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الجامعــــة
والتطبيقي

اختتمت رابطة طلب���ة الطب برنامج 
دوراتها الثقافية لعطلة الربيع، وصرح 
الثقافي���ة واإلعالمية في  اللجنة  رئيس 
الرابطة عبداهلل العبداجلليل بأن البرنامج 
الثقافي لعطل���ة الربيع تضمن دورتني، 
األولى بعنوان »االسعافات األولية« ومت 
تنظيمها بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر، 

حيث حصل املش���اركون على ش���هادات 
رس���مية مصدقة من قبل الهالل األحمر، 
أما الدورة الثاني���ة فكانت بعنوان »لغة 
اإلشارة« والتي اكتسب بها طلبة الكلية 
مهارات لغة االش���ارة للتواصل مع ذوي 
االعاقات السمعية في املجتمع بشكل عام 

وفي املؤسسات الطبية بشكل خاص.

رابطة الطب اختتمت دوراتها الثقافية

العبدالرزاق لمشاركة شركات القطاع الخاص 
في تعيين الكفاءات الوطنية وتنميتها وتطويرها

»مستقبل التدريب« في المعهد الصناعي غداً

العجمي: الرفاعي وعد بحل مشاكل الطلبة

العلي: االحتباس الحراري خطر يهدد 
العالم والبد من تكاتف الجهود لمواجهته

خالل حلقة نقاشية نظمها طالب الجامعة األميركية في الكويت

الرفاعي أصدر قرارات تعيين
وندب وترقية في »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير ع�����ام الهيئ��ة العام�����ة للتعلي��م التطبيق��ي 
والتدريب د.يعق�����وب الرفاع��ي عددا م���ن القرارات يقض��ي 
األول باعتماد تعيي��ن بازغ��ة سليم��ان العل��ي � مدي��را إداري��ا 
وماليا ملعه�����د امله��ارات للس���ياح��ة والتجمي��ل، وأما القرار 
الثاني فيقضي بندب د.طه عبدالرحمن اجلاسر � أستاذ مساعد 
� بكلية التربي��ة األساس���ي��ة للقي��ام بأعمال وظيفة مس���اعد 
العميد للنش���اط الرياضي بعمادة النشاط والرعاية الطالبية، 
باالضافة الى عمله األصل��ي وملدة عام، والقرار الثالث يقض��ي 
باعتم��اد ترقي��ة بعض اعض��اء هيئة التدري��س بكلي��ة التربي�ة 
االساسية من وظيفة أستاذ مساعد الى وظيفة استاذ مشارك وهم 
د.عبداهلل عيد الغصاب، د.بادي حسيان الدوسري ود.يعقوب 

يوسف الشطي.

اعربت املدي���رة التنفيذية لدائرة التوظيف وتطوير املوارد 
البشرية في البنك االهلي الكويتي منى العبدالرزاق عن اعتزازها 
مبش���اركة البنك االهلي في معرض صن���اع االقتصاد وفرص 
العمل اخلامس عشر واملقام خالل الفترة من 14 الى 17 اجلاري 
حتت رعاية د.موضي احلمود وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي، لدعم الكوادر الوطنية الراغبة واملؤهلة للعمل في القطاع 
اخلاص وخاصة القطاع املصرفي، وقد اكدت العبدالرزاق على 
ضرورة مساهمة ش���ركات القطاع اخلاص في تعيني الكفاءات 
الوطنية وتنميتها وتطويرها لتأخذ مكانها وتساهم في ادارة 

عجلة التنمية االقتصادية للكويت.
وسيشارك البنك االهلي الكويتي في املعرض املقام في كلية 
العلوم االدارية داعيا في���ه كال من حديثي التخرج واخلبرات 
املؤهلة للعمل في القطاع املصرفي لزيارة جناح البنك االهلي 

من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا.

اعلن املتحدث الرسمي لرابطة 
أعضاء هيئ���ة التدريب بالهيئة 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
والتدري���ب محم���د الهاجري ان 
الرابط���ة تنظم ن���دوة بعنوان 
»مس���تقبل التدري���ب« حتاضر 
فيها س���عاد الرومي نائب املدير 
العام لش���ؤون التدريب، وذلك 
غدا اخلميس املوافق 11 اجلاري 
الس���اعة 10.30 صباحا باملعهد 
الصناع���ي – الش���ويخ )املجمع 
التكنولوجي( ومت دعوة جميع 
التدريب حلضور  اعضاء هيئة 
الندوة واملشاركة في انشطتها.

عبدالمحسن الروضان
أعلن نائب رئيس االحتاد العام 
لطلب���ة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
لشؤون الكليات عبداهلل العجمي 
أن وفدا من االحتاد  التقى مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي ومت 
بحث جميع املعوقات التي تواجه 
الطالب والطالب���ات في كليات 
الهيئة، موضحا ان د.الرفاعي وعد 

بحل جميع املشاكل العالقة.
العجم���ي ان حتركات  وقال 
االحتاد اثم���رت فتح العديد من 
الشعب الدراسية التي كانت تؤرق 
الطلبة والتي كانت حتول بينهم 
وبني تسجيل عدد الوحدات التي 
نصت عليها الالئحة، ولكن بفضل 
التحركات االخيرة لالحتاد متت 

الفرصة للتس���جيل في  اتاحة 
العديد من الش���عب التي كانت 

مغلقة في السابق.
وتوج���ه العجمي بالش���كر 

التي حتملت  الطالبية  للجموع 
مسؤولياتها واستشعرت مدى 
خطورة املوقف واستجابت لنداء 
االحتاد ممثلهم الشرعي باالضراب 
عن الدراس���ة اخلميس املاضي، 
مشيرا الى ان االعتصام الذي مت 
تنظيمه االربعاء وتاله اضراب 
عن الدراسة أتى بالفائدة املرجوة 
منه ومتكن الطلبة من تسجيل 

موادهم.
وأكد العجمي ان الهيئة االدارية 
لالحتاد ستتابع مع ادارة الهيئة 
تفعيل باق���ي مطالبات االحتاد 
والتي تصب جميعها في مصلحة 
الطال���ب، وقال نأمل اس���تمرار 
التعاون مع ادارة الهيئة لتحقيق 
جميع مطالبات االحتاد والتي مت 

االعالن عنها خالل االعتصام.

البنك األهلي يشارك في معرض »العلوم اإلدارية«

منى العبدالرزاق

تكرمي السفير خالد الدويسان

سعاد الروميمحمد الهاجري

عبداهلل العجمي

)احمد باكير(لولوة العلي خالل احملاضرة 

الفيلكاوي: »الهيئة« تشارك باألسبوع الثقافي 
السابع لجامعات دول الخليج

محمد هالل الخالدي
اكد عميد النش����اط والرعاية 
الطالبية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب د.احمد 
الفيلكاوي ان الهيئة بصدد املشاركة 
الثقافي والعلمي  في االس����بوع 
الس����ابع جلامعات ومؤسس����ات 
التعلي����م العالي ب����دول مجلس 
العربية،  التعاون لدول اخلليج 
وذلك بجامع����ة امللك عبدالعزيز 
مبدينة جدة في اململكة العربية 
الس����عودية ويتمثل وفد الهيئة 
في االسبوع الثقافي والعلمي من 
عضو اللجنة االشرافية برئاسته 
ورئي����س الوفد مس����اعد العميد 
للنش����اط الطالبي خالد سليمان 
العريف����ان باالضافة الى عدد من 

الطلبة للمشاركة في املسابقات 
املختلفة حيث ان املسابقات التي 
يش����ارك بها الطلبة ه����ي القرآن 

الكرمي والشعر واملساجلة الشعرية 
واعمال التصوير الضوئي واخلزف 
العلمية واملسابقات  واالبتكارات 
الثقافية ومسابقة البحث العلمي 
ومش����روع املجلس االستشاري 
الطالبي واوضح د.الفيلكاوي ان 
مثل هذه االسابيع الثقافية التي 
تنظ����م في مختلف ال����دول على 
الثقافي  طلبتنا وتوس����ع االفق 
لدى الطلبة ومتكنهم من االطالع 
على كل ما ه����و جديد في مجال 

االبتكارات العلمية.
كما اضاف رئيس الوفد العميد 
للنش����اط الطالبي خالد سليمان 
العريفان ان الهيئة تأمل من هذه 
املشاركات تطوير اخللفية الثقافية 

والعلمية لدى طلبتها.

د.احمد الفيلكاوي

د. يعقوب الرفاعي

اختتمت أمس أعمال مؤمتر الكيمياء األول الذي نظمته اجلمعية 
دالكيميائية حتت شعار »الكيمياء والصناعة« حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وتخللت أيام املؤمتر 
الثالث���ة املاضية عقد العديد من اجللس���ات العلمية التي تناولت 
احملاور التالي���ة: البيئة والكيمياء الصناعية والكيمياء اخلضراء 
أو الصديقة والصناعات البتروكيمايائية والبحث والتطوير في 
الصناع���ات الكيميائي���ة، كما قدمت حلقة نقاش���ية حول البحث 
والتطوير في الصناعات الكويتية ش���اركت فيها جلنة الكيمياء 
والصناعة التابعة لالحت���اد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 
باإلضافة للشركات الصناعية الكويتية وتقدمي أكثر من 35 بحثا 
وورقة علمية باإلضافة إلى عرض ما يزيد على 85 ملصقا علميا، 
وذلك بحضور ومشاركة االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 
ورئيسته ونخبة من علماء ورواد علم الكيمياء من مختلف أنحاء 
العالم، ومبش���اركة ما يزيد على 150 مشاركا من خارج الكويت، 

وأكثر من 100 مشارك من داخل الكويت.
 وقد بدأت اجللسة الصباحية لليوم الثالث للمؤمتر مبحاضرة 
رئيس����ية ملدير دائرة العلوم البيئية في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.عبدالنبي الغضبان تناول فيها تركيز األنوية املش����عة 
ف����ي البيئة البحرية الكويتية وتطبيقاتها البيئية، وعدد مصادر 
ه����ذه األنوية التي ق����د تكون طبيعي����ة أو صناعية مثل مصانع 

تشغيل الطاقة.
وأشار د.الغضبان إلى أن املشروع الذي يقوم به معهد الكويت 
لألبحاث العلمية يهدف إلى تسجيل مستويات األنوية املشعة نتيجة 
للصناعة والتمدن الذي يهدف إلى زيادة سعة البناء في الدولة. 
وألقى احملاضرة الثانية د.انتوني كليفورد من جامعة لييدز في 
اململكة املتحدة تطرق خاللها إلى العمليات التي ميكن أن حتدث على 
املاء فائق التسخني، مشيرا إلى أهمية املاء كمذيب صديق للبيئة 
وتطبيقاته في تطوير عدد من العمليات الصناعية والتجارية من 
ضمنها استخالص أمالح الفلزات من بعض البوليميرات املصنعة 

والنفايات الناجتة عن زيوت املكائن وغيرها من التطبيقات.

اعلنت الكلية االسترالية عن اسماء 94 طالبا وطالبة مقبولني ضمن البعثات 
الداخلية للحصول على درجة البكالوريوس وفيما يلي االسماء:

إدارة أعمال

 ٭س���الم عبداللطيف يوسف 
العومي

 ٭شهد صاحب عباس الهزمي
 ٭عبدالرحمن يوسف محمود 

مذكوري
 ٭س���لمان مب���ارك صب���اح 

الصباح 
 ٭فهد سالم فهد املفتاح

 ٭بشائر أحمد علي العبيدلي
مجب���ل  س���ع�د   ٭نوري����ة 

العنزي
 ٭إسراء أمين سعيد عالية

 ٭نورة صالح عبداهلل احلماد
يوس���ف  باس���م   ٭لطيف���ة 

اليماني
 ٭محمد عبداهلل عبداللطيف 

اللهو
 ٭أسماء هالل فرحان

 ٭بسام صقر محمد الرامزي
 ٭صبا بسام حسني الهلسة
 ٭مها محمود حميد عطية

 ٭فاطمة يوسف أسد حيدر
 ٭فاطمة مشعان نوري عطية 
ابراهيم   ٭فاطم���ة عب���داهلل 

اجليران
 ٭بدر حمد عبداهلل العتال
 ٭علي صالح مهدي القالف

 ٭الهنوف محمد عبدالرحمن 
الدعيج

 ٭البت���ول عبدالعزيز محمد 
دشتي

 ٭هند توفيق محمد حسون
 ٭في كاظم مهدي البحراني

 ٭صال����ح س���عود صال���ح 
الصالح

 ٭فاطمة الزهراء ابراهيم جاسم 
العبدالسالم

 ٭بش���اير فيص���ل فيح���ان 
العتيبي

 ٭فيص���ل ناص���ر منص���ور 
املنصور

عب���داهلل  محم���د   ٭دالل 
السمحان

 ٭أحمد حسني أحمد الصبيح
 ٭محم���د يوس���ف يعق���وب 

الصفي
 ٭هيا علي اسماعيل بوقماز
 ٭هبة محمد عبداهلل الرسام
 ٭مها صبيح خالد العيسى

محم���ود  ط���ارق   ٭من���ال 
العسعوسي

جعف���ر  ع���ادل   ٭جعف���ر 
عبدالرحيم

 ٭س���عود عبدال���رزاق خالد 
الوزان

 ٭عبداالل���ه محم���د عبداالله 

العبداالله
عب���داهلل  أس���امة   ٭ن���وف 

العويصي
 ٭صالح محمد جاسم القالف

 ٭عبدالرحمن سلمان محارب 
القحطاني

 ٭رن���ا عبدالرحم���ن ابراهيم 
الضبيبي

 ٭مرمي محمد علي مبارك
 ٭فجر سعود سالم املطيري

 ٭منيرة محمد ادغيم العازمي
 ٭خال���د س���ليمان صال���ح 

العجيل
 ٭بدر صالح مطلق احلمد

 ٭ع���ذاري فه���د عبدالرحمن 
الطبيخ

محم���د  ط���ارق   ٭ش���يخة 
بوخضور

 ٭عبدالرحمن حمد عبدالقادر 
آل ابراهيم

تسويق

 ٭الش���واف محم���د حس���ن 
الشواف

 ٭روان عبدالرض���ا حس���ن 
األشوك

س���الم  ع���ادل   ٭س���ما 
العبداجلادر

يوس���ف  ع���ادل   ٭أن���وار 
الضليعي

 ٭م���رمي محم����د س���ليمان 
البالول

 ٭نوف عبدالرحي���م يعقوب 

طاهر
تكنولوجيا هندسة الكترونية

العل���ي   ٭عب���داهلل ناص���ر 
الصباح

 ٭فيصل حميد أحمد أحمد
 ٭عبدالهادي محمد عبداملجيد 

بوشهري
 ٭محمد طالب محمد السلمان

 ٭محمد عادل طاهر القطان
 ٭مهند سامي أحمد الرشود

 ٭عبداللطيف ع���وض أحمد 
سعيد

تكنولوجيا هندسة مدنية

 ٭فاطم���ة محم���د يوس���ف 
العيسى

 ٭باسل وليد أحمد املهنا
 ٭منى ناصر علي منصور

 ٭عايش���ة أحمد عبدالرحيم 
الكندري

تكنولوجيا هندسة ميكانيكية

 ٭خديجة مصطفى خليل
 ٭محمد علي اجلاسم القناعي
 ٭عبداهلل جواد حسني احلداد

 ٭ب���در ري���اض عبداحلمي���د 
املسافر

 ٭حسن عكرمة الفاروق رشدي 
رابيه

 ٭علي محمد سمير عبدالعزيز 
العزبي

 ٭بدر حسان غالب عويضة 

 ٭علي أحمد عبداحلميد علي
 ٭غدير خالد حسن حالوة

 ٭عبدالرحمن عب���داهلل هداد 
الشمري

 ٭منيرة عبدالعزيز راشد املال
 ٭عب���داهلل مب���ارك خليف���ة 

العازمي
 ٭هاج���ر محم���ود صاح���ب 

محمد
تكنولوجيا هندسة البترول

 ٭محم���د عبدالعزيز يونس 
مظفر

 ٭رباب شاكر عبدالهادي نقي
 ٭ضياء توفيق راضي راشد

 ٭بدري����ة عبدالل�ه عيس���ى 
املذن

عب���داهلل  من���ذر   ٭جن���اة 
الغربللي

 ٭عبدالعزيز عبداحلميد عبداهلل 
دشتي

 ٭نايف عبداهلل نايف سرور
 ٭هزاع ناصر مطلق احلمد

 ٭كريستني عبدالعزيز عبداهلل 
الدويش

 ٭هيا فؤاد محمد الغريب
 ٭عبدالرحمن خليل كمال

 ٭هاش���م عدنان س���يد جواد 
الناصر

عب���داهلل  بس���ام   ٭ط���ارق 
الربيعان

 ٭فه���د ناص���ر عبدال���رزاق 
اجلدعان

المشاركون في مؤتمر الكيمياء 
بحثوا تطوير الصناعات الكيميائية

قبول 94 طالبًا وطالبة في البعثات الداخلية للكلية األسترالية

البالول: »الوطنية لالتصاالت« تهتم بدعم ومساندة الشباب
أعلن����ت الش����ركة الوطنية 
لالتص����االت رعايتها لالحتفال 
السنوي، الذي اقيم حتت مسمى 
»وطن النهار« في لندن والذي 
يعد مناس����بة وطنية يجتمع 
حولها طلبتنا الدارس����ون في 
اململكة املتحدة ليحتفلوا بالعيد 

الوطني وذكرى التحرير.
وأقي����م االحتفال الكبير في 
فندق كيمبرلند االسبوع املاضي 
اململكة  بحضور س����فيرنا في 
الدويسان وعدد  املتحدة خالد 

من الشخصيات البارزة.
وقال مدي����ر إدارة العالقات 
العامة في الشركة عبدالعزيز 
البالول ان رعاية هذا املهرجان 
الوطن����ي الطالبي هو جزء من 
رسالة الشركة وتعزيزا ألهدافها 
الوطني����ة في دعم ومس����اندة 
الشباب في مسيرتهم الدراسية 
موضحا ان الشركة تعتبر هذا 
النشاط فرصة رائعة للم شمل 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اخلارج في مناسبة وطنية كهذه 
وتأكيدا ألهمي����ة التواصل مع 

أبنائنا اينما كانوا.
وأوض����ح البالول ان رعاية 
»وط����ن النهار«، يع����د اضافة 
لرصيد الش����ركة وتأكيدا على 
دورها ومسؤوليتها االجتماعية، 
ومؤكدا على فخر الشركة بأن 
تكون جزءا من هذا احلدث الفريد 

اهدافه مجرد  والذي تتج����اوز 
الرعاية لتمتد الى لم شمل الطلبة 

في مناسبة وطنية مهمة.
وقد ألقى سفيرنا في اململكة 
املتحدة خالد الدويس����ان كلمة 
بهذه املناسبة كما عرض عددا 
من املش����اريع واألنشطة التي 

دراس����اتهم، مما يؤكد استمرار 
الشركة في جهودها لدعم الشعب 
الكويتي وتوفير أفضل اخلدمات 

وأنسبها ملختلف الشرائح.
كما تضمن املهرجان مسابقات 
عديدة تنوعت بني سحب على 
أرقام احلضور ومسابقة أجمل 

تقوم بها اجلالية الكويتية في 
اململكة املتحدة.

وفي ختام تصريحه اش����ار 
البالول الى ان الوطنية لالتصاالت 
تؤك����د دوره����ا االجتماعي في 
الوص����ول إلى أبناء ش����عبنا، 
ومؤازرته����م ودعمه����م إلكمال 

زي وطني لألطفال وايضا توفير 
ألعاب شعبية مثل الدامة، كما 
تضمن املهرجان عرض ڤيديو 
تاريخي للكويت بعنوان »وطن 
النهار« اس����تعرض فيه تاريخ 
الكويت من عهد الشيخ مبارك 

الصباح حتى وقتنا احلالي.

الشركة رعت »وطن النهار« في لندن

محمد هالل الخالدي
أكدت الباحثة في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.لولوة العلي 
على خطورة ظاهرة االحتباس 
احلراري وأشارت الى انها خطر 
يه���دد العالم اجم���ع والبد ان 
تتكاتف جميع اجلهود ملواجهته، 
جاء ذلك خالل حلقة نقاش���ية 
حول ظاهرة االحتباس احلراري 
نظمها مكتب احلياة الطالبية في 
اجلامعة األميركية في الكويت 
ظهر امس مبشاركة د.رالف باليام 
ود.اح���الم العاقي من اجلامعة 
االميركية وساندرا الصالح من 
شركة اخلدمات البيئية ونادي 
Munauk والنادي األخضر البيئي، 
واوضح���ت د.العل���ي ظاهرة 
انها  االحتباس احلراري قائلة 
ارتفاع في درجة حرارة االرض 
عن معدلها الطبيعي حيث ازداد 
العاملي  معدل درجة احل���رارة 
ب� 0.18 درجة سيليزية  للهواء 
نتيجة زيادة غازات االحتباس 
احل���راري )ظاه���رة البي���وت 
التي يتس���بب بها  الزجاجية( 
نشاط االنسان املعاصر، واجمع 

احملاضرون على خطورة هذه 
الظاهرة والتي استدعت مؤخرا 
عقد لقاء للدول الصناعية الكبرى 
ملناقشة احللول املطلوبة ملعاجلة 
هذا الوض���ع الذي يهدد احلياة 
على كوكب األرض، واكدوا على 
أهمية تعاون اجلميع في مواجهة 

ظاهرة االحتباس احلراري من 
خالل التقليل من انبعاث الغازات 
الضارة وتغيير منط السلوك 
االستهالكي الكبير، واشاروا الى 
اهمية اي جهد مهما كان صغيرا 
حتى على املستوى الفردي في 

هذا االجتاه.


