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الجامعــــة
والتطبيقي

البحر: زيادة مخصصات المالية لبعثات »التطبيقي« الدراسات التكنولوجية افتتحت معرض الفرص الوظيفية والتدريبية بالتعاون مع نفط الكويت
50% لمساواتهم بنظرائهم بالجامعة الحساوي: تعريف الطلبة بتخصصات العمل في المجاالت النفطية

 محمد هالل الخالدي
الدراس����ات  افتت����ح بكلي����ة 
الفرص  التكنولوجية مع����رض 
الوظيفية والتدريبية بالتعاون 
الكويت  الكلية وشركة نفط  بني 
وقد حضر االفتت����اح عميد كلية 
الدراس����ات التكنولوجية د.وائل 
احلساوي ومساعد العميد للشؤون 
الطالبية بالكلية د.خالد اخلالدي 
كما حضر عن شركة نفط الكويت 
رئيس فريق عمل التطوير الوظيفي 
والتخطيط سعيد املطيري وكبير 
امراء مبجموعة التدريب والتطوير 
الوظيفي احمد الزنكوي ورئيس 
الشؤون االدارية مبجموعة التدريب 
بالش����ركة عدنان السبتي اشتمل 
املعرض على تعريف الطلبة على 
اقسام شركة نفط الكويت وطبيعة 
عملها وكيفية االلتحاق بالشركة 
واالجابة عن جميع االستفسارات 
املتعلقة بالش����ركة م����ن ناحية 
التخصصات التي يحتاجها سوق 

العمل ومنها تخصصات الهندسة 
امليكانيكية  البترولية والهندسة 
والهندس����ة االنتاجية والهندسة 
الكيميائية وغيرها من التخصصات 

االدارات  بالكلي����ة ومن  املختلفة 
املش����اركة باملع����رض مجموعة 
التدريب والتطوير الوظيفي وادارة 
عمليات االستكشافية ومجموعة 

احلفر التطويري وقطاع تطوير 
الغاز وفريق عمل الصحة والسالمة 
وفي ختام حفل االفتتاح مت تكرمي 
عميد كلية الدراسات التكنولوجية 

د.وائل احلساوي وم.احمد مندي 
من قبل رئيس فريق عمل التطوير 
الوظيف����ي والتخطي����ط س����عيد 

املطيري.

 آالء خليفة
اعلنت القائمة االسالمية بجامعة الكويت عن 
تش���كيل هيئتها االدارية اجلديدة، والتي ستقود 
دفة القائمة للع���ام النقابي اجلديد 2009 � 2010، 
وهي كالتالي: املنس���ق العام حسني اخلضر من 
كلية الطب، نائب املنسق العام علي املسري من 
كلية العلوم االجتماعية، وأمني الس���ر هاشم ابل 
من كلية الهندس���ة، وجاء هذا االعالن بعد اللقاء 
العام لعاملي القائمة وكوادرها والذي اقيم في مقر 
القائمة مبنطقة الدسمة، حيث مت فيه استعراض 

انشطة وبرامج العام النقابي السابق ومت تقييم 
عمل االدارة السابقة وجميع اللجان والكليات.

وفي هذا السياق اعرب املنسق العام للقائمة 
االسالمية حس���ني اخلضر عن ش���كره لزمالئه 
وجلميع كوادر القائم���ة وامتنانه لهم على هذه 
الثقة والتي اعتبرها مس���ؤولية كبيرة تس���عى 
االدارة اجلديدة ان تؤديها على امت وجه بإذن اهلل 
تعالى، كما ثمن العطاء الكبير واجلهود املبذولة 
من االدارة السابقة والتي كان لها بصمة واضحة 

على املستويات كافة.

 آالء خليفة
الرئيس للش����ؤون  هنأ نائب 
الطالبية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي����ت فرع الوالي����ات املتحدة 
البحر  االميركي����ة عبدالرحم����ن 
جميع الطلبة والطالبات مبتعثي 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب مبناسبة خبر قرب تعديل 
الالئحة الداخلية لبعثات التطبيقي 
لتتساوى مميزاتهم مبزايا بعثة 
جامعة الكويت والتي اقرت خالل 
الصي����ف املاضي بتعديل الالئحة 
الداخلية للبعثات لتش����مل زيادة 
مخصصات املراف����ق واالبناء مبا 
يصل ال����ى 50%، حيث ان االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة االميركية وجلنة الدراسات 
العليا في االحتاد كانا على رأس 
املطالبني باق����رار هذه التعديالت 
لثالث سنوات. وقال انه ما ان مت 

اقرار هذه الزيادات حتى س����ارع 
االحتاد باملطالبة بأن يتم اضافة 
هذه التعديالت الى الالئحة الداخلية 
العامة للتعليم  الهيئ����ة  لبعثات 
انهم  التطبيقي والتدريب، حيث 
التعديالت  له����ذه  بأمس احلاجة 

ملس����اواتهم بأقرانهم من مبتعثي 
جامعة الكويت.وفي هذا السياق، 
ش����كر البحر ادارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة 
مبدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
ود.مشعل املش����عان نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
الطلبة  على تفهمهما الحتياجات 
املبتعثني الدارس����ني في الواليات 
املتحدة االميركية، ومتنى ان تكون 
هذه التعديالت خطوة اخرى في 
تع����اون االحتاد الوطن����ي لطلبة 
الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
االميركية مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب للمزيد من 
التي من  املكتسبات والتسهيالت 
شأنها توفير افضل بيئة مناسبة 
للدراس����ة واحلصول على اعلى 
املرات����ب العلمية م����ن اجلامعات 

االميركية.

عبدالرحمن البحر

حسني اخلضر

سالم السويلم

علي املسري هاشم أبل

د.وائل احلساوي ود.خالد اخلالدي وجولة داخل املعرض

»اإلسالمية« أعلنت عن تشكيلها اإلداري الجديد

 محمد المجر
اللجنة االجتماعية  صرح رئيس 
برابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا فهد الصالح بأن الرابطة 
أقام���ت لعبة K-lue الت���ي تقام على 
مستوى الكويت في احلرم اجلامعي 
مبشرف حيث شارك فيها خمسة عشر 

فريقا يضم كل فري���ق ثالثة طالب، 
وتقوم اللعبة على اساس وضع األلغاز 
فيبحث كل فريق عن املفاتيح حلل كل 
لغز ويتطلب ذلك احيانا القيام بأمور 
تكسر الروتني ومتتاز بالغرابة واجلرأة 

في الوقت نفسه.
وأش���ار رئي���س جلنة الش���ؤون 

الرياضي���ة برابط���ة اخللي���ج احمد 
الفيل���كاوي ال���ى ان اللعبة بدأت في 
الساعة احلادية عشرة صباحا وانتهت 
في الواحدة ظه���را بفوز فريقني ومت 
اللعبة  تسليمهما اجلوائز، مؤكدا ان 
قد نالت استحس���ان واعجاب الطلبة 

بشكل كبير.

رابطة Gust أقامت لعبة K - lue بمشاركة 15 فريقًا

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

اتحاد التطبيقي لتوفير 
مكائن السحب اآللي في الكليات

 محمد المجر
طالب أمني صن����دوق االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب سالم 
السويلم ادارة الهيئة بتوفير أجهزة 
السحب اآللي ال� ATM وK-Net في 
جميع الكليات واملعاهد، ملا لتلك 
اخلدمة من فائدة للطلبة والطالبات 
وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب 
على حد سواء، حيث ان الطالب او 
هيئة التدريس واملوظفني يضطرون 
للخروج من الكلية او املعهد لسحب 
مبالغ نقدية لقضاء احتياجاتهم 

داخل الكلية مثل مصاريف الكافتيريا وسداد رسوم التسجيل وشراء 
الكتب وغيرها من األمور األخرى، ما يستنفد وقتا في عملية اخلروج من 
الكلية والعودة. وطالب السويلم ادارة الهيئة بتحرك سريع ومخاطبة 
البنوك التجارية والتنسيق معها لتوفير تلك األجهزة التي من شأنها 
رفع العناء عن الطلبة وطالبات الهيئة، وكذلك اعضاء هيئتي التدريس 

والتدريب وكل اإلداريني.

بهبهاني: وضع تشريعات بيئية 
للحّد  من آثار التغيرات المناخية

 محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي قرارا يقضي 
بتعيني بدر البراعصي مساعدا 
خلدم���ة املجتم���ع والتعلي���م 

املستمر.
العلوم  إلى ذلك، نظم قسم 
بكلية التربية األساسية املنتدى 
البيئي األول حتت رعاية وحضور 
مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
ونائب املدي���ر العام والبحوث 
د.مشعل املشعان وعميدة كلية 
التربي���ة األساس���ية د.بهيجة 
بهبهان���ي والت���ي حتدثت عن 
اهتمام العالم بالبيئة والتحذير 
من األخطار البيئية وزيادة عدد 
الهيئ���ات واجلمعي���ات وطنيا 

وإقليميا وعامليا، وذلك للحد من 
التغيرات املناخية املتزايدة مثل 
االحتباس احلراري واالنبعاثات 
احلرارية وأكدت حرص الكلية 
على تشجيع االهتمام باملوارد 
والتغي���رات البيئية وضرورة 
بيئي���ة  تش���ريعات  وض���ع 
واس���تمرارية العمل بها، وذلك 
من خالل أعمال املنتدى البيئي 
األول مبختلف محاوره املتنوعة، 
كما حتدثت رئيسة قسم العلوم 
بكلية التربية األساسية د.إلهام 
جاسم اللنقاوي قائال ان القضايا 
البيئي���ة أصبحت محل اهتمام 
العلماء وصناع القرار بالعالم ملا 
لها من تأثير على صحة اإلنسان 
وهن���اك العديد من املش���كالت 
التي تتعرض لها البيئة نتيجة 

لالستخدامات اإلنسان اخلاطئة 
ولوقف هذه االستخدامات التي 
تتعرض لها البيئة يجب وضع 
تش���ريعات وأع���راف قانونية 
البيئة من اس���تنزاف  حلماية 
الطبيعية، وأوضحت  مواردها 
ان املنتدى يتناول عدة محاور 
عل���ى 3 فترات الفت���رة األولى 
دراسات عن البيئة اجلافة وشبه 
اجلافة التي يحاضر فيها د.ثريا 
سعيد وحسن دشتي وم.عبداهلل 
العتيبي يليه���ا الفترة الثانية 
دراسات عن البيئة البحرية اما 
الفترة الثالثة، فتناولت اإلدارة 
املتكاملة املستدامة للموارد املائية 
والتخلص م���ن النفايات التي 
الرويح  حتاضر فيها د.فوزية 

ود.فاطمة الشطي.


