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»التآلف الطالبي«: نسير بخطى ثابتة
للحصول على رابطة اآلداب للعام الخامس

أكد تمسّك القائمة بمبادئها

نادي نموذج األمم المتحدة في »األميركية« 
ينّظم »الديبلوماسية من وجهة نظر سفير«

تقي: خطة مدروسة
لتطوير قطاعات الهيئة

 )Munauk( ينظم نادي من���وذج األمم املتحدة
باجلامعة األميركية في الكويت )AUK( حلقة نقاشية 
بعنوان »الديبلوماسية من وجهة نظر سفير«، غدا 
الثالثاء 20 اجلاري مبشاركة وحضور عميد السلك 
امباكي  الس���نغال عبداالحد  الديبلوماسي سفير 
ود.عبدالعزيز الفايز سفير اململكة العربية السعودية 
وديبورا جونز سفيرة الواليات املتحدة االميركية 
ومايكل ارون سفير اململكة املتحدة ود.مايكل وربس 
س���فير جمهورية املانيا االحتادية. واشار رئيس 
النادي عبدالعزيز املطوع الى ان هذه احللقة النقاشية 
 Munauk تأتي تتويجا ألنش���طة مهمة ق���ام نادي
بتنظيمها او املشاركة فيها محليا وخليجيا وعربيا 
وعامليا الطالع طلبة وطالبات اجلامعة االميركية 
في الكويت على احدث املستجدات السياسية وذلك 

في سبيل دعم مهاراتهم وصقل مواهبهم.

واضاف ان الهدف من هذه احللقة النقاشية هو 
اكساب اعضاء Munauk القدرات عالية املستوى على 
ممارسة فنون النقاش واحلوار وفق اسس ومناهج 
الديبلوماسية االحترافية وعلى نحو ما هو متبع 
في هيئة االمم املتحدة ومنظماتها الدولية جنبا الى 
جنب مع تدريبهم على مهارات التفاوض عبر الوقوف 
على رؤى وتصورات كوكبة من السفراء املخضرمني 
الذين ميتلك كل منهم مسيرة حافلة باالجناز في 
خدمة بلده والديبلوماسية الدولية، وكان النادي قد 
شارك في العديد من االنشطة الدولية ومنها مؤمتر 
الكلية امللكية في لندن وهارفارد ومؤمتر منظمة 
برنامج األمم املتحدة الطالبي في مملكة البحرين، 
كما قامت املنظمة بتنظيم أنشطة ناجحة احدثت 
اصداء واسعة على الس���احة احمللية منها الندوة 

املوسعة »أمة 2009 أزمة اختيار«.

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية وحضور نائب 
املدير العام للتخطيط والتنمية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
أقي���م لقاء  د.عبدالعزي���ز تقي 
تنوي���ري يجم���ع ادارات قطاع 
التخطيط والتنمية والذي عقد 
امس بديوان عام الهيئة بالعديلية، 
واكد د.تقي ان ادارة الهيئة ارتأت 
وجود قطاع كامل يهتم بالتنمية 
والتخطيط حيث ان هذه االدارة 
تعمل على تالفي االخطاء السابقة 
وتطوير القطاعات املختلفة للهيئة 

سواء هيكلها الوظيفي او التنظيمي واشار الى ان العمل سيكون ضمن 
خطة موضوعة ومدروسة من خالل تأسيس قطاع بشكل سليم واالهتمام 
باملعايير وتأهيل الكوادر الفعالة وتوفير بيئة جاذبة للعمل للموظفني 
واتباع القنوات الرسمية والبعد عن البيروقراطية، والتعاون بني جميع 

االطراف مما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة سواء اداريا او علميا.

احمد الشالحي

د.مشعل املشعان

آراء وأفكار دخيلة على القائمة، 
إلى جانب سعيهم لفرض بعض 
االسماء واالشخاص لتحل مناصب 
االلتزام  بالقائم���ة دون  قيادية 
بالنظم املتبعة الختيار مرشحي 
القائمة، الى جانب سعيهم لتفريق 
فصل القائمة وتشتيت وحدتها. 
واشار الشالحي الى انه بعد رفض 
السابقة،  القائمة لكل املعطيات 
قامت هذه املجموعة باللجوء إلى 
القائمة املستقلة قبل بضعة شهور 
لتحقيق مكتسباتها وجنحت في 
فرض قراراتها على القائمة سابقة 
الذكر. وختم الش���الحي البيان 
مؤكدا على حقائق ثابتة للقائمة 
وتوضيحه���ا للجموع الطالبية 
وللنأي ب� »التآلف الطالبي« عن 

ادخالها مبهاترات انتخابية.

ال ميثلون قائمة التآلف الطالبي 
ويعتبرون خارجون على مبادئها 
ومنهجه���ا وذلك لعدة أس���باب 
وهي كالتالي، س���عيهم لفرض 

سعود المطيري
التآلف  أص���درت قائم���ة 
الطالبي التي تخوض انتخابات 
رابطة الطلبة بيانا توضيحيا 
بينت من خالله متسك قائمة 
كلية اآلداب مببادئها وثباتها 

على منهجها.
وفي هذا السياق أكد منسق 
القائم���ة أحمد الش���الحي أن 
القائمة تسير على قدم وساق 
وبخطى ثابت���ة بتحقيق رقم 
قياس���ي جديد للحصول على 
مقاع���د رابطة الكلي���ة للعام 
اخلامس عل���ى التوالي. وبني 
الشالحي من خالل البيان أن 
كال من س���عد مبارك دعسان 
الشمري، وثنيان أحمد يوسف، 
وعبداهلل الشمري، وفهد البارود 

اللجنة التأسيسية لمدربي الكليات 
لمساواتهم بنظرائهم في المعاهد

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

يف منطقة ال�سديق اأو منطقة اأ�سبيلية
من املالك مبا�سرة والدفع كا�ش

مطلوب اأر�ش للبيع

99077719

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم 2

9

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

محمد هالل الخالدي
اكد مدير مكتب التطوير االداري في الهيئة 
التطبيقي والتدريب د.احمد  العامة للتعليم 
العازمي ان الهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة 
والذي مت اقراره ليضم خمس���ة قطاعات بدال 
من ثالثة قطاعات متت دراسته بأسلوب علمي 
متكام���ل بحيث يلب���ي كل احتياجات الهيئة 
املستقبلية مبا يواكب التطورات والتحوالت 
التي شهدتها الهيئة. فالهيئة كما نعرف اصبحت 
تضم 15 كلية تطبيقية ومعهدا تدريبيا باالضافة 
الى العمادات واالدارات واملراكز املختلفة التي 
تتب���ع قطاعاتها واملناط به���ا كثير من املهام 
االكادميية واالدارية التي تسهم بشكل فاعل 
في دعم مسيرة الهيئة. واشار د.العازمي الى 

ان هناك تشاورا وتنسيقا مع ديوان اخلدمة 
املدنية فيما يتعل���ق بالهيكل التنظيمي لكل 
قطاع من قطاعات الهيئة، بحيث حتقق الهيئة 
اهدافها وطموحاته���ا على الوجه االكمل وان 
يحقق التطوير االداري لقطاعات الهيئة االدارية 
مسيرة الهيئة التعليمية واالكادميية املستقبلية. 
واوضح مدير املكت���ب االداري د.العازمي ان 
اقرار كادر االداريني في الهيئة اسوة بزمالئهم 
في جامعة الكويت يعتبر حافزا، مشيدا بدور 
العاملني في قطاعات الهيئة وحتملهم الكثير من 
االعباء االدارية والوظيفية ويستحق انصافهم 
بإقرار هذا الكادر الذي انتظرناه طويال. وافاد 
د.العازمي بأن املكتب قطع ش���وطا كبيرا في 
تطوير االدارات واملكاتب االدارية بكليات الهيئة 

ومعاهدها اس���وة بديوان عام الهيئة، وذلك 
في اطار سعينا ان تس���اير املسيرة االدارية 
والوظيفية ما حتققه الهيئة علميا واكادمييا، 
بشكل يحقق االهداف العامة للهيئة، مشيرا الى 
ان هناك جلانا تعمل بالهيئة من اجل مزيدا من 
التطوير والتحديث ليس في قطاعات الديوان 
العام فقط، بل في ادارات من املكاتب والكليات 
واملعاهد، مؤكدا ان عملية التطوير والتحديث 
عملية مستمرة تواكب خطط التنمية في الدولة. 
وفي نفس السياق اكد د.العازمي ان لدى مكتب 
التطوير االداري فكرة في خطته املستقبلية 
تنظيم مؤمتر للتطوير االداري ع لى مستوى 
الكويت حتت شعار »علم وخبرة« بالتعاون 

مع القطاعني احلكومي واخلاص.

العازمي: تشاور وتنسيق بين »التطبيقي« وديوان الخدمة
في تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد بكل اختصاصاته

ليضم 5 قطاعات بدالً من 3 فقط

د.أحمد العازمي

د. عبدالعزيز تقي

محمد المجر
التأسيس���ية  اللجنة  أعلنت 
لرابطة مدربي الكليات في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
في بيان لها أنها التقت نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
د.مشعل املش���عان ملتابعة ما مت 
نقاش���ه معه في لقاء سابق من 
نقاط مهمة تخص أعضاء هيئة 

التدريب بالكليات.
وأشار البيان إلى أن د.املشعان 
أكد لوفد اللجن���ة أن التوصيف 
النصاب  الوظيف���ي وس���اعات 
املعمول بها في املعاهد هو ذاته 
ما ينطبق على الكليات بعد تغيير 
مس���مى األعضاء فيه���ا وهذا ما 
أكدته إدارة الش���ؤون القانونية 
من خالل كتاب موجه للمدير العام 

التوظيف ال توجد أي تفرقة بني من 
يعملون باملعاهد التدريبية ومن 
يعملون منهم بالكليات التطبيقية، 
كما ان طبيعة عملهم واحدة سواء 

بالكليات او املعاهد«.
ووعد د.املشعان وفد اللجنة 
باالنتهاء م���ن موضوع التقييم 
قريب���ا، مرجح���ا أنه س���يكون 

لسنتني.
وتوجه���ت اللجنة في بيانها 
بالشكر إلدارة الهيئة متمثلة في 
مديرها د.يعقوب الرفاعي ونوابه 
د.مشعل املشعان، صباح البحر، 
س���عاد الرومي لتفهمهم ملشاكل 
الكلي���ات وإعرابهم  املدربني في 
عن استعدادهم تقدمي املساعدة 
والعون في تذليل اي عقبات ميكن 

ان تواجههم.

بتاريخ 2009/4/22 والذي ينص 
على أن »األحكام اخلاصة بأعضاء 
هيئة التدريب بالهيئة واملتعلقة 
الوظيفي���ة بالئحة  بش���ؤونهم 


