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الجامعــــة
والتطبيقي

سالم السويلم

»اتحاد التطبيقي«:
نستذكر بكل الحب والوفاء 

ذكرى دستور الكويت

محمد المجر
طالب امني صندوق االحتاد 
العام لطلب����ة ومتدربي الهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدري����ب س����الم الس����ويلم 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
بتوحي����د جهوده����م الجن����از 
املش����روعات التي يصبو اليها 
املواطن والبعد عن املشاحنات 
التي ال جدوى منها سوى تعطيل 

مسيرة التنمية.
وهنأ السويلم: جميع شرائح 
الشعب مبناس����بة ذكرى يوم 
الدستور الذي يوافق غدا االربعاء 
11 اجلاري، مشيرا الى ضرورة 
اس����تذكار هذا اليوم املجيد في 
تاريخ الكويت حينما قام املغفور 
له بإذن اهلل تعالى االمير الراحل 
الشيخ عبداهلل السالم بالتوقيع 
على دستور الدولة، هذا الدستور 
الذي جاء ليح����دد العالقة بني 

احلاكم واحملكوم.
وقال السويلم، نستذكر بكل 
احلب والوفاء اجلهود املخلصة 
الراحل الشيخ عبداهلل  لالمير 
الس����الم وكل من ش����ارك معه 
في وضع دستور الكويت، هذا 
الدستور الذي يحق لكل كويتي 
ان يفخر به حيث جاء ليعلن عن 
ميالد الكويت احلديثة التي تقوم 
على االسس الدميوقراطية، هذا 
الذي اعطى للمواطن  الدستور 
احلق للمش����اركة ف����ي صناعة 
الكويت  القرار، حيث عاش����ت 
ازهى عصور الدميوقراطية التي 
يحسدنا عليها االخرون، الفتا 
الى ضرورة احلفاظ على مساحة 
احلرية التي اعطاها الدس����تور 
للمواطن����ني وعدم اس����تغاللها 
استغالال سيئا، وان يكون هدفنا 
الكويت وصيانة  جميعا رفعة 
وحدتها الوطنية ونحن نستذكر 
تلك الذكرى الغالية على نفوسنا 

جميعا.

سعود المطيري
اقامت القائمة املستقلة في كلية احلقوق جمعيتها العمومية العادية، 
وناقشت خاللها تقريريهما املالي واالداري ومت منح الثقة للهيئة التنسيقية 

السابقة بعد حتقيقها الفوز مبقاعد جمعية القانون لهذا العام.
ومت تش���كيل الهيئة التنس���يقية اجلديدة ومن خاللها متت تزكية 
مش���اري اجلدعي منس���قا للقائمة وخالد النجار أمينا للسر وضاري 

العنزي أمينا للصندوق.

»مستقلة الحقوق« عقدت جمعيتها العمومية

السعيد: قائمة الجميع للجميع
)ج( وتعليم األبناء، وقال م.علي 
اسيري ان تطبيق الالئحة وتطبيق 
الئحة املناصب االشرافية تندرج من 
ضمن البرنامج االنتخابي للقائمة 
الذي نس����عى من خالل����ه تفعيل 
الالئحة وتطبيقها ان تكون هناك 
العدالة بتوزيع املناصب االشرافية 
ويس����ود مبدأ تكافل الفرص، هذا 
وقد دعا م.فيصل العتيبي جميع 
االخوة واالخوات الزمالء والزميالت 
بالتأني في اختي����ار من ميثلهم، 
علما أن قائمة اجلميع متثل كال من 
االساتذة فهد السعيد، علي العيدي، 
نبيل اخلضري، ناصر بوناشي، 
علي اسيري، فيصل العتيبي، فاضل 
املصيليخ، طالل العتيبي، وخالد 

العنزي.

مبالغة فيه حتى يكون خطة عمل 
القائمة القادمة وعلى رأسها قضية 
الساعة التسكني ودرجة متخصص 

محمد هالل الخالدي
صرح م.فهد السعيد املتحدث 
الرس����مي لقائمة »اجلميع« التي 
انتخابات رابطة اعضاء  تخوض 
العامة  التدري����س بالهيئة  هيئة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بأن 
القائمة تتبنى شعار »من اجلميع 
ومتثل اجلميع«، باشارة واضحة 
انها تهدف لتمثيل جميع الطوائف 
واألشخاص املنتمني للقطاع بعيدا 
عن احلزبية والطائفية والقبلية 
لتكون الرابطة مبنزلة اسرة واحدة 
متثل اجلميع دون حتيز لفئة على 
حساب االخرى، ومن جانب آخر 
أفاد خالد العنزي املرش����ح بذات 
القائمة بأن القائمة وضعت برنامجا 
انتخابيا محدد املالمح، واضحا دون 

م.فهد السعيد

د. بهيجة بهبهاني صباح البحرد. يعقوب الرفاعي

د.الديسالف نوفوتني

شعار القائمة

د. فايزة اخلرافي

»صوت الطلبة«: سندعم قائمة التدريب
محمد المجر

صرح مدير موقع ومنتدى صوت الطلبة محمد البرغش بأن صوت 
الطلبة يدعم قائمة التدريب في انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريب 
معاهد التطبيقي يوم األربعاء املقبل، وتتش����كل قائمة التدريب من 
محمد يوسف احلامت وأحمد املطوطح العنزي وعادل حسني السند 
وعبدالهادي عبداهلل الهاجري وفهد شخير املطيري وماجد فرحان 
احلميدي ومحمد س����عد الهاجري ومصعب احمد العبيد ويوسف 
عبداهلل الرشيدي ويأتي دعم صوت الطلبة لقائمة التدريب بسبب 
تواجد اعضاء هيئة التدريس في منتديات صوت الطلبة وتقدميهم 
جميع سبل النجاح للطالب من خالل إعطائهم ملخصات وتواجدهم 
املستمر للرد على جميع استفسارات الطلبة، ويأتي هذا العمل من 

واجب أعضاء هيئة التدريس جتاه إخوانهم الطلبة.
كما أكد محمد البرغش ان قائمة التدريب أثبتت جدارتها من خالل 
مس����يرة اإلجنازات التي قدمتها وهي كالتالي: 1 � اقرار الكادر املالي 
اجلديد للمدربني الكويتيني وغير الكويتيني. 2 � نقل مدرسي الكادر 
العام الى الكادر اخلاص. 3 � إقرار صرف عالوة مس����اعدي رؤساء 
األقسام التدريبية بواقع 70 دينارا. 4 � صرف أجهزة احلاسب اآللي 

احملول للمدربني. 5 � البدء في إصدار مجلة رابطة التدريب.

نادي رواد بـ GUST يقيم ندوة الفرص الوظيفية 
للشباب في ظل األزمة االقتصادية

محمد المجر
يقيم نادي رواد إلدارة االعمال في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان »الفرص الوظيفية 
للشاب الكويتي في ظل األزمة االقتصادية« املقامة يوم 
االربعاء املوافق 11 اجلاري وسيحاضر فيها عميد كلية 
الدراسات التجارية بالتكليف د.عبدالواحد اخللفان 
وقالت رئيسة العالقات العامة بنادي رواد االعمال 
أريج الش����مري ان النادي يح����رص على اقامة مثل 

هذه الندوات لكي يساهم في وضع احللول املناسبة 
للطلبة لكي يتمكنوا من اختيار الفرص املناسبة في 
ظل االزمات االقتصادي����ة التي تواجه العالم دائما. 
 GUST ومتنت الشمري من زمالئها طلبة وطالبات
احلضور واملش����اركة في مثل هذه الندوات وطرح 
اآلراء املختلفة م����ن الطلبة لكي يتم الرد عليها من 
احملاضرين لتتم االستفادة من خبرات احملاضرين 

في مختلف التساؤالت التي سيطرحها الطلبة.

»االتحاد والنهج الطالبي« فازت في انتخابات
اتحاد الطلبة  فرع المملكة المتحدة وإيرلندا

قدومي: مهنة الصيدلة مهنة سامية تنصب
على خدمة الناس ورعايتهم بالشكل األمثل

كم����ا ش����اركت مجموعة من 
الصيادلة م����ن خريجي الدفعات 
الس����ابقة حيث قاموا بالترحيب 
بالطلبة املستجدين واحلديث عن 
حياة الصيدلي املهنية وأهميتها، 
كما ق����ام د.قدومي بتوزيع هدايا 
للترحي����ب بالطلب����ة مقدمة من 
الراعية والرائدة في  الش����ركات 
مجال الصيدلة: ش����ركة اإلتقان 
العاملية بحضور مديرها التنفيذي 
القالف وش����ركة  الصيدلي علي 
املعجل لألدوية، موضحني أهمية 
اللقاء الذي  مش����اركتهم في هذا 
اعتبروه انطالقة جديدة للطلبة 
املستجدين في حياتهم الدراسية 
املقبل����ة. و عل����ى صعيد متصل 
أكد مس����ؤول العالق����ات العامة 
بكلية الصيدلة فالح العجمي ان 
عمادة الكلية تس����عى جاهدة من 
أجل االهتمام بتنظيم األنش����طة 
األكادميية والطالبية التي تهدف 
لتوطيد عالقة الطلبة بالكلية وإن 
اللقاء التنويري هو بداية ألنشطة 
مقبلة لعمادة الكلية في املستقبل 

القريب.

تصل لطموح الطلبة خاصة بعد 
الت����ي حققها االحتاد  االجنازات 
قبل عامني بقيادة بدر الش����مري 
اعل����ى رعايات على  الذي ادخل 
مس����توى الهيئات االدارية طوال 
عمر االحتاد واملتمثل مببلغ فاق 
النصف مليون جنيه استرليني 
وبفائض لالحتاد الذي يليه 60000 
باوند استرليني وكذلك الغاء قرار 
منع خريجي الكليات التطبيقية 
من اكمال دراس����تهم في اململكة 
املتح����دة وزيادة ب����دالت اعضاء 
هيئة التدريس املبتعثني من قبل 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، متمنني ان يعود االحتاد 
الى العمل واالجنازات هذا العام 
والبعد عن الظهور االعالمي من 
اج����ل الظهور، والتف����رغ لالمور 
الطالبية واالبتعاد عن اخلالفات 
التي بدأت تظهر على السطح في 
االشهر االخيرة من عمر االحتاد 

السابق بقيادة ناصر الهاجري.

والدكتوراه. وأضاف د.حسن ان أحد 
بنود هذه املذكرة يوصي باملشاركة 
في الندوات العلمية وذلك من خالل 
زيارة باحثني من اجلامعتني، مبينا 
أن عمر هذه االتفاقية عام وقد قام 
قسم الكيمياء بتفعيلها وإحيائها 
من خالل إقامة »امللتقى الكويتي 
الفرنس���ي الكيميائي األول«. من 
اللجنة  جهت���ه، أوض���ح مق���رر 
التنسيقية للملتقى د.علي بومجداد 
ان امللتقى سيعقد على مدى يومي 
17 و18 اجلاري، حيث يستضيف 
3 أساتذة من جامعة ستراسبورغ 
الفرنسية لديهم خبرات وأبحاث في 
»املواد احلفازة � علوم اجلزيئات 
الكبي���رة« لتعمي���م الفائ���دة مع 
الباحثني ف���ي جامعة الكويت في 
هذين املجالني. وأشار إلى أن افتتاح 
امللتقى سيتضمن كلمة للدكتورة 
فايزة اخلرافي ومحاضرة علمية 
ألحد األساتذة الضيوف، كما ستنظم 
زيارة لألس���اتذة الزائرين لكلية 
العلوم قسم الكيمياء للتعرف على 
إمكانيات الكلية ومختبراتها العلمية 
واألجهزة املتوافرة فيها والتعرف 

أيضا على أبحاث األساتذة.

كما ق����ام طلبة كلية الصيدلة 
يتقدمهم العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بالكلي����ة محمد قدومي 
املهن����ة والتعهد  بإلق����اء قس����م 
باالنضباط واالحترام والتعاون 
مع الزمالء واألمانة العلمية، مشددا 
على أهمية احترام الصيدلي ملهنته 
السامية التي تنصب على خدمة 
الناس ورعايتهم بالشكل االمثل 
وإنها متثل رسالة بالغة األهمية 

لإلنسانية.

النقابي علي البذال واعضاء الهيئة 
العازمي وخالد  االدارية: ط����الل 
الشطي ويوسف العنزي وفيصل 
العقل وعبدالعزيز العيادة الشمري 
ومشاري اخللف ومبارك العجمي 
وحمد السميط. ويذكر ان االحتاد 
بقيادته السابقة والتي كان يقودها 
ناصر الهاجري لم حتقق اجنازات 

التي نصت عليها هذه املذكرة حتث 
على التعليم والتدريب واألبحاث 
والتطوير مما يعزز ويدعم التعاون 
املباشر في مجاالت تبادل األساتذة 
واخلبرات األكادميية بني اجلامعتني 
والتبادل الطالبي من أجل التدريب 
أو التدريس واملشاركة في األبحاث 
والندوات والتبادل في النشر العلمي 
وإجراء التجارب العلمية والتبادل 
ف���ي األجه���زة العلمي���ة والقيام 
بأبحاث علمية فضال عن املشاركة 
في أطروحات برامج املاجس���تير 

آالء خليفة
نظمت عم����ادة كلية الصيدلة 
اللقاء اإلرشادي للطلبة املستجدين 
في كلية الصيدلة من دفعة 2009، 
وذلك بحضور كل من عميد كلية 
الصيدلة د.الديسالف نوفوتني 
والعميد املساعد للشؤون الطالبية 
د.محمد قدومي والعميد املساعد 
للش����ؤون األكادميية د.صامويل 
كومبيان ورؤس����اء أقسام كلية 
الصيدلة كل من رئيس قسم علم 
األدوية التطبيقي والسموم د.أحمد 
الهاش����م ورئيس قس����م مزاولة 
مهنة الصيدل����ة د.هانس انلوند 
ورئيس قسم الكيمياء الصيدالنية 
د.دوتن فلبس واألستاذ في قسم 
العظيم  الصيدالني����ات د.عب����د 

زغلول.
وق����دم احملاض����رون حملات 
تعريفي����ة للطلبة املس����تجدين 
والذين يبلغ عدده����م 42 طالبا 
وطالبة ووجهوا بعض النصائح 
املهمة ونبذة ع����ن اختصاصات 
القسم العلمي وأهميته ومستقبل 

الصيدلي الوظيفي.

محمد المجر
بعد االنتهاء من غمار االنتخابات 
الطالبية على املس����توى احمللي 
انتهت انتخابات االحتاد الوطني 
لطلب����ة الكويت � ف����رع اململكة 
املتحدة وايرلندا امس االول بعد 
التنافس بني قائمتي االحتاد والنهج 
الطالبي صاحبة الصدارة وقائمة 
ابناء الكويت حديثة الوالدة على 
الساحة الطالبية باململكة املتحدة 
وايرلندا بخطف االولى االصوات 
بفارق 169 صوتا اذ حصلت االحتاد 
والنهج الطالبي على 247 صوتا 
مقابل 81 لنظيرتها ابناء الكويت 
وبعدد اوراق مفرقة 56 صوتا و3 
اوراق باطلة وبهذا تنتهي انتخابات 
االحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
� فرع اململكة املتح����دة وايرلندا 
بتربع »االحتاد والنهج« على مقاعد 
الهيئة االدارية لالحتاد بأغلبية 

ساحقة.
وسيقود الهيئة االدارية للعام 

الكويت  ترعى مدير جامع���ة 
السابقة د.فايزة اخلرافي في كلية 
العلوم ملتقى تعاون بني جامعة 
الكويت وجامعة ستراس���بورغ 
الفرنس���ية حتت عنوان »امللتقى 
الكويتي الفرنسي الكيميائي األول« 

يومي 17 و18 اجلاري.
وأكد رئيس قسم الكيمياء في 
كلية العلوم ورئيس اللجنة املنظمة 
للملتقى د.محمد حسن في مؤمتر 
الفاعل والنش���ط  الدور  صحافي 
لقسم الكيمياء في املجتمع وحاجة 
املجتم���ع لتخصصاته، مش���يرا 
الى أن القس���م يطرح تخصصي 
التطبيقية«  »الكيمياء والكيمياء 
وهو من أوائل األقسام التي تطرح 
برامج املاجستير 1979 والدكتوراه 
2002/2001. وبني د.حسن ان قسم 
الكيمياء من األقسام القليلة التي 
وقعت على مذكرة تفاهم أكادميي 
وبحثي بني جامعة الكويت وجامعة 
ستراس���بورغ الفرنسية في عام 
2008 وأفاد بأن الهدف من توقيع 
مذكرة التفاهم هو تعزيز التعاون 
املباشر بني جامعة الكويت وجامعة 
ستراسبورغ. وأوضح ان البنود 

حصلت على 247 صوتاً مقابل 81 لنظيرتها »أبناء الكويت«

خالل لقاء تنويري للمستجدين بـ »الصيدلة«

»التطبيقي«: إقرار كادر اإلداريين في القريب العاجل
بحثية لتدعيم املواءمة بني مخرجات 
الكلية ومتطلبات سوق العمل من 
حيث التخطيط واملتابعة والتقييم 
الراجعة لسوق العمل،  والتغذية 
وكذلك إعداد دراسات عن احتياجات 
س����وق العمل م����ن التخصصات 
املختلفة التي تقدمها كلية التربية 
األساسية بهدف تطويرها وإلغاء 
الزائد منها، وأخيرا إصدار البيانات 
اإلحصائية في نهاي����ة كل فصل 
دراسي عن أعمال اللجنة. من جانب 
آخر، تقي����م عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب برنامج 
»التحليل الفني لألسهم« للفصل 
الشتوي في الفترة من 2009/12/6 
ال����ى 2010/1/6 وس����يحاضر في 
البرنامج عبدالعزيز الرشيدي من 
ديوان احملاسبة ايام االحد واالثنني 
والثالثاء من الساعة 5.30 الى 7.30 

بكلية الدراسات التجارية.

السعيد. وحدد القرار مهام اللجنة 
في بناء نظام معلوماتي يتضمن 
اماكن عملهم لالستعانة به في تنمية 
املوارد البشرية في الكلية وسوق 
العمل، ومتابع����ة أوضاع الطلبة 
اخلريجني الوظيفية من خالل إعداد 
مؤشرات رقمية وإجراء دراسات 

مكت����ب جدي����د ملتابع����ة الطلبة 
اخلريجني في الكلية بإشراف عميدة 
الكلية ورئاسة د.عبداهلل النفيسي 
وعضوية كل من: د.حسن املوسوي، 
د.عايشة الظبيبي، د.احمد الهولي، 
د.بدرية العبدلي، د.حمد العجمي، 
د.أنور عبداحملسن، ود.عبدالناصر 

احلمود ومدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي ونقابة العاملني لدعم ذلك  
احلق. إلى ذلك، أصدرت عميدة كلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب 
د.بهيجة بهبهاني قرارا بتش����كيل 
جلنة خاصة لدراس����ة استحداث 

محمد هالل الخالدي
أكدت نائب املدير العام للشؤون 
اإلدارية واملالي����ة بالهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
صباح البحر ان ادارة الهيئة تدعم 
وتسعى الى إقرار البدالت لإلداريني 
العاملني في الهيئة، وذلك أس����وة 
بزمالئهم في املؤسسات التعليمية 
املناظرة )جامعة الكويت( وإميانا 
منها بأهمية دورهم في دفع عجلة 
التنمية واملس����يرة التعليمية في 
الهيئ����ة، هذا وقد مت����ت املطالبة 
بإقراره في كثير من اللقاءات التي 
عقدت مع مختلف املسؤولني في 
الدولة، كما متن����ت ان يتم اقرار 
الكادر في القريب العاجل حتقيقا 
ملبدأ املساواة والعدالة وحفاظا على 

الكوادر الوطنية في الهيئة.
مثمنة جه����ود كل من مجلس 
اخلدمة املدني����ة ووزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

»األساسية« استحدثت مكتباً جديداً لمتابعة الطلبة الخريجين فايزة الخرافي ترعى ملتقى تعاون
بين جامعتي الكويت وستراسبورغ 17 الجاري

وزارة ال�صحـة

اإذا كنــت فــوق الأربعــني مــن العــمــر 

تعــال و�شاركــنــا نــدوة التوعــيــة

من اأورام البـرو�ستـاتـا
اإنها فـر�شـة لتتـعلـم وت�شـاأل اخلبــراء

ففـي النـهــايـــة

درهم توعية خري من قنطار عـالج

اللجنة املنظمة للموؤمتر الوطني الأول 

ملكـــافحـــة ال�شرطـــان

تت�شــرف 

بدعوتكم حل�شور الندوة اجلماهريية للتوعية

من �سـرطــان البـرو�ستـاتـا
وذلك اليوم الثالثاء 2009/11/10 - ال�شاعة 5:30 م�شاًء

قاعة ال�شيخة �شلوى ال�شباح - املارينا 

اأخـي املواطـن واملقـيـم


