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خالد العازميفايز العنزي

املشاركون في املعرض

السفير الشيخ سالم العبداهلل مع رئيس هيئة األركان األميركية املشتركة األدميرال مايكل مولن السفير الشيخ سالم العبداهلل مع جون كيري خالل احلفل

رحلة إلى معرض الكتاب
ألعضاء النادي العلمي

ضمن أنشطة ترسيخ حب القراءة

العبدالعالي: نأمل خيرًا في طموح 
الفهد إليجاد حلول للمشكلة اإلسكانية
أكد الناشط السياسي خالد العبدالعالي، ان األمل معقود 
على طموح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير اإلسكان الشيخ احمد الفهد في إيجاد حلول للمشكلة 
اإلسكانية، ألن جهود احلكومة السابقة لم تنجح، داعيا الى 
إيجاد آلية جديدة تس���اهم في توفير األراضي، واستغاللها 
في بناء البيوت احلكومية، وتوزيع القسائم على مستحقي 
الرعاية الس���كنية، آمال في جتاوز فت���رة االنتظار الطويلة، 
التي جتاوزت ال� 15 عاما، ومشيدا برؤية الشيخ احمد الفهد 
وقدراته على تنفيذ اخلطط املس���تقبلية مبنهج علمي حلل 

هذه املشكلة من جذورها.
وقال العبدالعالي في تصريح صحافي ان التجربة السابقة 
في ظل ما يطرح من مقترحات لم تس���ف���ر عن إيجاد احلل 
الش���امل، الذي ينهي معاناة املواط���ن، وانتظ���اره الطويل 
للحصول على مس���كن حكومي، داعيا ال���ى توفير االراضي 
الس���كنية معتقدا انه ليست هناك مشكلة في إيجادها، ومن 
ثم العمل على تسليمها للشركات اخلاصة، في حال لم تتمكن 
احلكومة من اجناز املهمة بأس���رع وقت ممكن، مؤكدا جناح 
جتربة القطاع اخلاص في حل املش���كلة االسكانية في كثير 

من الدول املجاورة.
وأشار العبدالعالي الى ان إعطاء القطاع اخلاص فرصة بناء 
الوحدات السكنية من شأنه ان يضع حدا لهذه املشكلة، التي 
التزال هاجسا مزعجا للمواطن الكويتي، بعد سنوات االنتظار 
الطويلة، مش���يرا الى امكانية ايجاد الضوابط الالزمة، التي 
حتفظ امل���ال العام، وتضمن تطبيق القانون، ودعا احلكومة 
ال���ى ضرورة النظر في هذا احلل وجتريبه، خصوصا ان كل 
الوس���ائل واالجراءات، التي اتبعت خالل الفترة املاضية لم 
تفلح في انهاء هذه املش���كلة، التي يترتب عليها الكثير من 
الس���لبيات، موضحا ان العالم في تطور مستمر، األمر الذي 
يستدعي ضرورة حتريك عجلة املشاريع التنموية، ومواكبة 
هذا التقدم، الذي سبقتنا به الدول القريبة من الكويت، التي 
تخطط وتنفذ املشاريع سريعا، بعيدا عن الروتني والعراقيل 
والبيروقراطية، التي تفش���ت في الكوي���ت، وأدت الى تأخر 

التنمية العمرانية بشكل عام.
وأضاف العبدالعالي ان اجلميع يعلم ان املؤسسة العامة 
للرعاية السكني���ة تعاني من تراكم متزايد لطلبات املواطنني 
الت������ي حتتاج الى أعوام كثيرة لتغطيتها، فكيف س���يكون 
احل���ال بنا ونحن امام موجة جدي���دة من الطلبات احلديثة، 
في الوقت الذي نعاني فيه من ندرة توافر األراضي الصاحلة 
للمؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية لبناء وحدات جديدة 
عليها سواء البيوت اجلاهزة منها، او عن طريق نظام ارض 
وقرض حكوم���ي، مؤكدا انه يدق ناقوس اخلطر ملس���تقبل 
األبناء واألجيال املقبلة، وانعكاسات هذه املشكلة سلبا على 

استقرار األسرة الكويتية.

انتظار الحصول على مسكن حكومي تجاوز الـ 15 عامًا العنزي: نرفض االعتداءات اآلثمة 
على األراضي السعودية ونضع إمكانياتنا لخدمتها

مدير مباحث الهجرة يتعهد برفع أوامر 
الضبط واإلحضار عن الفئات العمالية 3 أشهر

السالمة: على المرضى أخذ أدويتهم بكمية كافية 
»دعي شخصيتك تبتسم« محاضرة بمبرة اإليمانأوصىخالل محاضرة النصائح الطبية للحجاج بعدم االعتماد على أدوية الحملة

ليلى الشافعي
بدأ نادي رمياس للفتيات التابع ملبرة طريق االميان 
اخليرية دورته اجلديدة لهذه الفترة والتي س����يمتد 
التسجيل فيها حتى نهاية االسبوع املقبل نظرا حلرص 
اللجنة النس����ائية في املبرة والقائمني على انشطة 
النادي على توفير الفرصة كاملة جلميع الراغبات في 

التسجيل من الفتيات من عمر 10 الى 18 عاما.
أوضح رئي����س مجلس ادارة مبرة طريق االميان 
الداعية نبيل العوضي واملشرف العام على االنشطة 

النس����ائية باملبرة ان دورة رمياس اجلديدة حظيت 
بحضور ممي����ز في حفل االفتتاح الذي اقيم في فرع 
املبرة في ضاحية السالم بجنوب السرة، حيث مقر 
اللجنة النسائية، وقد شهد حفل االفتتاح العديد من 
البرامج املتميزة والشيقة والتي كان من بينها محاضرة 
قيمة ألقتها السيدة نوف العماري املتخصصة في فن 
اخلطابة والتي كانت محاضرتها حتت عنوان »دعي 
ش����خصيتك تبتس����م« والتي تناولت فيها اجلوانب 

املضيئة في شخصية الفتاة.

 ليلى الشافعي
اكد مدير مكتب اجلهراء التابع جلمعية صندوق 
اعانة املرضى د.برجس السالمة في محاضرة طبية 
بعنوان »نصائح طبية للحاج« اقيمت في مس����جد 
عبداهلل بن االرقم في منطقة العيون وادار حوارها إمام 
وخطيب املسجد الشيخ فرحان عبيد الشمري اهمية 
الوقاية من االمراض في موسم احلج الذي يجتمع فيه 
مئات االل����وف بل املاليني من مختلف االجناس، وقد 
تختلف معهم الكثير من االصابات باالمراض السارية 

املتنوعة، مما يشكل خطرا على هذه اجلموع.
وبني د.السالمة ان النصائح الطبية والوعي الصحي 

احد اس����باب الوقاية التي حتفظنا من االمراض بعد 
حفظ اهلل تعالى، موضحا ان على املس����لم احلاج ان 
يأخذ بأس����باب الوقاية التي تنقسم الى ثالثة اقسام 
ما قبل احلج ويكون منها التطعيم والفحص الطبي، 
واالحتياطات الالزمة اثناء املوسم، والفحص بعد احلج 
حتى ال يكون احلاج حامال الي مرض معد خالل اختالطه 
باحلجيج. وش����دد د.السالمة على اصحاب االمراض 
املزمنة بض����رورة اخذ ادويتهم بكميات كافية وعدم 
االعتماد على ادوية احلملة في ذلك كما نصح جميع 
احلجاج بحمل بع����ض االدوية الهامة مثل البانادول 

»مسكن للمرض«.

خلوض معركة عاصفة الصحراء، 
املعركة ذات الذكرى العزيزة والتي 

كان بها حترير الكويت.
العنزي ان تضامننا  واوضح 
ودعمنا للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة لم يأت من فراغ فلطاملا 
كانت اململكة هي الداعم االول لقضايا 
الكويت، وكيف ننس����ى ما قدمته 
اململكة من خيرة ابنائها كشهداء 
الكويت، هؤالء  مبعركة حتري����ر 
الش����هداء الذين نفتخر بهم دائما 
ونعتبرهم كاخوانهم واخواتهم من 
الشهداء الكويتيني وغير الكويتيني 

الطبطبائي حضره وزير  د.وليد 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي، ورئيس االحتاد العام 
لعمال الكويت خالد العازمي ونائب 
الرئيس عبدالرحمن الغامن، ومدير 
عام مباحث الهجرة، وممثلون عن 
وزارة التجارة ووزارة الداخلية، 
وغيرهم، وناقش املجتمعون هذه 
القضية م����ن مختل����ف جوانبها 
القانونية واالنسانية واالجتماعية، 
ومتخض االجتماع عن تعهد مدير 
أوامر الضبط  املباحث برفع  عام 
الفئات  واالحضار ع����ن جمي����ع 

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
اهالي الشهداء واالسرى واملفقودين 
الكويتية فايز العنزي ان اجلمعية 
تتابع باهتم����ام بالغ ما يدور من 
معارك فيما بني القوات املس����لحة 
الش����قيقة وجماعات  السعودية 
املتمردي����ن احلوثيني، معربا عن 
حزن����ه لالعت����داء عل����ى احلدود 
واالراضي الس����عودية احلرة من 
قبل هؤالء الذين دأبوا على اشاعة 
االضطرابات على احلدود اليمنية 
السعودية، مستنكرا هذه االعتداءات 
اآلثمة على اراضي اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، قائال: نؤكد 
دعمنا الكامل وتضامننا الصادق 
مع اململكة ملكا وحكومة وشعبا 
واضعني جميع امكانياتنا املتواضعة 
خلدمة اململكة وشعبها، نظرا ملا لهذه 
البالد الشقيقة من مكانة عزيزة في 
قلوبنا وهي التي كانت يوما ما املالذ 
اآلمن لقيادتنا السياسية الشرعية 
وشعبنا الكرمي، وكذلك كانت هي 
بوابة التحرير لبلدنا احلبيب من 
خالل فتح جميع اراضيها لقوات 
التحالف من االشقاء واالصدقاء ومن 
بينهم القوات السعودية الشقيقة 

الذين قدم����وا ارواحهم فداء لهذه 
االرض الطيب����ة والذي����ن تفتخر 
جمعية اهالي الش����هداء واالسرى 
واملفقودين بعضوية اهاليهم فيها 
وتعمل دائما على توثيق وتخليد 

بطوالتهم وسيرهم.
ولفت الى استعداد الكويتيني 
التام للتضحية بدمائهم وارواحهم 
فداء لالرض الطيبة املباركة أرض 
الس����عودية احلبيب����ة، وال نبالغ 
اذا قلن����ا ان امتزاج الدم الكويتي 
الكويت  بالس����عودي على ارض 
الطاهرة ل����ن يوقف امتزاجه مرة 
اخرى اي تهديد او ترويع او اعتداء 

على الشقيقة الكبرى.
امنياته  واعرب عن خال����ص 
باالس����تقرار واالزدهار للمملكة 
العربية السعودية وجلميع الدول 
العربية الشقيقة، مشيدا باملوقف 
الرس����مي املتضامن مع  الكويتي 
اململكة الش����قيقة، ويسرنا كثيرا 
ما نس����معه من اخب����ار عن االداء 
الرائع للقوات املسلحة السعودية 
في استرداد ما مت االستيالء عليه 
واحلفاظ على سالمة جميع االراضي 

السعودية.

اعلن رئيس االحتاد العام لعمال 
الكويت خالد العازمي ان االحتاد 
متكن من رفع الظلم عن عدد كبير 
من العمال الوافدين الذين ارتكب 
كفالؤهم اعماال مخالفة للقانون، 
مما ادى الى اغالق ملفات الشركات 
التي يعملون لديه����ا، األمر الذي 
العم����ال يتعرضون  جعل هؤالء 
ملنعهم من حتوي����ل اقاماتهم الى 
كفيل آخر، وبالتالي اصدار ادارة 
املباحث ق����رارات ضبط واحضار 
بحقهم، واضاف ان االحتاد اجرى 
املقابالت واملخاطبات  العديد من 
مع مختل����ف اجلهات املعنية بهذا 
اخلصوص، ومنها وزارة الداخلية 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وجلنة الدفاع عن حقوق االنسان 
في مجلس االمة وغيرها، وبذل كل 
جهد ممكن حلل هذه القضية، خاصة 
ان هؤالء العم����ال اتخذت بحقهم 
قرارات ظاملة ألسباب خارجة عن 
ارادتهم وليس لهم اي ذنب فيها.

وتابع: وفي ه����ذا االطار عقد 
صب����اح ام����س االول اجتماع في 
مجلس االمة، برئاسة رئيس جلنة 
الدفاع عن حقوق االنسان النائب 

العمالي����ة، واعطائهم فرصة ملدة 
ثالثة اش����هر لتعدي����ل اوضاعهم 

القانونية.
وزاد: ان����ه ال يس����عه في هذا 
املج����ال اال ان يش����يد باجله����ود 
الفرقاء  التي بذلها جميع  البناءة 
من اجل التوصل الى حل ايجابي 
لهذه القضية االنسانية. ويتوجه 
بالشكر خاصة الى وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل على ما قام به 
من مجهود شخصي ألجل حل هذه 
القضية، والشكر موصول لرئيس 
جلنة الدفاع عن حقوق االنس����ان 
في مجلس االمة وجميع اعضائها، 
وكذلك ايضا الى مدير عام مباحث 
الهجرة على املناقبية العالية التي 
حتلى بها في هذا املوضوع، وجلميع 
الذين شاركوا في االجتماع املذكور، 
والذين ساهموا من قريب او بعيد 
وفي اي موقع كانوا، في حل هذه 
القضية، ورف����ع الظلم عن هؤالء 
العمال، واحقاق احلق، وافس����اح 
املجال امامهم لتصحيح اوضاعهم 
والعودة الى كنف القانون وممارسة 
دوره����م االقتص����ادي وحياتهم 

االجتماعية بصورة طبيعية.

ضمن االنشطة العلمية وترس���يخ حب القراءة والتعلم، 
اقامت ادارة املركز الرئيسي رحلة الى معرض الكتاب العضاء 
النادي العلمي مبختلف الورش واالقسام العلمية للتعرف على 
الكتب املوجودة في املعرض والتعرف على الثقافات املختلفة 
وزيادة الناحية العلمية وترس���يخ حب القراءة واالستطالع 
حيث جتولوا في اجنحة املعرض وتصفحوا العديد من الكتب 
واملجالت العلمية والثقافية والقصص املس���لية وغيرها مما 

ضمته االجنحة العديدة باملعرض.
ش���ارك في الرحلة 30 عضوا من اعضاء املركز الرئيسي 

باشراف عبداهلل اليتيم مشرف قسم الكيمياء.

رئيس األركان األميركي: الكويت تقّدم دعمًا إستراتيجيًا لقواتنا في الكويت والعراق
واشنطن � كونا: أشاد رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة األدميرال مايكل مولن مبتانة 
العالقات الكويتية � األميركية وبجهود الكويت 
في مس���اعدة القوات األميركية والدولية في 

العراق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مولن خالل حفل 
عش���اء أقامه س���فيرنا لدى الواليات املتحدة 
الشيخ س���الم العبداهلل في مقر سفارتنا في 
واشنطن على شرف األدميرال مولن بحضور 
العديد من املس���ؤولني ف���ي االدارة األميركية 

والكونغرس.
وشدد األدميرال مولن، في الكلمة التي ألقاها 
بهذه املناس���بة، على أهمية ما تقدمه الكويت 
من دعم اس���تراتيجي للق���وات األميركية في 

الكويت والعراق.
وبني ان هذا الدعم االستراتيجي يحظى ببالغ 
التقدير من قبل االدارة األميركية وله بالغ األثر 

في اجناح املهام املوكلة لهذه القوات.
من جانبه، أش���ار س���فيرنا لدى الواليات 

املتحدة الى متيز العالقات االستراتيجية التي 
تربط بني البلدين، مش���يدا باجلهود املتعددة 
التي يبذلها األدميرال مولن لتقوية العالقات 
الكويتي���ة � األميركية بصفته رئيس���ا لهيئة 

األركان العسكرية املشتركة.
ووصف السفي���ر الشيخ سال���م العبدالل���ه 
األدميرال مولن بأن���ه صديق حمي��م للكوي���ت 
وأن���ه يس���اهم ف���ي تطوي������ر الع��الق��ات 
الكويتي���ة � األميركية ورفع مستوى التع���اون 
العسك���ري بني الكويت والوالي��ات املتح���دة 

األميركي���ة.
وقد ش���ارك في ه���ذا احلف���ل العديد من 
الشخصيات األميركية السياسية والبرملانية 
واالعالمية ومن أبرزها رئيس جلنة العالقات 
اخلارجي���ة في مجل���س الش���يوخ األميركي 
السيناتور جون كيري ومساعد نائب الرئيس 
األميركي لشؤون األمن القومي توني بلينكن 
والكاتب الشهير في صحيفة »نيويورك تاميز« 

توم فريدمان.

أشاد خالل حفل عشاء في سفارتنا بواشنطن بمتانة العالقات الكويتية ـ األميركية

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة املنري الكرام
لوفـــــــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

منرية �سامل �سعد املنري
اأرملة املرحوم/ عو�ض حمود املنري

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة
جـامـعـة الكــويـــت

مكتب نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون العلمية

مركز التقييم  والقيا�س

الت�سجيل لختبارات القدرات الأكادميية
يعلن مركز التقييم والقيا�س ان اختبارات القدرات الأكادميية للقبول وحتديد امل�ستوى جلامعة

الكويت �ستعقد يف 26 دي�سمرب 2009. فعلى جميع الطلبة الراغبني يف تقدمي اختبارات القدرات الأكادميية 

م����ن طلب����ة الثانوية والطلبة امل�س����تمرين باجلامعة )حتى دفعة 2007/2006 والغري م�س����جلني يف مقررات 

متهيدية خا�سة بالختبار املعني( التوجه �سخ�سياً اأو من ينوب عنهم للت�سجيل وفقاً للآتي: �

تاريخ االختبارات: �س���يتم عقد الختبارات يف يوم ال�س���بت املوافق 2009/12/26 من ال�س���اعة 9 �س���باحاً 

اإىل 12 ظهراً.

مواعيد الت�سجيل لالختبارات: �سيتم الت�سجيل بالتعاون مع عمادة القبول والت�سجيل يف املواعيد التالية:

امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل:

اأ -  البطاقة املدنية الأ�سلية للطالب اأو جواز ال�سفر اأو بطاقة الطالب اجلامعية )ب�سرط وجود �سورة �سخ�سية(.

X 6�سم(. ب - �سورة �سخ�سية حديثة قيا�س )4�سم 

ج -  )5 د.ك( لكل اختبار.

مكان الت�سجيل: )�سالة القبول والت�سجيل � جامعة الكويت � ال�سويخ(.

الت�س��جيل املتاأخر: ي�س���تقبل مركز التقييم والقيا�س طلبات الت�سجيل املتاأخر خلل الفت���رة من الأحد 

 )c( 2009/12/13 وحتى اخلمي�س 2009/12/17 من ال�ساعة الثامنة �سباحاً اإىل الواحدة ظهراً يف قاعة
باخلالدية مبنى 2 خ علماً باأن تكلفة الت�س���جيل املتاأخر �س���تكون )10 د.ك( لكل اختبار ولن يتم ا�س���تقبال 

طلبات الت�سجيل بعد ذلك التاريخ.

مالحظ��ة: »اأداء الطال���ب لختب���ارات الق���درات ل يعن���ي اإمكانية قبول���ه باجلامعة ما مل يكن م�س���توفياً 

جلميع �سروط القبول«.

لال�ستف�سار: 24987654 - 24987983 - 24985175

اليوم

الأربعاء

اخلمي�س

الأحد

الثنني

التاريخ

2009/11/18
2009/11/19
2009/11/22
2009/11/23

الوقت

3:30 - 8:30 م�ساء
3:30 - 8:30 م�ساء
3:30 - 8:30 م�ساء
3:30 - 8:30 م�ساء


