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الشيخ فيصل املالك مترئسا اجتماع وكالء »اإلعالم« في »التعاون«

الزميلة رمي الوقيان

جـامـعـة الكــويـــت
مكتب نائب مدير اجلامعة لل�شئون العلمية

مركز التقييم  والقيا�س

الت�سجيل لختبارات القدرات الأكادميية

يعل���ن مرك���ز التقيي���م والقيا�س اأن اختبارات الق���درات الأك�ادميية للقبول وحتديد امل�س���توى جلامعة الكويت 

�ستعقد يف   25 دي�سمرب 2010. فعلى جميع طلبة الثانوية الراغبني يف تقدمي اختبارات القدرات الأكادميية 

من ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر التوجه �سخ�سيا اأو من ينوب عنهم للت�سجيل وفقا للآتي :

 تاريــخ االختــبــارات:

2010 من ال�ساعة 9 �سباحا اإىل 12 ظهرا .  �سيتم عقد الختبارات يف يوم ال�سبت املوافق 12/25/ 

 مواعيد الت�سجيل لالختبارات : 

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

امل�ستندات املطـــلوبـة للت�سجيـل :

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

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

 ج - ) 5 د.ك ( لكل اختبار.

مكـــان الت�ســجيـــل :

)�سالة القبول والت�سجيل– جامعة الكويت – ال�سويخ (.

الت�سجيــل املتاأخــر:

 ي�س���تقبل م�رك���ز التقيي���م والقيا�س طلبات الت�س���جيل املتاأخر خ�لل الفرتة م�ن الأح���د 12/12 /2010 

 ) C ( 2010 م���ن ال�س���اعة الثامن���ة �س���باحا اىل الواح���دة ظه���را يف قاع���ة  /  12 وحت���ى اخلمي����س 16/ 

باخلالدية مبنى 2 خ علما باأن تكلفة الت�سجيل املتاأخر �ستكون )10 د.ك ( لكل اختبار ولن يتم ا�ستقبال 

طلبات الت�سجيل بعد ذلك التاريخ.

 مالحظــــة:

» اأداء الطالب لختبارات القدرات ل يعني اإمكانية قبوله باجلامعة ما مل يكن م�ستوفيا جلميع �سروط القبول «.
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العنجري: منتدى المشاريع الصغيرة فرصة
 ثمينة للشباب الراغبين في اقتحام هذا المجال

تس�ليط الضوء على تج�ارب ناجحة لمؤسس�ات 
حكومية قامت على إستراتيجيات دعم المشاريع الصغيرة

»التجارة« تنفي وجود أي قرار
يسمح للفنادق بتقديم الخمور

أك���دت مدي���ر عام ش���ركة 
ليدرز جروب لالستش���ارات 
والتدري���ب ورئيس���ة اللجنة 
املنظمة ملنتدى املش���روعات 
العنجري  الصغي�����رة نبيلة 
أهمي�����ة دور القط�����اع اخلاص 
في حتقيق رؤية صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد، 
بتحوي�����ل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري عاملي، الفتة إلى 
أن ذلك ل���ن يتأتى إال بتكاتف 
الش���باب  اجلهود وتش���جيع 
الدخول ف���ي مش���اريع  على 
صغيرة ومتوسطة من شأنها 
أن تش���ك�����ل نواة إلجنازات 

تنموية كبرى.
وأضافت في تصري���ح صحافي أنه من هذا 
املنطلق تقيم الشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغي���رة بالتعاون مع ش���ركة ليدرز جروب 
لالستش���ارات والتدريب، منتدى املش���روعات 
الصغيرة واملس���اهمة الفعالة في خطة التنمية 
ف���ي 30 نوفمبر اجل���اري، برعاية نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ 

أحمد الفهد.
واشارت إلى أن ذلك املنتدى يهدف إلى خلق 
فرص عمل استثنائية متميزة للشباب تسهم في 
تشجيعهم على االنخراط في العمل احلر، مؤكدة 
أن التحديات الكثيرة التي تواجه هؤالء الشباب 
تفرض علينا أن نضع أمامهم مثل هذه الفرص 
ونوفر لهم ما يحتاجون إليه من دعم وخبرات كي 
ينطلقوا في العمل واإلنتاج، لتتحول مشاريعهم 

رويدا رويدا إلى مشاريع كبرى.
وقال���ت العنجري إن املنتدى س���يركز على 
تفعيل دور املشروعات الصغيرة ورفع قدرتها 
اإلنتاجية والتنافسية، مبا يصب في زيادة الناجت 
احمللي، ويس���تثمر طاقات الشباب ويستوعب 

اخلريجني في سوق العمل، كما 
أنه سيؤكد ضرورة خلق بيئة 
أفضل للمشروعات الصغيرة مبا 
يساعد على اإلبداع واالبتكار.

وعن محاور املنتدى، كشفت 
العنجري أنها تتضمن تسليط 
الضوء على جت���ارب ناجحة 
ملؤسسات حكومية والتي قامت 
على إستراتيجيات دعم املشاريع 
الصغي���رة وخاصة في بعض 
ال���دول اخلليجية، إضافة إلى 
توجه الكويت نحو دعم وتطوير 
املشروعات الصغيرة من خالل 
خطة التنمية، كما تتضمن هذه 
احملاور أهم املعوقات والتحديات 
التي تواجه املش���روعات الصغيرة، وضرورة 
وجود منهج واضح وأهداف محددة لتوجيه ودعم 
هذه املشروعات وفق قدرات الشباب واحتياجات 
الدول���ة، مضيفة ان من احمل���اور املهمة عرض 
جهود وأداء خبراء ومختصني من القطاع اخلاص 
في كيفية مواجهة أي حتديات أمام املشروعات 
الصغيرة واالرتقاء بها لتحقيق املساهمة الفعالة 

في خطة التنمية.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك معرض على 
هامش املنتدى، ستقدم خالله الشركة الكويتية 
للمش���روعات الصغيرة مجموع���ة من األفكار 
االستثمارية املميزة للشباب تصل إلى 30 فكرة 
مشروع، الفتة إلى أن هذه األفكار ستكون فرصة 
كبيرة للراغبني في اقتحام مجال املش���روعات 

الصغيرة.
ولفتت العنجري إلى أن املنتدى يحظى بدعم 
ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية، فضال عن مشاركة 
عدة جهات منها الهيئة العامة للصناعة، مشيرة 
إلى أن املجال مفتوح أمام املؤسسات واجلهات 
التي تعنى بدعم املشاريع الصغيرة واستثمار 

طاقات الشباب للمشاركة في املنتدى.

رد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي تعليقا 
على اخلبر املنشور في احدى الصحف اليومية بان اخلمر مسموح 
به���ا لالجانب في فنادق 5 جنوم وتضمن اخلبر في صياغته ان 
وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قرارا يسمح بتناول املشروبات 

الروحية في الكويت.
وقال الطبطبائي: ال���وزارة تنفي وجود او اعتمادها مثل هذا 
القرار حيث ان العمل فيها يجري حتت مظلة القانون واحترامه 
في اطار املقومات االساسية للمجتمع الكويتي التي اقرها الدستور 
الكويت���ي، كما ان قانون اجلزاء الكويتي قد جرم بيع او ش���راء 
او تناول او حيازة او االجتار او الترويج للخمور او اي ش���راب 
مس���كر، كما جرم جلب اخلمور او تعاطيها في مكان عام او ناد 
خاص، وان الوزارة في اطار وظيفتها العامة ال متنح ثمة فنادق 
اي تراخيص اال وفقا للش���روط املوضوع���ة ومنها اقرار وتعهد 
طالب الترخيص بااللتزام بع���دم مخالفته لقواعد النظام العام 

واآلداب في أي منشأة فندقية.

يقام 30 الجاري برعاية الشيخ أحمد الفهد

قانون الجزاء جرّم بيع وشراء وتناول المسكرات

وكالء »اإلعالم«: اعتماد اإلستراتيجية اإلعالمية 
ل� »دول التعاون« أمام الوزراء اليوم

الوقيان: التاريخ النضالي للمرأة الكويتية منحها 
القدرة على المشاركة الفعالة في قضايا المجتمع

عائشة الجالهمة
اختت���م وكالء اإلعالم ف���ي دول التع���اون اجتماعهم 
التحضيري لالجتماع الثامن عش���ر لوزراء اإلعالم، الذي 
يبدأ اليوم، ومتت املوافقة على االستراتيجية االعالمية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية )2020/2010( ورفعها 
الى اجتماع الوزراء للموافقة النهائية عليها. وقرر الوكالء 
في االجتماع التوجه الى انضمام اليمن الى عضوية مؤسسة 
االنتاج البرامجي املشتركة لدول اخلليج واملوافقة مبدئيا 
على املشاركة في أيام مجلس التعاون في سيئول عاصمة 
كوريا اجلنوبية في شهر فبراير من العام املقبل، بالتنسيق 
مع سفارة الكويت لدي كوريا مع املوافقة املبدئية على الدعم 
اإلعالمي للقمة اخلليجية املقبلة في أبوظبي. وصرح نائب 
األمني العام املساعد للشؤون السياسية في األمانة العامة 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالد املرهون 
ان االجتماع ناقش مشروع التوصيات املرفوعة من الوكالء 
الى اجتماع الوزراء الذي سيعقد اليوم. وأوضح املرهون 
ان التوصيات جميعها تصب في مصلحة اإلعالم في دول 

مجلس التعاون، مشددا على ان أبرز التوصيات هي التوجه 
بإقرار االستراتيجية االعالمية لدول مجلس التعاون )2010 
� 2020( وهي استراتيجية طموحة. وأضاف: سيتم اقرار 
التعاون مع مجموعة آس���يان واملشاركة في االجتماعات 
املقبلة في الشهر اجلاري اضافة الى بعض األمور األخرى 
املتعلقة بالشأن االعالمي. وردا على سؤال حول موضوع 
اجلائزة املخصصة ألفضل قناة فضائية تبث برامج ثقافية 
للنشء أكد ان هناك رأيا بتشكيل جلنة لوضع تصور أشمل 
والنظر الى اآلليات الواقعية التي من خاللها يتم العمل على 
تنفيذ مش���روع اجلائزة، مؤكدا انها طرحت في االجتماع 
وسيتم رفعها الى اجتماع وزراء اإلعالم للموافقة النهائية 
عليها. وأضاف ان اجلائ���زة تهدف الى حماية النشء من 
سلبيات الفضائيات اخلارجية والتصدي لها حملاولة درء 
املخاطر التي قد يتعرض لها الش���باب، مؤكدا ان اجلائزة 
ستش���جع القنوات الفضائية على العمل على تقدمي مواد 
ثقافية علمية تخدم فئة الش���باب من النواحي االيجابية 

حلمايتهم من مخاطر بعض الفضائيات السلبية.

خروج املرأة م���ن قفص »النظرة 
اجلسدية« التي تفرضها وسائل 
االع���الم مثل التلفزي���ون، حيث 
ش���ددت في هذا الصدد على دور 
املرأة نفس���ها ومس���ؤوليتها في 
اثبات شخصيتها وتغيير النظرة 
النمطية التي تنتقص من كرامتها 
ومكانتها داخل املجتمع وعلى دور 
االعالميات ومسؤوليتهن بشكل 
خاص كقدوة فيما أوضحت أن وضع 
املرأة في الكويت من هذا املنظور 
يعد أفضل مما عرضته الزميالت 

االيطاليات.
وأثنت نائب���ة رئيس مجلس 
الشيوخ والسياس���ية األوروبية 
البارزة اميا بونينو على هذا اللقاء 
التحاوري بني االعالميات العربيات 
وااليطاليات ودورهن مشددة على 
»أن العالقات الدولية ال يجب قصر 
النظر اليها على مستوى قادة الدول 
فقط بل على العكس يتعني تفعيلها 

عبر مختلف قطاعات املجتمع«.

البارزات صورة مشرفة ومبشرة 
لالعالميات العربيات الالتي ال تقل 
مهنية وثراء عن زميالتها في ايطاليا 

وأوروبا.
وقالت ان���ه مبقارنة التجارب 
الغنية الت���ي تناولتها الندوة مع 
األوضاع ف���ي الكوي���ت ترى أن 
االعالميات الكويتيات حققن تقدما 
مهنيا مبهرا وتواجدا كبيرا خاصة 
في السنوات القليلة املاضية مما 
ساهم في تعزيز مكاسبها واثبات 
وجودها وقدرتها على املساهمة في 
اثراء احلياة االعالمية والثقافية.

واعتبرت القناعي أن هذا اللقاء 
الذي تستضيفه وزارة اخلارجية 
االيطالية خطوة ممتازة من شأنها 
مد جسور التفاهم والتعاون خاصة 
أن املشكالت التي تواجه املرأة في 
مختلف املجتمعات تتشابه الى حد 
كبير رغم تباين الظروف بني مجتمع 
وآخر. والحظ���ت أن االعالميات 
االيطاليات مازلن يناضلن من أجل 

في خدمة مجتمعها على أفضل وجه. 
وقالت ان دور االعالميات العربيات 
يتسم بأهمية خاصة لالسهام في 
التفاعل احلضاري والثقافي داخل 
العالم العربي ونحو العالم اخلارجي 
لتوثيق وتعميق التعارف املشترك 
والتعري���ف بحضارتنا والتطور 
الكبير الذي تشهده بالدنا مبا يبدد 
الصور النمطية الشائعة. وفي هذا 
الصدد أكدت جدوى وأهمية هذه 
امللتقيات التي تبرز كيف تتماثل 
التجارب والتحديات التي تواجهها 
املرأة االعالمية م���ع خصوصية 
وظروف كل مجتمع وذلك في تقريب 
الرؤى بني اجلانبني العربي والغربي. 
ومن جانبها، شددت الزميلة أمثال 
القناعي على اهمية هذه امللتقيات 
لتبادل التج���ارب واخلبرات على 
اختالفها وتنوعها بني املهنيات في 
قطاع االعالم، مشيرة الى أنها ملست 
في ندوة روما التي تش���ارك فيها 
مجموعة واس���عة من االعالميات 

له كل حساب«.
وفيما عبرت عن تقديرها لهذه 
املبادرة التحاورية بني االعالميات 
االيطاليات والعربيات التي تبنتها 
جمعية امل���رأة العربية االيطالية 
»أي���وه« ووكال���ة ايطاليا لألنباء 
»أجي« حتت رعاية وزارة اخلارجية 
التي تش���ارك  االيطالية واألولى 
فيها جمعية الصحافيني الكويتية 
أعربت عن تطلعها أن تكون مشاركة 
الكويت في املناسبات املقبلة فرصة 
لعرض الوضع املشرف الذي بلغته 
املرأة الكويتية واالعالمية الكويتية 

في نهضة وبناء مجتمعها.
وشددت الوقيان على أهمية هذا 
النوع من املشاركة التفاعلية من 
جانب االعالميات الكويتيات في مثل 
تلك املنتديات مبا يعزز تواصلها مع 
العالم اخلارجي ويصقل جتربتها 
املهنية واالنسانية ويثريها لتواكب 
التطور املتسارع في صناعة االعالم 
ووسائله حتى تقوم بدورها الهام 

روما � كونا: أشادت االعالميتان 
الكويتيتان الزميلتان رمي الوقيان 
وأمثال القناعي بالندوة التحاورية 
بني اعالميات ايطاليات وعربيات 
التي تستضيفها وزارة اخلارجية 
االيطالية التاحتها مجاال للتواصل 
بني اجلانبني وتقاس���م اخلبرات 
املش���تركة الثراء العمل االعالمي 
البناء. وقالت الكاتبة الزميلة رمي 
الوقيان في تصريح ل� »كونا« على 
هامش أعمال الندوة التي تشارك 
فيها ضمن وفد جمعية الصحافيني 
والتي افتتحتها أمس نائبة رئيس 
مجل���س الش���يوخ االيطالي اميا 
بونينو ووزيرة الثقافة السورية 
جنوى قصاب حسن ان هذا امللتقى 
االعالم���ي »يعد فرص���ة ممتازة 
للتع���رف عن قرب عل���ى قضايا 
ومشاغل ومشكالت املرأة وخاصة 
العربية واخلليجية من خالل عملها 
في احلق���ل االعالم���ي املتطور«. 
واشارت الوقيان الى أن الصورة 
التي تبلورت خالل أعمال الندوة 
تبرز االجنازات التي حققتها املرأة 
الكويتية بشكل عام وخالل تاريخها 
النضال���ي الطويل حتى أصبحت 
مشاركتها في حياة مجتمعها »فعالة 
ومؤثرة« حيث متكنت بكفاءة من 
تقلد أعلى املناصب سواء الرسمية 
داخل احلكومة والبرملان وفي شتى 
قطاع���ات العمل املدن���ي واملهني 
بكفاءة. والحظ���ت أن هذا التقدم 
الكبير الذي حققته املرأة الكويتية 
قد انعكس بشكل واضح على دورها 
املتنامي في قطاع االعالم مبختلف 
مجاالته حتى أصبح لها حضور بارز 
وملموس وتأثير حقيقي »يحسب 

اختتموا اجتماعاتهم التحضيرية وأقروا جدول األعمال

خالل الندوة التحاورية بين إعالميات إيطاليات وعربيات في وزارة الخارجية اإليطالية

نبيلة العنجري

رشيد الطبطبائي

جانب من احلضور خالل الندوة

»المواشي«: 52 ألف رأس 
من األغنام األسترالية تصل اليوم

»األشغال«: االنتهاء من تبديل 
الشبكات الصحية في صباح السالم 

فرج ناصر
اعلنت وزارة االش����غال العامة ان االعم����ال الصحية في منطقة 
صباح السالم تأتي ضمن مراحل املشروع الكبير لتبديل الشبكات 
الصحية في البالد ومتزامنا مع جتديد الشبكات في منطقتي اجلابرية 
وبي����ان. وقال مدير ادارة التنفيذ في قطاع الهندس����ة الصحية في 
الوزارة عبداهلل احلداد خالل اللق����اء الذي اقامته الوزارة امس مع 
س����كان منطقة صباح الس����الم بالتعاون مع مختار املنطقة ان هذا 
اللقاء يهدف الى تنوير سكان املنطقة بكيفية تنفيذ مراحل املشروع 
وتاريخ البداية واجناز العمل فيه. واضاف احلداد انه س����بق ان مت 
االنتهاء من جتديد شبكات الصرف الصحي في منطقة مشرف وان 
املراحل املقبلة س����تكون في منطقتي الرقة وهدية، مشيرا الى انه 
بعد االنتهاء من تبديل الش����بكات س����يتم البدء بصيانة الطرق من 
اسفلت وكربستون التابع لصيانة الطرق. واوضح ان قطاع الهندسة 
الصحية وفر كش����فا بنماذج الشكاوى املقدمة من قبل مواطنني في 

منطقة صباح السالم.

قالت شركة املواشي ان اكثر من 52 الف رأس من االغنام 
االس���ترالية ستصل اليوم اخلميس ضمن خطتها في تعزيز 

حاجة السوق من االغنام قبيل عيد االضحى.
وذكر مساعد العضو املنتدب في الشرك������ة فيصل البدر 
ل� »كونا« ان الشركة تسلم���ت خ������الل االسبوع املاضي نحو 
141 ألف رأس على دفعتي�����ن ليصل مجموع ما توفره الشركة 

لفت����رة العيد م����ن االغنام نحو 193 الف رأس غنم. 
واكد البدر التزام الشركة بدورها ومسؤوليتها جتاه توفير 
حاجة املستهلكني من االغنام واللحوم لالستعداد لفترة عيد 
االضحى مش���ددا في الوقت نفسه على استمرار الشركة في 
تطبيق مبدأ الشفافية وطمأنة املستهلكني باالعالن عن جميع 

الشحنات التي تصل الحقا.


