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فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
تنظ����م عمادة خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر 
بالهيئ����ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برامج 
في علم الطاقة الكونية للفصل التدريبي الشتوي في 
الفترة من 6 ديسمبر الى 6 يناير املقبل، وستحاضر 
للمستوى االول للبرنامج عبير اجلندي وللمستوى 
الثاني وفاء مهدي من جامعة الكويت � كلية العلوم � 

قسم الفيزياء ايام االحد والثالثاء من الساعة 5.30 الى 
8.30 مساء بكلية الدراسات التجارية، علما ان التسجيل 
للبرنامج سيكون في مبنى ديوان عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في العديلية مبنى رقم 
2 الدور االول في الفترة املسائية من الساعة اخلامسة 
حتى الساعة الثامنة مساء وفي الفترة الصباحية من 

الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا.

دورة الطاقة الكونية في »التطبيقي«
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عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics
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General & Specialized Medical Clinics

 ä’É```̀M ™``̀«``̀ª``̀÷ á``̀≤``̀«``̀bó``̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ŸG

عيادة الطب العام والباطنية

Qƒ°TÉY ôeÉ°S .O
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.ÈµŸG ÊƒjõØ∏àdG QÉ¶æŸG ∫ÓN øe ºMôdG

 RÉ`````¡L ∫Ó`````````````````````N øe IO’ƒdG ó```````Yƒe ó``````̀jó– ˚

.Fetal Monitor
 ¢VGôeC’G øY ∞°ûµ∏d êGhõdG πÑb Ée äGQÉÑàNEG ˚

.á«KGQƒdG

 ióe ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S øe »≤J äÉ``````̀ª«©£J ˚

.IÉ«◊G

 äGƒæ°S 6 ôªY øe ø``````̀e ôµÑŸG ¿Éæ°S’G Ëƒ``````̀≤J ˚

 ¿Éæ°SC’G Qƒ°ùc π«ªŒh êÓY  ̊.äÉ«æ≤àdG çóMCÉH

 ¿Éæ°SCÓd ¢``````̀UÉN »``````̀bGh π``````̀«°üØJ ˚ .á``````̀«eÉeC’G

 áëFGQ êÓ``````̀Y ˚ .Ö©∏dG AÉ``````̀æKCG ∂``````̀∏ØW á``````̀jÉbƒd
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 .á```````«∏«ªéàdG äÉ```````ZôØdG ó°Sh êÓY  ̊.¿É``````̀æ°SC’G

.á«∏«ªŒ äGƒ°ûM ˚ .≥«ª©dG áã∏dG ∞«¶æJ ˚

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
 .»FGò¨dG äÉ``````̀HGô£°VC’G ¢Vôe  ̊.á``````̀æª°ùdG ¢``````̀Vôe ˚

 Ö∏≤àdG  ̊.»``````̀cô◊G •É°ûædG á``````̀∏bh ΩÉ``````̀©dG π``````̀°ùµdG ˚

 .ΩƒædG AÉæKCG Òî°ûàdG hCG ΩƒædG ‘ áHƒ©°U ˚ .»``````̀LGõŸG

 .Ö©∏dG øY Ö∏≤dG äÉHô°V áYô°Sh ¢ùØæàdG ‘ ≥«°V ˚

 Ωó``````̀Y  ̊.êGô``````̀NE’Gh º``````̀°†¡dG äÉ``````̀«∏ªY ‘ á``````̀Hƒ©°U ˚

 á∏b ˚ ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ‘ ágGô°ûdGh ™``````̀Ñ°ûdÉH ¢SÉ°ùM’G

.óFGõdG ¿RƒdG áé«àf ∫Gõ©fE’Gh ¢ùØædÉH á≤ãdG

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة ا�طفال

 π«ªŒ ˚ .¿ƒgódG §``````̀Ø°T ˚ .ΩGƒ≤dG ≥``````̀«°ùæJ ˚

 .Qó````°üdG ÒÑµJh Ò¨°üJh ó°T ˚ .∞fC’Gh ¬``````̀LƒdG

.ÚL’ƒµdGh ¢ùµJƒÑdGh »HÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

 π«ªéàdG - á«∏°SÉæàdGh ájó∏÷G - ó«dƒàdGh AÉ°ùædG - á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG

.ΩÉ©dG Ö£dG - Iôéæ◊Gh ¿PC’Gh ∞fC’G - π«ªéàdGh ¿Éæ°SC’G -

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا ا�خرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:
 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCÉH Iõ¡›

∞bƒJ ¿hóH Ω 10 ¤EG ¢U 8 øe ÈàîŸG πªY ó«YGƒe{

IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG  »FÉ°üNG¿Éæ°SC’G π«ªŒh »¶ØëàdG êÓ©dG  »FÉ°üNG

∫ÉØWC’G ¿Éæ°SCG Ö£d á«µjôeC’G á«ÁOÉcC’G ƒ°†Y

¿Éæ°SCG - áeÉ©dG áë°ü∏d á«HQhC’G á«©ª÷G ƒ°†Y

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان ا�طفال
وكل أفراد ا�سرة

∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG
ô°üe - π«ªéàdG áMGôL PÉà°SG - π«ªéàdG áMGôL  »°UÉ°üàNG

االتحاد أعلن أن صرف المكافأة للطلبة سيكون قبل عطلة العيد

رابطة أعضاء هيئة التدريس بحثت مع الرفاعي 
زيادة المخصصات المالية لزوجات وأبناء المبتعثين

المكتب الثقافي لن يألو جهدًا في خدمة الطلبة

بهبهاني يدعو طلبتنا في اإلسكندرية لالهتمام 
بالتحصيل الدراسي من أجل رفعة الكويت

»الوطنية« تمنح خصومات للدارسين بالقاهرة
القاهرة ـ هناء السيد

اعلن مدير مكتب اخلط���وط اجلوية الوطنية 
بالقاهرة ماجد شنودة عن منح الطالب والطالبات 
الدارسني باجلامعات املصرية خصومات على تذاكر 
الطيران تصل الى 20% وذل���ك دعما من الوطنية 
للطالب جاء ذلك في لقاء خاص ل� »األنباء« واشار 
الى ان اخلطوط الوطنية افتتحت رسميا بالقاهرة 
وبدأت اولى رحالتها مارس املاضي واكد ش���نودة 
توفير الوطنية خدمات مميزة للمسافرين عليها، 
خاصة انها خصصت مقاعد وخدمات للشخصيات 
املهمة ورجال االعمال وكذلك الدرجة الس���ياحية 
املميزة، مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بتسيير 
رحلتني يوميا من القاهرة للكويت والعكس في اوقات 
تناسب ضيوفها واملح الى ان الوطنية تسير رحالتها 
من والى شرم الشيخ ذلك املنتجع السياحي الذي 
جذب اعدادا كبيرة من ابناء الكويت وتوفر الوطنية 
عبر مقاعدها اخلاصة والتي تتميز بالراحة حيث 
يضم اس���طولها من طائرات االيرباص طراز 320 
26 مقعد A للشخصيات املهمة و166 مقعدا للدرجة 

السياحية وحرصت الوطنية على توفير استخدام 
االنترن���ت واملوبايل وبالتالي نقدم خدمات مميزة 
ال تتوافر في خطوط الطي���ران االخرى وال تؤثر 
على سالمة الطائرة واجهزة الطيران واملح الى انه 
متت دراسة جدوى عن مدينة االسكندرية وسيتم 
تقييم الدراسة لالستعداد لتسيير خطوط طيران 
الوطنية الى مدينة االسكندرية والتي تضم عددا 
كبيرا من ابناء اجلالية من طالب دارسني باالكادميية 
البحرية وجامعة االسكندرية واجلامعات االخرى 
كذلك عدد كبير من رجال االعمال لديهم مش���اريع 
اس���تثمارية لذلك بتسيير الوطنية خلطوطها الى 
االسكندرية توفر الكثير من اجلهد والوقت ويتمتع 
املسافر على منت اخلطوط الوطنية باعلى مستوى 
من اخلدمات اثناء الرحلة حيث الضيافة التي تقدم 
خدمات راقية م���ن تنوع االطباق واملأكوالت تقدم 
كذلك مشروب القهوة العربية املميز باالضافة الى 
اخلدم���ات التي توفرها لدى وصول املس���افر الى 
مطار الوطنية مبنطقة صبحان بالقرب من مطار 

الكويت الدولي.

للطلبة بهدف توفير اجلو املناسب 
لهم وتفرغهم ملسيرتهم التعليمية، 
األمر الذي قد يس����اهم في سرعة 
تخرجهم من كلياتهم متسلحني 
بالعلم واملعرفة. وأضاف ان املكتب 
يعمل على دراسة جميع املشاكل 
التي قد تواجه الطلبة الكويتيني 
ويقوم باالتصال باجلهات املصرية 
املعنية حلل هذه املشكالت، مشيدا 
بالتعاون القائم بني املكتب الثقافي 
الكويتي باالسكندرية واملسؤولني 
عن وزارة التعليم العالي املصرية 

واجلامعات باالسكندرية.
ودع����ا امللح����ق الثقاف����ي في 
الكويتيني  الطلبة  االس����كندرية 
الى االهتمام بدراستهم وضرورة 
القوانني واللوائح  التعرف على 
املتبعة في جامعاتهم كي يتجنبوا 
الوقوع في اي مشكالت قد تعرقل 
مس����يرتهم التعليمية فضال عن 
التي  الدول����ة  االلت����زام بقوانني 

يقيمون على أرضها.

قد تواج����ه ابناءنا الطلبة. وذكر 
بهبهاني ان اللقاء شهد استعراضا 
لدور املكتب الثقافي في االسكندرية 
واالجراءات االكادميية واالرشادية 
التي يقوم بها لتسهيل امور الطلبة 
االكادميية واالجتماعية واحلياتية، 
فضال عن متابعة مصاحلهم وتقدمي 
العون الالزم لهم.  وقال ان جميع 
العاملني باملكتب يعملون جاهدين 
لتق����دمي كل اخلدمات واالمكانات 

� كون����ا: دعا امللحق  القاهرة 
الثقافى في االسكندرية د.خليفة 
بهبهاني الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مصر ال����ى مضاعفة اجلهود 
التعليمية  واالهتمام مبسيرتهم 
للحصول على مخرجات تعليمية 
تساهم في نهضة الكويت ورقيها. 
وأكد بهبهاني في اتصال مع »كونا« 
عقب مشاركته في اللقاء التنويري 
الذي ينظمه  للطلبة املستجدين 
الكويت )ش����عبة  احتاد طلب����ة 
االس����كندرية( اهمي����ة مثل هذه 
اللقاءات، مضيفا انها تعد فرصة 
للتعرف على الطلبة واالجابة عن 
جميع االستفسارات والتساؤالت 
التي تخدم الطلبة خالل مسيرتهم 
التعليمية. وشدد على ان املكتب 
الثقافي لن يألو جهدا في سبيل 
تسخير جميع االمكانات املتاحة 
له من اجل خدمة الطلبة الكويتيني 
الدارسني في االسكندرية والعمل 
على تذليل اي عقبات او مشكالت 

محمد المجر
أعلن عدد من أعضاء رابطة 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
وهم د.فه���اد العجمي، د.محمد 
طالب الكندري، د.وليد العوضي 
في بيان له���م ان لقاء جمعهم 
ومدي���ر عام الهيئ���ة د.يعقوب 
الرفاعي ومتت مناقشة موضوع 
املالي���ة لزوجات  املخصصات 

وأبناء املبتعثني.
وأفاد البيان ان الوفد طالب 
بزيادة املخصصات بنسبة %50 
للزوج���ات أو األزواج املرافقني 
للمبتعث، وزيادة بنس���بة %10 

لثالثة من األبناء املرافقني.
ولف���ت البيان ال���ى ان وفد 

على ادارة الهيئة من احلصول 
على وعد مؤكد بتعويض الطلبة 
عن تأخير مكافآتهم خالل الفترة 
السابقة، وس���يتم تعويضهم 
بصرف مكافأة شهر نوفمبر قبل 
عطلة عيد األضحى وتكون بذلك 
قد ُصرفت لهم قبل موعدها احملدد 
بوقت كبير وحتى يتسنى للطلبة 
تدبير أمورهم خالل عطلة العيد 
وتكون املكافأة في حس���اباتهم 
بالبنوك، مثمنة تعاون عمادة 
الطالبية مع  النشاط والرعاية 

االحتاد.
وأك���د الكن���دري ان االحتاد 
سيتابع مع عمادة النشاط صرف 
مكافأة الطلبة أوال بأول لضمان 
عدم تأخر الصرف مرة أخرى.

العام لطلب���ة ومتدربي الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدري���ب ولي���د الكندري ان 
الهيئة االدارية باالحتاد متكنت 
بفضل اهلل ثم بفضل ضغوطها 

وقال البيان »نطمئن زمالءنا 
معيدي البعثات بأن حقهم سيتم 
إقراره أسوة بنظرائهم في جامعة 

الكويت«.
الى ذلك أعلن رئيس االحتاد 

الرابط���ة حصل عل���ى موافقة 
ش���فهية من مدير ع���ام الهيئة 
وس���يتم عرض املوضوع على 
مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه 

القادم إلقراره.

د.فهاد العجميد.يعقوب الرفاعي وليد الكندري

د.خليفة بهبهاني

آخر موعد لالنسحاب 13 ديسمبر

انتخابات الهيئة اإلدارية لهيئة التدريس 15 ديسمبر المقبل
محمد المجر

اعلنت الهيئ����ة االدارية لرابط����ة اعضاء هيئة 
التدريس للكليات التطبيقية عن اغالق باب الترشيح 
لعضوية الهيئة االدارية للرابطة للفترة من ديسمبر 
2009 حتى ديس����مبر 2011 امس االول اخلميس 12 

اجلاري.
وقالت في بيان لها امس ان اجلمعية العمومية 
العادية س����تعقد في مقر الرابطة ملناقشة واقرار 
التقريري����ن االداري واملال����ي للرابطة يوم االثنني 
2009/12/14 في متام الساعة ال� 7 مساء، وفي حالة 
عدم اكتمال النصاب يؤجل اجتماع اجلمعية العمومية 
ملدة نصف ساعة ويكون االجتماع بعدها صحيحا 

مهما كان عدد احلاضرين.
الهيئة االدارية للرابطة  وس����تجري انتخابات 
يوم الثالثاء املوافق 2009/12/15 ابتداء من الساعة 

ال� 9 صباحا حتى الس����اعة ال� 3 مساء في كل كلية 
على حدة.

وقالت ان االش����تراكات ستدفع في مقر الرابطة 
في العديلية وتعبأ اس����تمارات العضوية من قبل 
عضو هيئة التدريس شخصيا وتسلم الى السكرتير 

التنفيذي للرابطة.
وآخر موعد لالنسحاب من الترشيح يوم االحد 

املوافق 2009/12/13 الساعة ال� 8 مساء.
علما بأن آخر موعد لتسديد االشتراكات يوم االحد 
املوافق 2009/12/13 الس����اعة ال� 9 مساء لالشتراك 

في اجلمعية العمومية واالنتخابات.
وميكن احلصول على نسخة من التقريرين االداري 
واملالي لألعضاء فقط من مقر الرابطة بالعديلية.

وفيما يلي اس����ماء املرشحني النتخابات الهيئة 
االدارية 2010/2009 لرابطة اعضاء هيئة التدريس 

للكليات التطبيقية »كلية التربية األساسية«: د.بدر 
نادر سردار علي، د.حسني محمد عبدالرضا عوض، 
د.عامر عبدالكرمي محمد جعفر، د.عبدالرحمن يوسف 
عبدالرحمن العلي، د.محمد طالب محمد الكندري، 
د.مشاري ظاهر احلسيني، د.معدي سعود عبداهلل 

العجمي.
كلية الدراس����ات التكنولوجية: د.جاسم محمد 
سعود ابوكرشحه الراجحي، م.رعد ابراهيم عبداهلل 

الصالح، د.وليد عبدالغفور محمد العوضي.
كلية الدراسات التجارية: د.أحمد رشيد املطيري، 
د.أحمد عبداحلميد هاشم احلنيان، د.محمد عبدالقادر 
الهاشمي، د.عبداهلل عبداللطيف مشاري الياقوت، 

د.وليد عبدالصمد الفارس.
كلي����ة العلوم الصحية: د.فهاد عبداهلل ش����افي 

العجمي.


