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الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية عميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
تقام محاضرة كبرى بعن���وان »انفلونزا اخلنازير بني 
التهوي���ن والتهويل« يحاضر فيها د.صبري الدمرداش 
ويقدمها علي الكن���دري ويعقب عليها الداعية د.محمد 
العوضي وذلك في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 
االثنني 2009/11/2 في قاعة خالد املذكور بكلية الشريعة 

� جامعة الكويت.

»إنفلونزا الخنازير بين التهوين والتهويل« في »التربية«

ناصر الهاجري

د.مثنى الرفاعيد.بدر الصقعبي د.عبدالرحيم ذيابد.فيصل اجلويهل د.سعود العبيديد.طاهر الصحاف د.عبدالرضا أسيريد.راشد العجمي

أكدوا أن رحيل القادة المخلصين ال يعني انقطاعهم عن األحداث الجارية على الساحة

قياديو الجامعة: إطالق اسم الشيخ صباح السالم على المدينة الجامعية 
في الشدادية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتعليم ومكانته

في مبادرة حملت كل معاني الوفاء والعرفان، أمر صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد بإطالق اسم سمو األمير الراحل املغفور 
له الش���يخ صباح السالم الصباح على املدينة اجلامعية في الشدادية 
لتكون تس���ميتها )مدينة صباح السالم اجلامعية(، حيث كان األمير 
الراحل الشيخ صباح الس���الم الصباح هو من افتتح جامعة الكويت 

في العام 1966.
وتقديرا من قياديي وعمداء جامعة الكويت لهذه اللفتة الكرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كان لنا هذا االستطالع الصحافي 

مع عدد من القياديني في جامعة الكويت حول هذه التسمية:
في البداية قال نائب مدير اجلامعة للتخطيط د.فيصل اجلويهل ان 
إلطالق اسم األمير الراحل الشيخ صباح السالم على املدينة اجلامعية 
اجلديدة في الشدادية ليكون اسمها »مدينة صباح السالم اجلامعية – 
جامعة الكويت« أطيب األثر في نفوس األسر اجلامعية، وبصفة خاصة 
أولئك الذين عاصروا وعايشوا عهده الطيب خالل الفترة من عام 1965 
حتى عام 1977، مؤكدا انها الفترة التي شهدت نهضة الكويت في شتى 

املجاالت والتي كان يطلق عليها درة اخلليج.
واشار د.اجلويهل الى ان أهم حدث في عهد املغفور له الراحل الشيخ 
صباح الس���الم الصباح هو نشأة جامعة الكويت، حيث راودته فكرة 
انشاء اجلامعة منذ ان كان وليا للعهد مع بداية الستينيات من القرن 
املاضي، ومت افتتاح اجلامعة آنذاك في السابع والعشرين من نوفمبر 
عام 1966. واضاف د.اجلويهل أن حفل افتتاح اجلامعة في عهد املغفور 
له الشيخ صباح الس���الم الصباح كان ضمن مهرجان شعبي وعلمي 
ضخم، ومن كلمات املغفور له خالل االفتتاح: »نحن في أمس احلاجة 
الى جامعة تغطي احتياجاتنا وتفيض، لكي تضيف الى ثرواتنا، ثروة 

أبقى وأخلد على مر الزمن، ثروة من البشر، من أبنائنا تنفعنا، ومند 
بها العون الى الوطن العربي واالنسانية جمعاء«.

وبدوره قال عميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا أس���يري: 
على وتيرة ما عهده أهل الكويت لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، كانت تلك اللفتة الكرمية التي تفضل بها س���موه بإطالق اسم 
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح على املدينة اجلامعية 
اجلديدة بالشدادية ليكون اسمها »مدينة صباح السالم اجلامعية«، وذلك 
خالل رعاية سموه وحضوره حفل تكرمي املعلمني املتميزين واملدارس 

املتميزة في اليوم العاملي للمعلم للعام الدراسي 2009/2008.
ومن ناحيته قال عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف 
ان تسمية احلرم اجلامعي باسم مدينة صباح السالم اجلامعية تربط 
احلاضر واملستقبل باملاضي ويذكرنا بالغرس الطيب بإنشاء اجلامعة 
في عام 1966، فضال عن ارتب���اط التعليم اجلامعي في الكويت بأمير 
البالد الراحل املغفور له الش���يخ صباح الس���الم الصباح حيث كان 
افتتاح اجلامعة في عهده، مش���يرا ال���ى ان املدينة اجلامعية اجلديدة 
بالشدادية ستكون معلما حضاريا يشير الى تطور التعليم اجلامعي 
بالكويت وهو احللم الذي راود جميع العاملني باجلامعة من موظفني 

واساتذة وطلبة.
لفتة إنسانية

ومن جانبه قال عميد القبول والتسجيل د.مثنى الرفاعي انها لفتة 
حتمل الكثير من معاني الوفاء والعرفان ملن خدموا الكويت بإخالص 
وتفان واضاف ان تلك اخلطوة تعكس التقدير الذي يحظى به الشيخ 
صباح الس���الم في قلوب ابنائه الكويتي���ني والبصمة التي تركها في 

مسيرة التقدم نحو الكويت احلديثة عندما ساهم رحمه اهلل في رعاية 
ودعم هذه اجلامعة منذ تأسيسها عام 1966.

وبدوره قال عميد كلية العلوم د.بدر الصقعبي: مما ال شك فيه ان 
االمر االميري الصادر من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بإطالق اسم االمير الراحل الشيخ صباح السالم على املدينة اجلامعية 
اجلديدة في الشدادية ليكون اسمها »مدينة صباح السالم اجلامعية« 
كان مبادرة طيبة تركت اثرا بالغا في نفوس جميع العاملني في كلية 
العلوم بصفة خاصة واجلامعة بصفة عامة، ألنها حملت في طياتها ردا 
للجميل وتخليدا لذكرى االمير الراحل الذي كان له الفضل في اصدار 
قانون اجلامعة ووضع حجر االساس إلنشاء جامعة الكويت، هذا الصرح 
االكادميي العلمي الكبير الذي اصبح يواكب كبرى اجلامعات العريقة 

في العالم من حيث االمكانات والتجهيزات والتقنيات احلديثة.
عملية التنمية

ومن جهته، توجه عميد كلية العلوم الطبية املس���اعدة د.س���عود 
محمد العبيدي بالش���كر لصاحب السمو األمير على هذا االمر السامي 
بإطالق اسم االمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح على املدينة 
اجلامعية اجلديدة ليكون اس���مها »مدينة صباح الس���الم اجلامعية« 
والذي يدل على الوفاء والعرفان حلاكم من حكام الكويت األوفياء احب 
الشعب وأحبه الشعب. واردف د.العبيدي قائال إن االمير الراحل كان 
له الدور الكبير في دفع عجلة التنمية في البالد في جميع املجاالت مما 
جعل دولتنا احلبيبة الرائدة دائما بني اخواتها الدول العربية وخاصة 
ف���ي املجال التعليمي بدءا من بناء امل���دارس واملعاهد واحضار افضل 
املدرسني واالهتمام باملناهج التعليمية حتى انشاء جامعة الكويت مت 

في عهده رحمه اهلل والتزال حتظى بكل فخر واعتزاز مبكانة مرموقة 
بني جامعات الدول االقليمية والعاملية.

منارة العلم

ومن جانب آخر قال عميد كلية العلوم االدارية د.راش���د العجمي 
ان امر صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد بإطالق اسم امير 
الكويت الراحل الش���يخ صباح السالم الصباح على املدينة اجلامعية 
بالشدادية ليكون اسمها »مدينة صباح السالم اجلامعية« برهان على 
أن شمس املاضي االصيل في هذا البلد املعطاء ال تغيب بل ستظل زادنا 

نحو حتقيق طموحاتنا وتطلعاتنا واهدافنا املستقبلية.
واضاف د.العجمي ان رحيل الق���ادة املخلصني ال يعني انقطاعهم 
عن االحداث اجلارية على الس���احة، بل ميكن القول ان هؤالء الرموز 
املضيئة وان غابوا عنا بأجسامهم ستبقى سيرتهم العطرة وبصماتهم 
الواضحة منهاجا ننهل منه للمضي قدما نحو طريق التطوير والتنمية 
والتقدم، وذلك حتت ظل قائد مس���يرتنا صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد الذي يؤكد من خالل هذا االم���ر االميري مدى حرصه 

وتقديره للعرفان باجلميل.
وبدوره، ثمن عميد ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحي���م ذياب املبادرة 
السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بخصوص اطالق 
اسم االمير الراحل الشيخ صباح السالم على املدينة اجلامعية اجلديدة 
بالشدادية ليكون اس���مها »مدينة صباح السالم اجلامعية« مؤكدا ان 
هذه املبادرة السامية تشكل تخليدا لذكرى االمير الراحل على مر الزمن 
واقل ما ميكن ان يقدم لروحه الطاهرة عرفانا باجلميل وتقديرا جلهوده 

ودوره الفعال في النهوض بالعملية التعليمية بالبالد.

انتصار األكاديمية دليل على صالبتها

أكد ثقة الجموع الطالبية بقيادة »المستقلة« لجمعية طلبة الصيدلة

لت هيئتها اإلدارية برئاسة الغانم رابطة الطب شكَّ

الهاجري: أعمال جمعية »الصيدلة« تتحدث عنها
آالء خليفة

اكد امني سر القائمة املستقلة 
في مركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت ناصر الهاجري ان االعمال 
واملكتسبات الطالبية واألكادميية 
املمي���زة التي قدمته���ا جمعية 
طلبة الصيدلة )KPSS( تتحدث 
عنها بش���كل صري���ح وواضح 
عبر ما س���طره التقرير االداري 
النقابي  واملالي للجمعية للعام 
2010/2009. وأشار الهاجري الى 
ان طالب وطالبات كلية الصيدلة 
الزمالة واالخوة  جتمعهم روح 
وعملوا جميعا من اجل ارتقاء عمل 
واداء اجلمعية فكل طالب وطالبة 
س���اهم في خلق التغيير الذي 
أوجدته القائمة املستقلة في هذه 
اجلمعية خاصة في ظل مكتسبات 
وحتركات يشهد بها اجلميع دون 

تضليل او تشكيك.
وكش���ف ان اجلمعية عملت 
بعي���دا عن االلتف���ات ألصوات 
الهجوم غير املبرر وان القائمة 

املستقلة تنأى بنفسها بعيدا عن 
املهاترات االنتخابية عندما تكون 
مصلحة الطلبة فوق كل ش���يء 
وخير دليل على ذلك مضيها في 
اجتهادها من خالل تقدمي خصم 
الكتب بنسبة 100% لطلبة كلية 
الكويت وهو  الصيدلة بجامعة 
الذي مكنهم من اس���تعادة قيمة 
م���ا دفعوه بالكام���ل مقابل تلك 
الكتب وهي خدمة مميزة اشاد بها 
اجلميع، وقيام اجلمعية باصدار 
اول ع���دد من مجل���ة اجلمعية 
 )Rx magazine( التخصصي���ة
الدراسية  الكتب  وتقدمي خصم 
100% جلمي���ع طلب���ة الصيدلة 

برعاية الرائدة للمشاريع.
وقال: وال ننس���ى استعادة 
عضوية اجلمعية باسم الكويت 
عبر جتدي���د وتفعيل عضوية 
جمعية طلبة الصيدلة الكويتية 
في املنظمة العاملية IPSF بعد دفع 
الديون املتراكمة في الس���نوات 
املاضية والتواصل املستمر مع 

اجلدول يوضع من قبل الدفعة 
االكب���ر لالصغر ويكون ثابتا 
على مدى 5 س���نوات، وكذلك 
املكافأة  التحرك على زي���ادة 
الس���نة  االكلينيكي���ة لطلبة 
الدراسية اخلامسة، والتحرك 
املكافأة االكلينكية  اقرار  على 
لطلبة السنة الدراسية الرابعة 
والتي س���يتم مناقش���تها في 
مجلس عمداء اجلامعة لالقرار 
في القريب، ويسجل جلمعية 
طلب���ة الصيدل���ة الكويتي���ة 
)KPSS( في هذا العام النقابي 
س���عيها اجلاد للحصول على 
مكافأة التخصص النادر جلميع 
طلبة الصيدلة، ووافق عليها كل 
من د.محمد القدومي ود.عبداهلل 
بهبهاني وسيتم مناقشتها في 
مجلس عمداء اجلامعة لالقرار، 
عالوة على اقرار توظيف الطلبة 
الكويتيني خريجي كلية  غير 
الصيدلة بجامعة الكويت في 

وزارة الصحة.

املنظمة. واضاف: وال ميكن نسيان 
دور اجلمعية في سلس���لة من 
التحركات األكادميية والطالبية 
التي تستحق الذكر مثل حتديد 
ترتيب جدول االختبارات الفصلية 
والنهائية من قبل طلبة الدفعة 
الواحد  الك���ورس  نفس���ها في 
على خالف م���ا كان يحدث في 
الس���ابقة، حيث كان  السنوات 

آالء خليفة
توجه رئيس رابطة طلبة الطب 
الكويتية محم����د الغامن، بجزيل 
التي  الطالبية  الش����كر للجموع 
أولتهم الثق����ة وتوجتهم لقيادة 

دفة الرابطة.
الهيئة  الغامن تشكيل  وأعلن 
اإلدارية للعام النقابي 2010/2009 
وقد جاءت كالتالي: محمد الغامن 
رئيسا، عبدالعزيز عباس نائبا 
للرئيس، حمد الفرحان أمينا للسر 
وقد حلت نوف العنزي في منصب 
أم����ني الصندوق، هذا وقد اختير 
عبداهلل العبداجلليل رئيسا للجنة 

الثقافية واإلعالمية وجاءت مرمي معرفي نائبة له، كما حلت فجر دشتي 
رئيس����ة للجنة الشؤون الطالبية وطالل الصالح نائبا لها، اما اللجنة 
الدولية فجاء فهد احلسن رئيسا لها، وحل حسني دخت رئيسا للجنة 
املستجدين ونوال األثري نائبة له كما حل حسني ميرزا رئيسا للجنة 
نشاط الطلبة اما جمانة القطان فجاءت رئيسة للجنة نشاط الطالبات. 
هذا وأعلن الغامن عن فتح باب املش����اركة في جلان الرابطة انطالقا من 
اإلميان العميق بضرورة التأكيد على مبدأ العمل اجلماعي وتوس����يع 
قاعدة املش����اركة واس����تكماال جلهود الروابط على مدى السنوات ال� 3 
الس����ابقة في هذا اإلطار، ووعد الغامن طلبة وطالبات الكلية بالس����عي 
نحو مزيد من املكتسبات الطالبية واستكمال جهود الروابط السابقة 

في جملة من القضايا التي تصب في خانة املصلحة الطالبية.

م����ن جانب آخر، ب����ارك أمني 
عام القائمة األكادميية يوس����ف 
بوخمسني للجموع الطالبية النصر 
الذي حققته قائمته في انتخابات 
رابطة طلبة الطب الكويتية والتي 

أقيمت مؤخرا.
وقال بوخمسني: لقد خضنا 
العام ونحن على  انتخابات هذا 
ثقة ان اجلموع الطالبية لن تخذلنا 
مراهنني على وعي طلبة وطالبات 
كلية الطب وحسن اختيارهم ملن 
ميثلهم فاتخذنا شعار »أقسمنا 
سنبقى ألننا واحلق أكثرية« وقد 
الوعد  أثبتت الصناديق ان ذلك 
الذي أطلقناه لم يكن جزافا، حيث اكتسحنا الكلية عن القائمة الطبية 
وهذا ان دل على ش����يء إمنا يدل على إميان طلبة وطالبات كلية الطب 
بقائمتهم األكادميية ورغبتهم الصادقة باستمرار هذه القيادة الطموحة 
للعام الرابع على التوالي وتوجه بوخمسني بالشكر جلميع من شارك 
في إجناح العملية االنتخابية كما خص بالشكر اعضاء قائمته العاملني 
والذين لوالهم ملا حتقق هذا االنتصار الذي جاء ليؤكد قوة ومتانة موقف 
القائمة وازدياد صالبتها يوما بعد يوم انطالقا من مبادئها الس����ليمة 
والت����ي صيغت لتخدم طلبة الطب جميعا بعيدا عن اي متيز، هذا وقد 
استغل بوخمسني هذه املناسبة ليبارك ألعضاء الرابطة اجلدد، متمنيا 
لهم التوفيق والس����داد في حمل األمانة امللقاة على عاتقهم داعيا إياهم 

لفتح آفاق أوسع في العمل الطالبي.

يوسف بوخمسني محمد الغامن


