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الجامعــــة
والتطبيقي

ش����ارك نائب مدير جامعة الكويت لألبحاث د. فهد الثاقب في االجتماع الثامن عش����ر للجنة 
رؤساء ومديري اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
والذي عقد في مدينة مس����قط بعمان في الفترة من 25 � 28 أكتوبر 2009. وناقش املشاركون في 
االجتم����اع العديد من املوضوعات منها التنظي����م االداري واملالي للجنة، وبوابة اخلليج للبحث 
العلمي »جس����ر«، والتعاون الدولي بني جامعات مجلس التع����اون واالحتاد األوروبي، واملؤمتر 
اخلليجي للبحث العلمي، واس����تحداث برامج أكادميية في مجال الطاقة النووية، باالضافة إلى 

تشجيع احلراك التعليمي بني مؤسسات التعليم العالي بدول املجلس وغيرها من املواضيع.

الثاقب شارك في االجتماع الـ 18 لمدير الجامعات في الخليج

د.عبداهلل الفهيد متحدثا في الندوة
س��مو رئيس الوزراء الش��يخ ناصر احملمد والش��يخة لطيف��ة الفهد ود.موضي احلم��ود ود. عبداهلل الفهيد ود.رش��ا الصباح

ود.ميمونة الصباح وعبداحلميد احلجي في مقدمة احلضور بالندوة الشيخة لطيفة الفهد تلقي كلمتها

الشيخة حصة الصباح تتسلم درعا تذكارية من د.بهيجة بهبهاني

)أحمد باكير(طالبة تدلي بصوتها قائمة الصيدلة حتتفل بالفوز

حصة الصباح: دار اآلثار بحاجة إلى كوادر 
بشرية متخصصة في مجال اآلثار

محمد هالل الخالدي
استضافت كلية التربية االساسية ضمن انشطة 
املوسم الثقافي الثالثني الشيخة حصة الصباح 
املشرف العام لدار اآلثار االسالمية. حضر اللقاء 
عميدة الكلية د.بهيجة بهبهاني ومساعد الشؤون 
الطالبي���ة بنني د.بدر العازمي ومس���اعد العميد 
للش���ؤون االكادميية د.اميان ش���ماس وعدد من 
رؤس���اء االقسام العلمية بالكلية، حيث مت خالل 
اللقاء مناقشة موضوع مدى احتياجات دار اآلثار 
االسالمية للكوادر البشرية املتخصصة في مجال 
اآلث���ار وامكانية التعاون مع الكلية في طرح هذا 
التخصص. كما تطرق اللقاء لعدد من املوضوعات 
منها اعداد مش���روع البهنة في جمهورية مصر 

العربية والذي استمر ثالث سنوات من 1985 الى 
1987، وطبع كتاب مبساعدة من جامعة لندن، كما 
حتدثت الشيخة حصة عن اعمال التنقيب للبعثة 
الكويتية � اليابانية في سيناء بجمهورية مصر 
العربية، وانشاء مكتبة علمية لكل الفنون، باالضافة 
الى اعداد برامج س���معية وبصرية لكي توضح 
الهوية الكويتية، واقامة أمسيات ثقافية وايضا 
االنتقال باملتحف جلميع أنحاء العالم ليكون سفيرا 
للكويت، واعادة تأهيل املركز بواسطة شركة اهلية 
والتي ستنتهي قريبا، وكذلك التوصية بتشكيل 
جلنة لدراسة التخصصات في جميع اقسام الكلية 
بالتعاون مع الهيئة والدار وذلك خلدمة اخلريجني 

للعمل بدار اآلثار االسالمية.

ضمن أنشطة الموسم الثقافي الثالثين في »األساسية«

اتحاد »التطبيقي« لتعميم خدمة »الوايرلس« بالكليات
محمد المجر

طالب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وليد ملك 
الكندري مدير مركز املعلومات واحلاس���ب 
اآللي سالم الدالل بتوفير خدمة الوايرلس في 
أماكن جتمع الطالب والطالبات في الكليات 
واملعاهد من استراحات وكافيتريات ليتمكنوا 
من االستفادة بخدمة االنترنت في البحث 
واالط���الع وإعداد البح���وث التي تتطلبها 

مسيرتهم الدراسية.

وتوجه الكندري بالشكر ملركز احلاسب 
اآللي لتجاوبهم م���ع مطلب االحتاد وعمل 
الصيانة الالزمة جلميع اجهزة الكمبيوتر 
في املكتبات وتزويده���ا بخدمة االنترنت، 
موضحا ان تلك اخلطوة القت استحس���ان 
الطالب والطالبات وعبروا عن جزيل شكرهم 
ملركز املعلومات واحلاسب اآللي وعلى رأسهم 
مدير املركز  س���الم الدالل لتفهمه مشاكل 
الطلبة وسعيه لتذليل اي عقبات ميكن ان 

تواجههم.

»الصيدلة« استردت معقلها بفارق 19 صوتاً عن »المستقلة«

وقت واحد، مشيدة بتعاون جميع 
الكلية واألمن والسالمة  ادارات 
والعالقات العامة مبا ساهم في 
ابراز انتخاب���ات كلية الصيدلة 

بأروع صورة.
وم���ن داخل جل���ان االقتراع 
علمن���ا انه يحق ل���� 159 طالبا 
وطالب���ة االدالء بأصواتهم في 
كلية الصيدلة، وقد أدلت نحو 125 
طالبة بصوتها من اصل 140 حتى 
الس���اعة الثانية عشرة ونصف 
ظهرا، بينما شارك 16 طالبا من 
اصل 19 مقيدين في كلية الصيدلة 

بجامعة الكويت.
وم���ن خ���الل احاديثنا مع 
قياديي قائمة الصيدلة اكتشفنا 
ان لديهم رغبة عارمة في العودة 
لقيادة جمعي���ة طلبة الصيدلة 
والتي غابت عنها العام املاضي 
وألول مرة منذ تأسيس اجلمعية 
بعد خس���ارتها امام املس���تقلة 
القائمة »سنعود  وكان ش���عار 
لنواصل الصعود«، في حني ان 
القائمة املستقلة اختارت شعار 
»بإنصافكم نبقى«، مؤكدة بذلك 
على احقيتها في قيادة اجلمعية 

للعام الثاني على التوالي.

وحتدثت ل� »األنباء« رئيسة 
جلنة االقت���راع مها العبيد التي 
اوضح���ت ان انتخاب���ات كلية 
الصيدلة م���ن االنتخابات التي 
تتس���م بالهدوء النس���بي نظرا 
الطلب���ة والطالبات  النش���غال 

باحملاضرات الدراسية.
واشادت العبيد بالتزام مندوبي 
ومندوب���ات القائمتني باللوائح 
والنظ���م االنتخابية، مؤكدة ان 
اللجنة س���عت لتنفي���ذ عملية 
الفصل بني الطلبة والطالبات في 

امام جلان االقتراع وعلى ساللم 
الكلية اليصال الطلبة والطالبات 

الى مقار االقتراع.
واملشهد االنتخابي جاء بصورة 
حماسية جدا من انصار القائمة 
املس���تقلة للحفاظ على مركزها 
في قيادة جمعية طلبة الصيدلة 
للعام الثاني على التوالي في حني 
حاولت قائمة الصيدلة استرداد 
دفة اجلمعية التي فقدتها العام 
املاضي بعد خسارتها امام القائمة 

املستقلة.

النقاب���ي 2006/2005 فقد فازت 
قائمة الصيدلة بالتزكية.

وكانت االج���واء االنتخابية 
هادئة جدا ف���ي الكلية، وقد مت 
فتح صناديق االقتراع في متام 
الس���اعة 8 صباح���ا، واختفى 
احلم���اس االنتخابي بني انصار 
القائمتني وه���و الوضع املعتاد 
عليه في انتخابات كليات مركز 
العلوم الطبية السيما كليتا طب 

األسنان والصيدلة.
وبرزت حركة انصار القائمتني 

آالء خليفة
كان ختام انتخابات اجلمعيات 
والروابط مس���كا ي���وم امس، 
بانتخابات جمعية الصيدلة التي 
كانت املنافس���ة فيها بني قائمة 

الصيدلة والقائمة املستقلة.
ومتكنت قائمة الصيدلة من 
استرداد معقلها بجمعية طلبة 
الصيدلة بعد حصولها على 79 
صوتا مقابل 60 صوتا ملنافستها 
املستقلة، بفارق اصوات بلغ 19 

صوتا فقط.
وبالنظر لألع���وام املاضية 
جند ان »املستقلة« فازت مبقاعد 
جمعية طلبة الصيدلة في العام 
املاضي 2009/2008 بحصولها على 
91 صوتا مقابل 51 صوتا لقائمة 
الصيدلة، وفي عام 2008/2007 
حصل���ت قائم���ة الصيدلة على 
مقاعد الهيئ���ة االدارية جلمعية 
طلبة الصيدلة باحرازها 92 صوتا 
مقابل 59 صوت���ا لقائمة الفكر 
صيدلي، اما في عام 2007/2006 
فف���ازت ايضا قائمة الصيدلة ب� 
الفكر  83 صوتا على منافستها 
صيدلي التي حصلت حينها على 
56 صوت���ا فقط، ام���ا في العام 

حصلت على 79 صوتاً مقابل 60 لمنافستها

الفهيد: ننادي الضمائر الحية إلنقاذ مقدساتنا من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
رئيس الوزراء افتتح حفل ندوة »القدس.. ريحانة الضمير العربي«

الثاقب: القدس تستحق مشـروعًا ثقافيًا يقف سدًا منيعًا أمام الظلملطيفة الفهد: البد من إسـتراتيجية وعمل جماعي لتحرير القدس

نتائج انتخابات جمعية الصيدلة للعام الجامعي 2010/2009

الصيدلةالمستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون
191900118الطلبة

42.10%57.89%100%11.95%نسبة الطلبة 

140130734971الطالبات

54.61%37.69%2.3%4.6%92.82%88.05%نسبة الطالبات

املجموع
159149736079

%93.71%4.0%2.0%40.26%53.02

عطااهلل حنا، انه يود ونحن جنتمع 
بالكوي���ت ان ينقل رس���الة حتية 
وم���ودة وتقدير من رحاب القدس 
الشريف ومن شعبها الفلسطيني 
بشكل عام الى الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا على ما قدمته ومازالت تقدمه 
وس���تبقى تقدمه مستقبال نصرة 

للقدس وللقضية الفلسطينية.
وتابع قائ���ال: فللكويت نقول 
ش���كرا على هذه املواقف الوطنية 
واالنسانية واحلضارية التي نفتخر 

بها جميعا.
واض���اف: أود ان انق���ل إليكم 
حتية شعبنا الفلسطيني مبسلميه 
ومسيحييه حتية القدس الشريف 
مبساجدها وكنائسها وعندما اقول 
املسلمني واملس���يحيني واملساجد 
والكنائس امنا احتدث عن ش���عب 
واحد، وعن قضية واحدة وقدس 

واحدة ال تتجزأ.
وقال انه خ���الل االيام املاضية 
التي كان فيها عدوان غاش���م على 
االقصى املبارك اقمنا في كنيس���ة 
القيامة بالقدس اعتصاما تضامنيا 
اللقاء  وكان ش���عارنا ف���ي ه���ذا 
»القيام���ة تتضامن م���ع االقصى« 
واملس���يحيون يتضامن���ون م���ع 
املس���لمني واملقدس���ات املسيحية 
املقدسات االسالمية.  تتضامن مع 
واكد ان الكنيس���ة االرثوذوكسية 
هي كنيسة ال تتضامن مع الشعب 
الفلسطيني فقط بل تتبنى قضية 
هذا الش���عب، فان قضية فلسطني 
القدس هي قضية عربية  وقضية 
وانسانية واس���المية ومسيحية 
ايضا. الفتا الى ان املسيح ولد في 
فلسطني وعاش فيها ومن فلسطني 
انطلقت رسالته الى مشارق االرض 
ومغاربها، موضحا ان القدس تبقى 
هي العاصمة الروحية للمسيحيني 
واملركز الروحي االساسي للمسيحية 
املشرقية. ووجه حنا جزيل الشكر 
والتقدير للكويت حكومة وشعبا 
على حسن الضيافة وعلى تبني هذه 
الندوة وخص بالشكر سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
عل���ى الرعاية واحلضور وجامعة 

الكويت على تنظيم الندوة.

تلك القرارات.
العربية  املب���ادرة  ان  واوضح 
صدرت بع���د تلك الق���رارات لكن 
اسرائيل واصلت رفضها وبعكس 
ذلك اصدرت السلطات االسرائيلية 
ال���ف وحدة  ق���رارات لبن���اء 32 
اس���تيطانية جديدة في الش���طر 
الشرقي من القدس وبناء 77 الف 

وحدة في الضفة الغربية.
واش���ار الى ان بلدي���ة القدس 
االسرائيلية اقامت مشاريع عديدة 
ظاهرها سياحي وباطنها تهديدي 
دون احترام لدول العالم ومن هذه 
املشاريع بناء اكبر كنيس في العالم 
على سور املسجد االقصى الغربي 

فوق احملكمة الشرعية.
واكد ان الق���دس ال حتتاج الى 
قرارات جدي���دة ليصبح مصيرها 
كمصير القرارات السابقة بل حتتاج 
ال���ى تفعيل ما صدر م���ن قرارات 
وحتتاج الى ديبلوماسية مختلفة 
م���ع الكي���ان الصهيوني وحتتاج 
الى دعم حقيقي الهلها الصامدين 
الصابرين ودعم مؤسساتها العربية 

املهددة بالذوبان.
الوفود املشاركة  وباالنابة عن 
كذلك ذكر رئيس اساقفة سبسطية 
للروم االرثوذوكس نيافة املطران 

حتى تبقى عصي���ة على الطمس 
والتش���ويه. واشار الى ان القدس 
كنز من كنوز اهلل في االرض ومهوى 
االفئدة وعشق الروح فهي تستحق 
ان تكون مدينة الثقافة العربية على 
مدى االزمان النها مهد للحضارات 
ومهبط لالديان ومس���احة حلوار 
الثقاف���ات فهي الواقف���ة منذ فجر 
التاريخ في وج���ه الغزاة. واعرب 
د.الثاقب ع���ن امله ان يتحقق من 
خالل الن���دوة ابراز رصيد القدس 
الثقافي وترسيخه وتسليط الضوء 
على هويتها العربية واالسالمية.

من جانبه قال رائف جنم الذي 
الق���ى كلمة الوفود املش���اركة انه 
مضى على احتالل الشطر الغربي 
من مدينة القدس 61 عاما فيما مضى 
على احتالل الشطر الشرقي منها 42 
عاما وصدرت قرارات دولية عديدة 
تطالب الكيان الصهيوني باالنسحاب 
والس���ماح بعودة الالجئني وعدم 

تغيير وضع القدس ومعاملها.
القرارات  واضاف جنم ان تلك 
دع���ت ال���ى التوق���ف ع���ن بناء 
املستوطنات والتوقف عن احلفريات 
املدمرة للمعالم الدينية والتاريخية 
وه���دم اجل���دران العنصرية لكن 
السلطات االسرائيلية رفضت كل 

يستدعي مسرى الرسول محمد ژ 
الى مسجدها وصخرتها وحني يتذكر 
ما س���جلته ايدي ابنائها واليزال 
شاخصا من املس���اجد والكنائس 

واملدارس والتكايا والزوايا.
واوضحت ان برنامج جلسات 
الن���دوة احمل���دودة زمني���ا يفتح 
اف���اق معرف���ة غير مح���دودة في 
العقي���دة واحلضارات  مج���االت 
والتاريخ والعمران والفن والشعر 

والثقافة.
م���ن ناحيته ق���ال نائب مدير 
اجلامعة لالبحاث ورئيس مجلس 
النش���ر العلمي د. فهد الثاقب ان 
القدس عاصمة  مناس���بة اختيار 
للثقافة العربية 2009 تعد فرصة 
ثمينة البد م���ن اقتناصها العادة 
االعتبار لهذه املدينة املقدسة التي 
تعد قلب قضية العرب وقلب العالم 
االسالمي فهي مهوى االفئدة وواسطة 

العقد بني املدن في هذا العالم.
القدس  ان  واضاف د.الثاق���ب 
تستحق مشروعا ثقافيا يقف سدا 
منيعا في وجه الظلم والزور حتى 
تبقى عربية الوجه واليد واللسان 
وحتى يحفظ طابعها االس���المي 
واملسيحي املنقوش في كل زاوية 
من زواياها ويسندها في صمودها 

العربي االسالمي � املسيحي وتلوينها 
بالصبغة الصهيونية.

واوضح���ت ان اع���الن القدس 
عاصمة للثقافة العربية لهذا العام 
حافزا بل ذريعة لتقييم هذه الندوة 
حتت عنوان »القدس ريحانة الضمير 
العربي«، مشيرة الى ان اختيار هذا 
العنوان النه عنوان مسالم حيث ان 
نبتة الريحان تنشر عبقها الطيب في 
االفاق كما انها تتميز بعدم احتوائها 

على االشواك.
وافادت بأن العنوان ساعد على 
ان تكون مداخالت الندوة متعددة 
في جميع اجللسات مداخل معرفية 
وعلمية وفنية وتاريخية وحضارية 
فاملجلة مؤسسة علمية ومسؤولياتها 
ان تساعد على اضاءة الفكر وانعاش 
الوعي وتنبيه الضمير في االجتاه 

الصحيح. 
وقالت ان القدس بالنسبة للعربي 
واملس���يحي واملسلم ليست مجرد 
مساحة من االرض او شاخص مهم 
من شواخص التاريخ وما اكثرها في 
بالدنا ذات االمتداد الزمني الضارب 

في القرون املشكل للحضارات.
واضافت ان القدس هي الضمير 
العربي حني يس���تحضر خطوات 
املس���يح گ عل���ى ترابها وحني 

حول القدس والش���هداء واملقاومة 
الفلس���طينية م���ن دون وج���ود 
الوقت  استراتيجية واضحة تبني 

والزمن الى نهاية الطريق.
واضاف���ت ان س���نني طويل���ة 
امتدت للكفاح وراح اثرها العديد 
من الشهداء، فالبد من استراتيجية 
وعمل جماعي لتحرير القدس عن 
طريق التفاهم والتواصل والتواد 

مع اآلخرين.
 واوضحت ان الثقافة استطاعت 
بدورها الفعال اخ���ذ هذه املبادرة 
للتواصل بني الشعوب حيث تعد 
هذه القضية حدثا كبيرا، مؤكدا انه 
البد من التفاعل مع اآلخرين اليجاد 

وسائل وحلول لها.
من جانبها قالت رئيسة حترير 
العربية للعلوم االنسانية  املجلة 
د. سعاد العبدالرحمن ان االهتمام 
واحلضور لهذه الندوات هي قيمة 
رمزي���ة وعلمية رفيعة تؤكد على 
مكانة القدس في الوجدان العربي 

تاريخيا وحاضرا.
ان  العبدالرحم���ن  واضاف���ت: 
احلضور يدل ايضا على الشعور 
املقدر ملا متارسه الصهيونية سرا 
وجهرا في اجتاه تغيير هوية املدينة 
امتدادها  املقدس���ة باقتالع جذور 

حتدثه حفرياتها من تخريب متعمد 
ومتواصل كل يوم.

وقال ان يوم الثاني من نوفمبر 
يصادف الذكرى ال� 92 لصدور وعد 
الذي نص على  »بلفور« املشؤوم 
وع���د من ال ميلك ملن ال يس���تحق 
وذلك بناء على املقولة املزيفة أرض 
بال ش���عب لشعب بال أرض والتي 

يقصد بها اليهود طبعا.
واضاف انه لالس���ف الش���ديد 
افلح ذلك الوعد في اغتصاب ارض 
فلسطني وتشتيت الغالبية العظمى 
من شعبها مع مرور 92 عاما على 
صدوره. من جانبها قالت رئيسة 
جلنة شؤون املرأة الشيخة لطيفة 
الفهد ان اقامة الندوة تأتي احتفاال 
باختيار الق���دس عاصمة للثقافة 
العربي���ة، موضحة ان���ه ال يوجد 
عاصم���ة احق بهذا اللقب بعد مكة 

املكرمة اال بيت املقدس.
الش���يخة لطيفة ان  واضافت 
الكوي���ت كان���ت ومازال���ت تدعم 
هذه القضية املهمة لالمة العربية 
واالسالمية، مش���يرة الى انه من 
الكويت نشأت »ام الشهداء« منظمة 
التحرير الفلس���طينية ومؤسسة 

اجلهاد الفلسطينية.
واش���ارت الى ان احلديث كثر 

آالء خليفة
برعاية وحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
افتتح امس في مسرح املغفور له 
الش���يخ عبداهلل اجلابر الصباح 
باحلرم اجلامعي في منطقة الشويخ 
حفل ندوة »القدس.. ريحانة الضمير 
العربي« الذي تنظمه املجلة العربية 
النشر  للعلوم االنسانية مبجلس 

العلمي � جامعة الكويت.
حضر االحتفال رئيس���ة جلنة 
شؤون املرأة الشيخة لطيفة الفهد 
التعليم  التربية ووزيرة  ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود وعميدة 
كلي���ة اآلداب د.ميمون���ة الصباح 
ومحافظ الفروانية الفريق متقاعد 
عبداحلميد احلجي ورئيس جلنة 
ش���ؤون املرأة عضو مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار وعدد من الشيوخ 

وكبار املسؤولني بالدولة.
وقال مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد، لدى افتتاح الندوة، ان اهمية 
اختيار هذا العنوان للمؤمتر تأتي من 
مشاعر األسى مبا آلت اليه اوضاع 
املقدسات في فلسطني من اعتداءات 

صارخة.
واضاف د.الفهي���د ان املؤمتر 
سينادي الضمائر احلية النقاذ هذه 
العدائية  املمارسات  املقدسات من 
التي تواجهها يوميا، موضحا ان هذه 
املمارسات تعد حتديا سافرا للعالم 
العربي واالس���المي بل للمجتمع 

الدولي برمته.
التي  ان االنتهاكات  الى  واشار 
يتعرض لها الش���عب الفلسطيني 
هي ايضا انتهاك صريح للقرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي 

املتعلقة بالقدس الشريف.
واوضح ان احلديث عن القدس 
الشريف يثير مشاعر االمة العربية 
واالسالمية، اذ انه يعد وطنا عربيا 
ومدين���ة باركها رب العاملني حيث 
انها اولى القبلتني وثالث احلرمني 

الشريفني.
واك���د ان على االم���ة العربية 
واالس���المية واجب البد منه وهو 
اظهار احملاوالت التي حتاول فيها 
الصهيونية طم���س احلقيقة وما 


