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تقي: إقرار الماجستير في هيئة المعلومات 
واآلداب اإلنجليزي قريبًا في الجامعة المفتوحة

بركات: »الصحة« استعدت بمضادات 
حيوية لمواجهة إنفلونزا الخنازير

محمد هالل الخالدي
مبناس����بة افتتاح املوس����م الثقافي 
الثالثني بكلية التربية االساسية للعام 
الدراس����ي 2010/2009 اقيمت محاضرة 
بعنوان »إنفلون����زا اخلنازير: الوقاية 
– الع����الج« الختصاص����ي صحة عامة 
بقسم مكافحة االمراض بوزارة الصحة 
د.محمد حسن بركات، وقد ادار احملاضرة 
د.محمد بهزاد االس����تاذ املساعد بقسم 
العلوم بحضور عميدة الكلية باالنابة 
العميد  د.بهيج����ة بهبهاني ومس����اعد 
للشؤون الطالبية بنني د.بدر العازمي 
ومساعد العميد للش����ؤون االكادميية 
د.اميان شماس ورؤساء االقسام العلمية 

واعضاء هيئة التدريس.

اكد د.بركات ان اس����تعدادات وزارة 
 CD امل����رض بتوزيع الصحة ملواجهة 
توضح فيه اس����اليب الوقاية وتوزيع 
بروش����ورات وتوفيره����ا للمضادات 
احليوية مع حرصها على جمع البيانات 
وحتليلها جيدا مستعرضا انواع االوبئة 
وتاريخها وطرق الدول في مواجهة مثل 
هذه االوبئة، مضيفا ان خطورة املرض 
لكونه ينتقل عن طريق الهواء وحتول 
الفيروس بصور مختلفة، ومت استعراض 
انواع الفيروسات وهي A,B,C واالنواع 
اخلطيرة فيها واشار الى وجود اخلط 
الساخن 132 واستعداد الوزارة في كل 
املواطنني  وقت للرد على استفسارات 

ومساعدتهم في مواجهة املرض.

محمد المجر
أقام أس���تاذ التربية العلمي���ة في الجامعة 
المفتوحة د.عبدالمحسن الحويلة بحضور مدير 
الجامعة العربية المفتوحة د.موس���ى محسن 
حفل غداء على شرف مدير الجامعة بالكويت 
د.اسماعيل تقي ومساعدي المدير وعمادة البرامج 
األكاديمية والهيئة التدريسية واألكاديمية بهدف 
التواصل والترابط بين أسرة الجامعة وزيادة 

أواصل المحبة.
وأكد د.الحويلة ان الجامعة أصبح لها مكانة 
مرموقة محليا وعربيا من خالل الجهود المبذولة 
والس���عي من الجميع في تطوير وتنمية هذا 
الصرح األكاديمي الذي أثبت مكانته عاما جامعيا 
يتلوه عام آخر مؤكدا في الوقت ذاته ان مخرجات 
الجامع���ة من خريجيها بمختلف التخصصات 
أصبحوا ينافسون مخرجات الجامعات األخرى 
األخرى وتلبي حاجة سوق العمل ولمسنا التميز 
خالل أدائهم سواء كمدرسين في مختلف المدارس 
في القطاع الحكومي أو الخاص عن قرب عند 
االش���راف عليهم في التدري���س الميداني قبل 

التخرج وبمتابعتنا لهم بعد التخرج.
واضاف د.الحويلة اننا نجتمع بهذا الحفل 
المقام على ش���رف مدير الجامعة في الكويت 
د.اسماعيل تقي وبحضور األخ العزيز د.موسى 
محسن المدير الجديد للجامعة العربية المفتوحة 
الذي نهنئه على اختيار صاحب السمو الملكي 
األمير طالل ب���ن عبدالعزي���ز رئيس مجلس 
أمناء الجامعة لتعيينه مديرا إقليميا للجامعة 
فقد لمس���نا منه لدى زيارته لمقر الجامعة في 
الكويت واجتماعه مع أعضاء الهيئة األكاديمية 
واإلدارية اإلصرار والطموح في العمل على تنمية 
وتطوير الجامعة في نظ���رة ورؤية أكاديمية 
كما التي لمسناها لدى مدير الجامعة بالكويت 
د.اس���ماعيل تقي عندما أصر على العمل دون 

كلل أو ملل في تسخير كل االمكانيات الممكنة 
واستخدام التقنيات المتوافرة لتقدمي تعليم 

ينافس الجامعات األخرى.
بدوره قال مدير الجامعة العربية المفتوحة 
بالكويت د.اس���ماعيل تقي انن���ا نثمن جهود 
د.عبدالمحسن الحويلة بهذه المبادرة الطيبة 
في حفل الغداء الذي جمع الهيئة التدريس���ية 
واالدارية وبحضور مدير الجامعة د.موس���ى 
محس���ن بجو مليء بالمحبة واإلخاء كاسرين 
الروتي���ن االداري واألكاديمي وتقوية أواصر 

المودة فيما بيننا.
وأكد د.تقي ان الجامعة تس���ير في خطوات 
مرسومة وفقا لرؤيتها األكاديمية والتي وضعها 
مؤسسها صاحب الس���مو الملكي األمير طالل 
بن عبدالعزيز خ���الل تحقيق الحلم الذي كان 
يراوده بوضع جامعة واحدة في جميع الدول 
العربية وها هي الجامعة بعد فرعها السابع في 
س���لطنة عمان تتجه الى مزيد من التوسع في 

فروع أخرى بكفاءة أكاديمية إدارية.
واضاف د.تقي ان الجامعة تتجه الى توسعة 
برامجها األكاديمية فبعد ان كانت برامجها تعتمد 
على أربعة فق���ط )ادارة األعمال أنظمة إدارية 
وإدارة األعم���ال اقتصاد وتقني���ة المعلومات 
والحوس���بة واألدب االنجليزي( أصبح لديها 
العدي���د من المس���ارات الجدي���دة التي تفرع 
من برامجها األساس���ية كتخصص المحاسبة 
الكمبيوتر  التس���ويق وتخصص  وتخصص 
والمحاسبة وتخصص الكمبيوتر واالتصاالت 
باالضافة الى س���عيها لطرح برنامج التربية 
ف���ي تخصصاته المختلفة بعد موافقة مجلس 
الجامعات الخاصة الفتا الى ان الماجستير في 
تقنية المعلومات واألدب االنجليزي س���يرى 
النور قريبا كما س���يكون هناك ماجستير في 

التربية كذلك.

خالل حفل تكريم مدير الجامعة السابق

ضمن أنشطة الموسم الثقافي الثالثين للتربية األساسية

د.عبداحملسن احلويلة ود.اسماعيل تقي يكرمان د.موسى محسن

مدير معهد االتصاالت واملالحة م.عباس السماك مع املتدربني

اختتام دورة األلياف الضوئية بالمعهد العالي لالتصاالت والمالحة

محمد هالل الخالدي
اختتم بقسم التراس���ل باملعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للدورات التدريبية 
بالهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب دورة 
بعنوان »نظم االتصاالت بواسطة األلياف الضوئية« 

لصالح احلرس الوطني وقد حاضر في الدورة من قسم 
التراس���ل د.حسن قاسم وم.السيد حمد طه. اشتملت 
الدورة على محاضرات نظرية وجتارب عملية متكن 
من خاللها املش���اركون من االط���الع على احدث نظم 
األلياف الضوئية وذلك من خالل املختبر العلمي اخلاص 

بكوابل األلياف الضوئية. وفي ختام الدورة قام مدير 
املعهد م.عباس السماك ومساعده م.يوسف املزروعي 
ورئيس قسم التراسل بالوكالة م.صالح الصراف بتوزيع 
الش���هادات على جميع املشاركني في الدورة من افراد 

منتسبني للحرس الوطني.

الجاسر: إقرار التقريرين المالي واإلداري 
للنشاط الرياضي في مؤسسات التعليم العالي

محمد هالل الخالدي
عقدت اللجنة الرياضية ملديري النشاط 
الرياضي في مؤسسات التعليم العالي بالكويت 
اجتماعها األول برئاسة مساعد العميد للنشاط 
الرياضي في هيئة التطبيقي د.طه اجلاسر، 
وذلك ملناقشة جدول االعمال التالي: مناقشة 
التقرير اخلتامي للعام الدراسي 2009/2008، 
ومناقشة النظام االساسي لالحتاد الرياضي 
ملؤسسات التعليم العالي بالكويت وجدول 
االنشطة الرياضية للعام الدراسي2010/2009 
واللجنة املشرفة على االنشطة الرياضية، 
وما يس����تجد من اعمال. وقال اجلاسر: انه 
مت اق����رار التقريرين االداري واملالي للجنة 
الرياضية للعام الدراسي 2009/2008، كما 
مت اقرار النظام االساسي لالحتاد الرياضي 
ملؤسسات التعليم العالي بالكويت واملوافقة 
على رفع التقرير للمسؤولني في املؤسسات 
التعليمية ومن ثم رفع النظام االساس����ي 
للجهات املسؤولة في الدولة الشهار االحتاد، 

كما اتفق اعضاء اللجنة على ان تكون االنشطة 
الرياضية ملؤسس����ة التعليم العالي للعام 
الدراسي 2010/2009 احد عشر نشاطا موزعة 
على النحو التالي: أوال: االنشطة بالنسبة 
للبنني، الفصل الدراسي االول، عدد االنشطة 
5، كرة القدم، كرة السلة، التنس االرضي، 
التايكوندو، العاب القوى، الفصل الدراسي 
الثاني عدد االنش����طة 6، كرة الطائرة، كرة 
اليد، االسكواش، تنس الطاولة، كرة القدم، 

انشطة مختلفة في السباحة.
ثانيا: االنشطة بالنس����بة للبنات: بعد 
املناقشة اتفق احلضور على ان تبدأ االنشطة 
بالنسبة للبنات خالل الفصل الدراسي الثاني 
على أال يقل عدد املؤسس����ات املشاركة في 
النشاط عن اربع مؤسسات ليقام النشاط 
حتت مظلة اللجنة وهذه االنشطة املقترحة 
هي: كرة القدم خارج الصاالت، كرة الطائرة، 
كرة السلة، تنس الطاولة، التنس االرضي، 

االسكواش.

اشتملت على محاضرات نظرية وتجارب علمية

 الكويت تلقت دعوة للمشاركة في احتفال
الذكرى المئوية للشاعر التونسي أبوالقاسم الشابي

 طلبة الكويت في اإلمارات
ينتخبون أعضاء هيئة إدارية لناديهم

تقام للعام الثاني على التوالي وتتكون من 9 أعضاء

قيمة الجائزة 10 آالف دينار تونسي

الش����ارقة � كون����ا: انتخب 
طلبة الكويت في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تس����عة منهم 
سيش����كلون الهيئ����ة االدارية 
لناديهم في االمارات الذي ميثل 

نحو 600 طالب وطالبة.
وفاز باملركز األول س����عد 
الوهيب وحصل على 160 صوتا 
وتاله سعد العجمي بحصوله 
على 150 صوتا وأحمد الشالحي 
143 صوتا ويوسف احلليبي 

140 صوتا وطالل احلس����يني 
135 صوتا ومحمد النمش 134 
الغيص 128 وخالد  وعبداهلل 
الراشد 123 صوتا واحمد القطان 

109 اصوات.
وصرح امللحق الثقافي في 
دبي د.مسعد شالش ل� »كونا« 
ب����أن االنتخاب����ات هدفت الى 
تش����كيل هيئة ادارية تتكون 
من تسعة اعضاء، مشيرا الى 
ان هذه االنتخاب����ات تقام في 

عامها الثاني.
واضاف د.مسعد ان الفائزين 
باملركزين العاشر واحلادي عشر 
سيكونان عضوي احتياط اول 
وثان وهما احمد املطوع وحصل 
على 88 صوت����ا وبدر الزنكي 

وحصل على 85 صوتا.
وقد تقدم للترشح في هذه 
اقيمت في  الت����ي  االنتخابات 
الش����ارقة 17 مرشحا  جامعة 

من الطلبة.

محمد هالل الخالدي
تلقت مؤسسات التعليم العالي عبر سفارتنا 
في تونس دعوة للمشاركة في افتتاح الدورة 
ال� 23 جلائزة الش���اعر التونس���ي أبوالقاسم 
الشابي اخلاصة بالشعر، والتي تشرف عليها 
وزارة الثقافة واحملافظة على التراث التونسي 
مبناس���بة الذكرى املئوية للشاعر ابوالقاسم 
الشابي، يذكر ان قيمة اجلائزة 10 آالف دينار 
تونس���ي، وقد أعلن رئيس جلنة اجلائزة عن 
فتح باب الترشح الستقبال األعمال املشاركة 

وفقا للشروط التالية:
1 � أن يكون العمل املرشح مجموعة شعرية او 

ديوان شعر محررا باللغة العربية الفصحى.
2 � ان يكون منشورا ألول مرة في طبعته 
األولى وصادرا في الفترة بني اول يناير 2007 

و15 اجلاري بدخول الغاية.
3 � ان يحمل العمل املرش���ح اس���م ناشره 

وسنة نشره وجوبا.
4 � ان يرسله صاحبه عن طريق البريد في 5 
نظائر، مطبوعة ومرفوقة وجوبا بطلب ترشحه 
محرر بخط واضح جدا مع نبذة مختصرة من 

سيرته األدبية.
5 � أال يكون العمل املرشح قد أحرز به مؤلفه 
من قبل اي جائزة او شارك به جزئيا او كليا في 

دورة سابقة جلائزة ابوالقاسم الشابي.
6 � ان يذكر صاحب العمل املرشح عنوانه 

ووسائل االتصال به بخط واضح جدا.
7 � ال تقب���ل ادارة اجلائزة العمل املرش���ح 

مباشرة من الشاعر او من غيره.
8 � ان يرسله بالبريد الى العنوان التالي: 
وزارة الثقافة واحملافظة على التراث / القصبة 

/ تونس 1030.
9 � آخ���ر أجل لقبول الترش���حات يوم 16 

اجلاري بشهادة ختم البريد.
10 � األعمال املرشحة ال تعاد إلى أصحابها 

بأي صفة.

محمد المجر
اعلنت رئيسة اللجنة الطالبية بلجان الطالبات في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امل االسلمي عن تدشني مشروع »بتبادلنا استفادة« 

الذي تنظمه جلان الطالبات لالستفادة بالكتب القدمية وتبادلها فيما بني الطالبات.
وبينت األسلمي ان املشروع عبارة عن وضع طاولة داخل كليات البنات جلمع الكتب 
القدمية عليها واالستفادة منها بدال من اتالفها، موضحة ان هذا املشروع نوع من التكافل 

ويدعم روح التواصل والتآخي بني الطالبات.

»بتبادلنا استفادة« في لجان الطالبات بـ»التطبيقي«

د.مسعد شالش


