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الجامعــــة
والتطبيقي

ينظم مركز دراس��ات اخلليج في اجلامعة األميركية في الكويت محاضرة بعنوان »س��وق الغاز في 
اخلليج: العوائق والفرص«، للباحث األميركي في جامعة هارفارد، والزائر في اجلامعة األميركية في الكويت 
»جاستني دارجني« وذلك غدا الثالثاء 3 اجلاري في الساعة اخلامسة بقاعة االجتماعات في حرم اجلامعة 
األميركية في الكويت. وسيناقش دارجني العوائق والعثرات أمام توسع سوق الغاز في اخلليج، مقارنة 
بسوق النفط، والفرص املتاحة أمام هذا القطاع لالزدهار، وسيعرض دارجني الذي بحث باستفاضة كال 
من سوق الغاز في الكويت ودولة االمارات العربية املتحدة، تطور سوق الغاز في البلدين، ويطرح حلوال 

عملية ألصحاب القرار واملعنيني بهذا القطاع لتحسني أداء وإنتاجية سوق الغاز في املنطقة.

باحث أميركي يحاضر عن سوق الغاز في الخليج

د.عبدالرضا أسيري خالل لقائه نائب رئيس بعثة جمهورية كوريا سانغ كون كيم

فهد الكشتي

أسيري بحث إمكانية عقد ندوة
كورية ـ كويتية حول تطوير التعليم

خالل لقائه نائب رئيس بعثة جمهورية كوريا سانغ كون كيم

المكتب الصحي باألردن يدعو الطلبة الجدد 
للتسجيل في الضمان الصحي الجديد

عمان ـ عادل العتيبي
دعا املكتب الصحي لدى سفارتنا في اململكة 
االردنية الهاشمية جميع الطلبة املستجدين في 
اجلامعات االردنية الى التسجيل في الضمان 
الصحي عـــن طريق الهاتـــف: 065926290 ـ 
065926770، كمـــا اوضح انه عند حضورهم 
الستالمهم البطاقة يجب احضار الهوية اجلامعية 
او ما يثبت انهم مقيدون باجلامعات االردنية 

للعام الدراسي احلالي.
وفـــي تصريح خاص لـ »األنباء«، كشـــف 
رئيس املكتب الصحي لدى سفارتنا في اململكة 

االردنية الهاشمية عبدالعزيز العنزي انه مت 
جتديـــد عقد التأمني الصحـــي جلميع الطلبة 
والطالبات املســـجلني في مختلف اجلامعات 

االردنية باالضافة الى عائالتهم.
وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على شموله جميع ابنائه 
الطلبة بنظام التأمني الصحي اجلديد وكذلك 
وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة لتسهيل 
عمـــل املكتب الصحي مبا يخدم ابناءه الطلبة 
والطالبات وجميع املبعوثني للعالج في اخلارج 

على نفقة وزارة الصحة باالردن.

اســـتقبل عميد كلية العلـــوم االجتماعية 
الكويت د.عبدالرضا اســـيري نائب  بجامعة 
رئيس بعثة جمهورية كوريا سانغ كون كيم، 
وهدفت الزيارة الى تبادل اآلراء حول امكانية 
عقد ندوة كورية ـ كويتية ويلقيها اســـتاذان 
زائران من املعهد التعليمي االساسي بكوريا، 
ورحب د.اسيري بهذه اخلطوة توطيدا للعالقات 

الثقافية املميزة بني الكويت وكوريا.
واضاف د.اسيري انه سيتم التطرق خالل تلك 

الندوة الى اهمية تطوير التعليم من وجهة النظر 
الكورية، فضال عن تطوير االقتصاد احلديث 

وتوجهات سياسة الكويت اخلارجية.
وفـــي اخلتام، قـــام نائب رئيـــس البعثة 
الديبلوماســـية الكورية بجولة تفقدية وذلك 
للتعرف على اقسام كلية العلوم االجتماعية 
ومكتبة جابر االحمد املركزية مرورا بالتقنيات 
املتبعة في املكتبة، معبرا عن اعجابه الشديد 

مبستوى الكلية ومكتبة جابر.

دعوة األكاديميين الكويتيين 
للمشاركة في »إستراتيجيات 

المصادر التكنولوجية« 
ببنغالديش

محمد هالل الخالدي
وجهت إدارة اجلامعة اإلســــالمية 
للتكنولوجيا ومقرها في بنغالديش 
الدعوة الى مؤسسات التعليم العالي 
في الكويت من أجل ترشــــيح عدد من 
األكادمييني للمشاركة في دورة »أدوات 
واســــتراتيجيات مصــــادر املعلومات 
التكنولوجية« والتي ستقام في الفترة 
من 21ـ  24 اجلاري. وتهدف هذه الدورة 
الفائدة لألفراد املرتبطني  الى حتقيق 
باحلاســــب اآللي ومديري املشــــاريع 
واملعلمني واملهنيني واملشــــتغلني في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإدارة مشاريع البرمجة وإنتاج وتطوير 
البرمجيات في الدول األعضاء مبنظمة 
املؤمتر اإلســــالمي. يذكر ان اجلامعة 
اإلســــالمية للتكنولوجيا ســــتتكفل 
بالضيافة والسكن للمشاركني في هذه 
الدورة، في حني يجب دفع مبلغ 200 
دوالر اميركي للراغبني في  املشاركة 
والتسجيل، كما يشترط حصول املشارك 
على شهادة الدبلوم أم البكالوريوس 
على األقل بأحد تخصصات احلاسب 
اآللي وأن يكون لديه إملام كاف بتقنية 

املعلومات وإدارة املشاريع.

االستشارات والتدريب
 بـ »العلوم« اختتمت دورة

طرق المسح الميداني
اختتم مكتب االستشارات والتدريب 
بكلية العلوم بجامعة الكويت دورة 
تدريبيـــة متخصصـــة حتت عنوان 
»طرق املســـح امليداني« شارك فيها 
15 متدربا ومتدربة من الهيئة العامة 
للبيئـــة، وفي حفل اخلتام قدم مدير 
مكتب االستشارات والتدريب د.حيدر 
بهبهاني شكره اجلزيل إلدارة التطوير 
اإلداري والتدريب بالهيئة العامة لبيئة 
لدعمها املتواصل ملختلف األنشـــطة 
من خالل انضمام موظفيها بالدورات 
والبرامج التدريبية املتخصصة ملكتب 
االستشارات. وأكد د.بهبهاني ان نوعية 
الدورات التي يقدمها مكتب التدريب 
واالستشـــارات بكلية العلوم يغلب 
عليها الطابع العلمي وتتقارب نوعا 
ما مع نوعية البرامج التدريبية التي 
التدريبية  تلبي احتياجات اخلطـــة 
للهيئة العامة للبيئة، حيث يتم اختيار 
وطرح البرامج التدريبية التي تهدف 
الى إكساب موظفيها مهارات جديدة 
تســـاعد على تطوير خبراتهم ورفع 

كفاءتهم اإلنتاجية.

»القدس ريحانة الضمير العربي«
اليوم في الجامعة

اتحاد التطبيقي لتنويع المطاعم 
في كليات ومعاهد الهيئة

محمد هالل الخالدي
تنظم املجلة العربية للعلوم اإلنســـانية في مجلس النشـــر العلمي 
بجامعة الكويت ندوة علمية بعنوان »القدس ريحانة الضمير العربي« 
وذلك مبناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية هذا العام، وستعقد 
الندوة اليوم وغدا في قاعة املؤمترات مبسرح املغفور له الشيخ عبداهلل 
اجلابر الصباح بالشويخ. وتتناول الندوة في جلستها األولى موضوع 
القدس ملتقى االديان، حيث سيترأس اجللسة د.عبداهلل الهاجري ويقدم 
الباحث احلاج زكي غول دراسة حول ملتقى االديان في القدس، ومحاضرة 
ثانية بعنوان القدس مرآة العرب يقدمها د.شـــفيق الغبرا، أما احملاضرة 
الثالثة في عنوان القدس في عيون الكويتيني يقدمها د.محمد غوشة، بعد 
ذلك ستعقد اجللسة الثانية بعنوان »القدس في املثل والذاكرة الشعبية« 
ويرأسها د.موسى ربابعة وتضم عدة محاضرات، يتبعها اجللسة املسائية 
الثالثة بعنوان »املكتبات والوثائق واملخطوطات في بيت املقدس« ويرأسها 
د.ســـعاد عبدالوهاب، ثم اجللسة الرابعة بعنوان »القدس عبر التاريخ« 
ويرأسها د.نسيمة الغيث. يذكر أن جلسات الندوة ستعقد جميعها يوم 

غد الثالثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.

محمد المجر
طالب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وليد الكندري ادارة اخلدمات بالهيئة بتنويع 
املطاعم في كليات ومعاهد الهيئة بنني وبنات وذلك لتوفير اجلو 
املناســـب للطلبة وحتى يكون هناك تنافس بني تلك الشـــركات 

لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للطلبة والطالبات.
وقال الكندري ان عدة شـــكاوى وردت لالحتاد تطالب بتنويع 
املطاعم نظرا الرتفاع االسعار في كافيتريا الكلية ورداءة اخلدمات 
املقدمة للطلبة والطالبات نظرا لعدم وجود منافس لها، مشـــيرا 
الى ان االحتاد لن يرتضي ابدا ان يكون الطلبة عرضة الستغالل 

تلك املطاعم.

الكشتي لفتح باب الملحق الثقافي في البحرين السبت
آالء خليفة

الرسمي باسم  الناطق  طالب 
التحالف الطالبي الكويتي مبملكة 
البحرين فهد الكشــــتي بضرورة 
انشاء موقع الكتروني رسمي لدى 
سفارتنا وامللحق الثقافي مبملكة 
البحرين وذلك الهمية اضافة بعض 
االرشادات التي تهم الطلبة الدارسني 
هناك. واضاف الكشتي قائال: انه 
بات من الضروري وضع النقاط 
على احلروف بإنشاء املوقع الذي 
يقوم بتوجيه الطلبة الكويتيني من 
ارشادات هامة تتمثل في توجيههم 
واضافة االرقام املهمة للســــفارة 
الثقافــــي وغيرها من  وللملحق 
االرقام األمنية مع اضافة املعلومات 

املهمــــة للجامعــــات املعترف بها 
وتواريخ التسجيل وعناوين هذه 
اجلامعات . واعرب الكشتي عن 
حاجة الطلبة الكويتيني في ظل 
هذه الظروف الى متابعة امللحق 
الثقافي مبملكة البحرين الشقيقة 
تصديق شهادات الطلبة الكويتيني 
حتى ال تتعرض لعرقالت قد تؤخر 

توظيف الطلبة بعد تخرجهم.
الكشــــتي وكيل  كما طالــــب 
التعليــــم العالي باالنابة راشــــد 
النويهض ورئيس املكتب الثقافي 
د.علي الدمخي بفتح ابواب املكتب 
الثقافي يوم السبت ملدة ساعتني 
فقط على اقل تقدير او يتم افتتاحه 
يوم السبت بالكامل واغالق املكتب 

يوم اخلميس، وذلك للتواصل مع 
الذين تصادف دراستهم  الطلبة 
يومي اجلمعة والسبت. مبينا ان 
اعدادهم كبيرة وهم من فئة الطلبة 
امللتحقني بجامعات تكون دراستهم 

فيها يومني في االسبوع فقط.
وقــــال الكشــــتي ان تصديق 
الشهادات واالستفسارات اكثر ما 
يحتاجه الطلبة من املكتب الثقافي 
بحيث ان اغلبهم يضطرون للبقاء 
في البحرين يوما آخر بهدف مقابلة 
رئيس املكتب الثقافي، وما يسببه 
هذا التأخير من تعطيل ملصاحلهم 
في الكويت، واكد أن امللحق الثقافي 
وضع في هذا املكان خلدمة الطلبة 

الدارسني لدى مملكة البحرين.

دعا إلنشاء موقع للسفارة

مقصيد: انتخابات »الصيدلة« اليوم آخر انتخابات العام الجامعي الحالي
أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية 
العليا لالنتخابات أن  باللجنة 
انتخابات جمعية الصيدلة والتي 
ستجرى اليوم )االثنين( ستكون 
آخر انتخابات الجمعيات العلمية 
والروابط الطالبية خالل العام 

الجامعي 2010/2009.
وبيـــن مقصيـــد ان عـــدد 
المقترعين النتخابات جمعية 
الصيدلة 159 مقترعا )15 طالبا 

و140 طالبة(.
أمـــا بخصـــوص تشـــكيل  
الهيئات اإلداريـــة للجمعيات 
العلمية والروابط الطالبية قال 
مقصيد انه تم اعتماد تشكيل 
الهيئة اإلداريـــة لرابطة طلبة 
الطب الكويتية وجمعية العلوم 
الطبيـــة المســـاعدة وجمعية 

القانون.

وقـــال ان مرشـــحي الهيئة 
اإلداريـــة النتخابـــات جمعية 
الجامعـــي  الصيدلـــة للعـــام 
2010/2009 هم: قائمة »الصيدلة«: 
علي حسين الشمري، علي عماد 
محمد علي، عبدالمحسن فتحي 
العجيل، سلمى العتيبي، عبير 
المطيري، ريم  إبراهيم، مريم 
النصف، منيرة الحيدر، عائشة 
الفضالة، »المستقلة«: ناصر بدر 
الجدي، نوف القاشـــم، منيرة 
الجويعد، فهد خليل بوحمرة، 
فجر العوضي، شيخة الجابر، 
علي ياسر، هيا البريكي، لجين 

كمال.
أمـــا بخصـــوص تشـــكيل 
الهيئات اإلداريـــة للجمعيات 
العلمية والروابـــط الطالبية 
فقـــال مقصيد انه تـــم اعتماد 

تشكيل الهيئة اإلدارية لرابطة 
طلبة الطـــب وجمعية العلوم 
الطبيـــة المســـاعدة وجمعية 
القانـــون وجـــاءت كمـــا يلي: 
الهيئة اإلدارية لجمعية العلوم 
المساعدة: عبدالعزيز  الطبية 
عبداهلل الكندريـ  رئيس الهيئة 
اإلدارية، علي ناصريان ـ نائب 
الرئيس ورئيس لجنة االنشطة، 
محمد السعيدان ـ أمين السر، 
عبدالرحمن الدهمشـــي ـ أمين 
الصندوق، محمد هزاع المطيري 
ـ رئيس لجنة المستجدين، سارة 
أحمد ـ نائبة الرئيس ورئيسة 
لجان الطالبات، إيمان الصقعبي 
ـ مسؤولة اللجنة الطالبية، سارة 
الســـلطانـ  مســـؤولة اللجنة 
األكاديميـــة، ريـــم الهاجري ـ 
مســـؤولة اللجنـــة اإلعالمية، 

ـ مســـؤولة  إســـراء بورحمة 
اللجنة اإلعالمية، جمانة الغنامـ  
مسؤولة لجنة العالقات العامة، 
دالل الصبحانـ  مسؤولة اللجنة 
ـ  الثقافية، بشـــاير الحشاش 

مسؤولة اللجنة االجتماعية.
أما الهيئة اإلدارية لجمعية 
الجامعـــي  القانـــون للعـــام 
2010/2009 فهـــي: خالـــد ندا 
المطيـــري ـ رئيـــس الهيئـــة 
اإلدارية، مبارك زويد العتيبي 
ـ نائب الرئيـــس، عبدالرحمن 
مبارك العنزي ـ نائب الرئيس 
للشـــؤون االكاديميـــة، نواف 
نافع الحربـــي ـ نائب الرئيس 
للشـــؤون الطالبيـــة ورئيس 
الخريجيـــن، عبداهلل  لجنـــة 
فيصل الغريب ـ أمين الســـر، 
خالد سالم الســـعيدي ـ أمين 

الصندوق، يحيى إسماعيل أسدي 
ـ رئيس اللجنـــة االجتماعية، 
سعود محمد الشامريـ  رئيس 
اللجنة الطالبية، أحمد وحيد 
الخبازـ  رئيس اللجنة الثقافية، 
نور المطيري ـ نائبة الرئيس 
لشـــؤون الطالبات ورئيســـة 
اللجنة االجتماعية ـ طالبات، 
ـ رئيسة لجنة  الفضلي  أروى 
شـــؤون الخريجين ـ طالبات، 
سارة العبداهللـ  رئيسة اللجنة 
اإلعالميـــة ـ طالبـــات، صفية 
الصفارـ  رئيسة اللجنة الطالبية 

والثقافية ـ طالبات.
والهيئـــة اإلداريـــة لرابطة 
الكويتية للعام  الطـــب  طلبة 
الجامعي 2010/2009 هي: محمد 
ثنيان الغانـــم ـ رئيس الهيئة 
االداريـــة، عبدالعزيز عباس ـ 

نائـــب الرئيس ـ حمد شـــافي 
الفرحان ـ أمين الســـر، نوف 
العنزيـ  أمين الصندوق، فجر 
دشـــتي ـ رئيس لجنة شؤون 
ـ نائب  الطلبة، طالل الصالح 
رئيس لجنة شـــؤون الطلبة، 
ـ رئيس  العبدالجليل  عبداهلل 
الثقافيـــة واإلعالمية،  اللجنة 
ـ نائب رئيس  مريم معرفـــي 
الثقافيـــة واإلعالمية،  اللجنة 
حســـين دخت ـ رئيس لجنة 
شـــؤون المســـتجدين ـ نوال 
األثـــريـ  نائـــب رئيس لجنة 
شؤون المســـتجدين، حسين 
جميـــل ميـــرزا ـ رئيس لجنة 
نشاط الطلبة، جمانة القطان ـ 
رئيس لجنة نشاط الطالبات، 
فهد الحســـن منصورـ  رئيس 

لجنة العالقات الدولية.

تشكيل الهيئة اإلدارية لرابطة الطب وجمعية الطب المساعد والقانون

الرفاعي يتحدث اليوم في »الصحافيين« 
عن فصل التعليم عن التدريب

محمد هالل الخالدي
صـــرح مديـــر مكتـــب 
العامة واإلعالم  العالقـــات 
في الهيئـــة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب أنور 
الشرهان بأن املكتب ينظم 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 
الكويتية لقاء  الصحافيني 
مفتوحا يلتقي خالله مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
بأعضاء اجلمعية واجلمهور 
التعليم  املهتـــم بقضايـــا 
التطبيقي والتدريب، وذلك 
مساء اليوم في متام الساعة 
السادسة والنصف في مقر 

اجلمعية في الشويخ.
وأوضح الشرهان ان اللقاء سيتطرق الى عدد من املوضوعات 
والقضايا التي تهم املجتمع الكويتي في مجال التعليم والتدريب، 
ومنها الفصل بني التعليم التطبيقـــي والتدريب والتعرف على 
املشاريع اإلنشائية والتوسعة اجلغرافية ومدى التعاون بني الهيئة 
وســـوق العمل والهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة، باإلضافة الى 
تطبيق نظام البكالوريوس بكليات الهيئة واستحداث تخصصات 
وبرامج دراســـية جديدة واللوائح وايضا النظم العلمية املتبعة 

بالهيئة )البعثات، الوظائف اإلشرافية، التفرغ العلمي(.

بالتعاون مع مكتب العالقات العامة واإلعالم

د.يعقوب الرفاعي

تجديد عقد التأمين الصحي لجميع الطلبة والطالبات


