج����ه اخلصوص النقص 
التاريخ، االمر  امللحوظ في قسم 
ال����ذي يترتب عليه تعثر الطالب 
وتأخر عملية تخرجه وفي النهاية 
وقوع العبء على الطالب ومتلص 
ادارة القسم من انها سبب رئيسي 
في ذلك، باالضافة الى العديد من 
املش����كالت التي نسعى جاهدين 

حللها.
م��ا ال��ذي قدمتموه حل��ل هذه 

املشكالت؟
رابط����ة طلبة كلي����ة اآلداب ال 

تدخر جهدا في سبيل جتاوز هذه 
العقب����ات وغيرها، ولذلك وجدنا 
التفاعل االيجابي من قبل عمادة 
كلي����ة اآلداب والتي على رأس����ها 
د.ميمونة الصباح لتجاوز املشكالت 
االدارية وعالج مشكلة النقص في 
عدد اعضاء هيئة التدريس التي 
نأمل من االدارة اجلامعية ان تنظر 
لهذه املشكلة بعني املصلحة وعني 
اخلبير بالشأن االكادميي للطلبة، 
واما بالنسبة للمشكالت التي لم 
نتطرق لها فللرابطة كما هو مشهود 

دور بناء لعالج هذه املشكالت.
مت اته��ام الرابط��ة ب��أن اغلب 
انش��طتها ترفيهي��ة اجتماعية وال 
تسعى بشكل جدي حلل املشكالت 

االكادميية، فما ردك؟
هذا الس����ؤال يجب ان يوجه 
إلدارة الرابط����ة وليس لنا، ولكن 
نقول بدورنا كجزء من الشريحة 
املشمولة بنش����اط الرابطة وهذا 
الكالم مجانب للحقيقة بشكل كبير 
جدا، ويؤسفنا اننا على علم تام 
بأن من يقوم بترويج وتسويق هذه 

االدعاءات ال يهدف من ورائها اال 
التكسب االنتخابي الرخيص.

الرابطة في  ما تقييمك ملستوى 
العام املاضي؟

نحن نفخر لسنا كتآلف طالبي 
فقط بل كطلبة داخل كلية اآلداب 
بأن من ميثلنا بهذا املستوى من 
العطاء واجلهد والبذل الذي نفخر 
به ونتش����رف بأن تكون الرابطة 
بقيادة »التآلف الطالبي« وهي على 

هذا املستوى من العطاء املثمر.
ما رأيك بالقائمة املستقلة؟

القائمة املستقلة، هي دون األلف 
والالم حقيقتها، فالتعريف بها يقع 
على اهواء وتص����ورات العاملني 
بها وقياداتها بني احلني واآلخر، 
فاملس����تقلة قائمة ال متلك رؤية 
وال متلك بعد نظ����ر، اضافة الى 
انها قائم����ة هالمية وليس للفكر 
مكان عنده����ا، فه����ي قائمة غير 
مؤدجلة وكانت س����ببا رئيسيا 
في تغيي����ب املعركة الفكرية عن 
الساحة االنتخابية الطالبية وإبراز 
اجلوانب الشخصانية واالنتخابية 

البحتة التي يندى لها اجلبني من 
وجودها بني طبق����ة من طبقات 
املجتمع والتي تعتبر اكثر طبقاته 

نخبوية ومتيزا.
الوس��ط  قائم��ة  ع��ن  وم��اذا 

الدميوقراطي؟
أستطيع القول ان قائمة الوسط 
الدميوقراطي صاحبة فكر ومنهج 
عجزت عن الدفاع عنه، »فالوسط 
الدميوقراطي« ه����ي الند الفكري 
واخلصم الرئيس����ي في معركتنا 
الفكري����ة داخ����ل أروق����ة جامعة 
الكوي����ت، واننا كتآل����ف طالبي 
نتصور ان لدى الوسط املؤهالت 
التي تقودهم نحو حتسني وضعهم 
االنتخابي بصورة افضل، ولكن 
املدرسة الفكرية املنتمني لها هي 
باألساس مدرسة مرفوضة اصال 
لدى عامة الش����عب الكويتي، فما 

بالك بطلبة اجلامعة.
يقال ان اختيار املرش��حني في 
القائمة يتم على اساس قبلي بحت، 

فما تعليقك؟
التآلف الطالبي كقائمة تخوض 
االنتخابات الطالبية تنأى بنفسها 
عن الدخ����ول في صراعات قبلية 
وطائفية وفئوي����ة، فنحن وهلل 
احلمد نقبل جميع طالب وطالبات 
كلية اآلداب لالنتساب في صفوف 
القائمة ومتثيلها في الرابطة حسب 
التي تقتضيها  املعايير واألسس 

الفترة الزمنية واملكانية.
خل��وض  اس��تعداداتكم  م��ا 
االنتخاب��ات الطالبي��ة املقبلة؟ وما 

النتائج املتوقعة؟
نحن على أهبة االستعداد وكامل 
اجلهوزية خل����وض االنتخابات 
الطالبي����ة املقبلة للعام اجلامعي 
اجلدي����د 2010/2009، وعلى وجه 
العموم فالكوادر العاملة واألنصار 

املؤيدون متشوقون خلوض غمار 
املعركة املقبلة لتأكيد أحقية التآلف 
الطالبي وجدارتها بتمثيل طالب 
وطالبات كلية اآلداب، وفيما يتعلق 
بالنتائج ف����أرى ان األمر يصعب 
تخمينه وتوقعه وفق املعطيات 
األولية املتوافرة لدينا، والكل يعلم 
ان انتخابات رابط����ة طلبة كلية 
اآلداب تعتبر من أشد االنتخابات 
الطالبي����ة ضراوة وشراس����ة، اذ 
يصعب إعطاء النتائج قبل حسم 
النتائج بصورة نهائية، ولكن كل 
أملي ان يوفقنا اهلل تعالى ويتم 
علينا إجنازنا بالفوز للعام الرابع 

على التوالي في قيادة الرابطة.
ما دور االحت��اد الوطني لطلبة 
الكوي��ت ف��ي كلي��ة اآلداب؟ وهل 

يتدخل في أعمال الرابطة؟
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� ف����رع اجلامع����ة منظمة طالبية 
نفخر بوجوده����ا ونعتز بالدور 
الذي تق����وم فيه، فاالحتاد احدى 
مؤسساتنا الطالبية التي متلك دورا 
فعاال على مستوى اجلامعة ككل، 
فهو يعنى بالعام بشكل اساسي 
وع����ن جتربة لم يتوان في خدمة 
اخوانه واخواته في كلية اآلداب 
وتوفير الدعم الكامل لهم لتحقيق 
مكتسباتهم وإرجاع حقوقهم، ولنا 
عبرة بالدور البطولي الذي قام به 
احتاد سنة 2005/2004 بالضغط 
في سبيل حل مشكلة طلبة قسم 
االعالم املتقدمني لالنتساب بالقسم 
وعددهم 101 في ظل تخاذل الرابطة 
وإثارتها البهرجة اإلعالمية آنذاك، 
وعن مدى تدخل االحتاد في اعمال 
الرابطة فهذا ام����ر متعلق بإدارة 
الرابطة واالحتاد والتنسيق فيما 
بينهم لتحقيق التعاون االيجابي 

الفعال بني املنظمات الطالبية.

احمد الشالحي

بعد تكليفه عميداً مساعداً للشؤون األكاديمية في »االجتماعية«

القشعان: خطة للبحوث الميدانية 
اإلنسانية واالجتماعية قريبًا

 »ICDL« مركز الخوارزمي يجدد عقد
بالتعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية

جدد مركز اخلوارزمي بجامع���ة الكويت عقد الرخصة الدولية 
لقيادة احلاسوب ICDL مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب 
اآللي ملجلس التعاون اخلليجي، ومن دون ش���ك فإن جتديد العقد 
يؤكد متانة العالقة املهنية وحجم الثقة املتبادلة بني جامعة الكويت 
ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب. جاء ذلك في تصريح 
لنائب مدير اجلامعة للخدمات األكادميية املس���اندة د.احمد املنيس 
حيث قال ان العقد سيكون ابتداء من 1 نوفمبر 2009 حتى 31 اكتوبر 
2010 ويتضمن العقد تنظيم الدورات التدريبية باالضافة الى عقد 
االختبارات اخلاصة بالبرنامج، ويعطي هذا البرنامج شهادة دولية 
معترف���ا بها دوليا تثبت مقدرة حاملها على اس���تخدام التطبيقات 
األساسية للحاسوب الش���خصي وترفع كفاءة الشخص في مجال 
تقنية املعلومات وحتسني االنتاجية وفرص احلصول على العمل. 
وعلى الراغبني في التسجيل بهذا البرنامج مراجعة مركز اخلوارزمي 
بجامعة الكويت � اخلالدية � مبنى 2 خ � خالل الفترة الصباحية او 
مراجعة نظم املعلومات بجامعة الكويت � الشويخ � الدور الثاني.

اعرب العميد املساعد للشؤون 
األكادميي����ة ف����ي كلي����ة العلوم 
الكويت  االجتماعي����ة بجامع����ة 
د.حمود القش����عان عن سعادته 
بثقة عميد الكلي����ة د.عبدالرضا 
اسيري الختياره لهذا املنصب، 
مؤكدا ان هذا التكليف الذي جاء من 
قبل عميد الكلية ومدير اجلامعة 
يعتبر وساما على صدره، مقدما 
شكره وتقديره للدكتور حسني 
االنصاري الذي ش����غل املنصب 
ألربع سنوات على وضعه األسس 
كافة وتق����دمي الراحة ملن بعده. 
واشار د.حمود القشعان الى وجود 
حتديات اساسية ستواجه الكلية 
ومنها اس����تعجال نظام االعتماد 
االكادميي من خالل تطوير العملية 
بالتنسيق مع نائب مدير اجلامعة 
للشؤون االكادميية د.ناجم الناجم، 
مضيفا ان الكلية بصدد تشكيل 
جلان االقس����ام حتى يتم توزيع 
املسؤوليات، حيث مت وضع خطة 
ليكون االجتاه واضحا مع نهاية 
الدراسي األول. واوضح  الفصل 
ان خطة العمادة لهذا العام فيما 
يتعلق بالبعثات هي وضع مختبر 
ملس����اعدة الطلبة والطالبات من 

املرش����حني للبعثات في تسريع 
عمليات القبول، وفي عملية ملء 
البيانات واختيار اجلامعات. وبني 
د.حمود القشعان ان مرحلة ميكنة 
التواصل في الشؤون االكادميية، 
ستكون حلقة الوصل بني اإلدارة 
واعضاء هيئة التدريس عن طريق 
االنترنت لتسهيل عملية تقدمي 
االبحاث، مشيرا الى وجود خطة 
استراتيجية للبحوث امليدانية في 
الكويت مع مركز وحدة االحصاء 
للقيام ببعض الدراسات التي تخدم 

الواقع الكويتي.

د. حمود القشعان


