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 حتت رعاية نائب مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. 
محمد الصباح، حتتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بتكـــرمي كوكبة من طلبتها وطالباتها الفائقني احلاصلني على 
اربع نقاط بالفصلني الدراســـني األول والثاني للعام الدراسي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك في متام الساعة التاسعة والنصف من صباح 
يـــوم االربعاء املوافق ٢٠١٠/١٢/٢٢ على مســـرح كلية التربية 

االساسية بالشامية ملحق١. 

 «التطبيقي» تحتفل بطلبتها ٢٢ ديسمبر المقبل

 محمد الصقر ود. غامن النجار خالل الندوة  (متين غوزال) 

 «التطبيقي»: صرف 
مستحقات الطلبة 

بعد العيد 

 «االجتماعية» تنظم 
حلوًال عملية لقضايا 

مجتمعية ٢٩ الجاري

ــة العامة للتعليم   أكدت الهيئ
ــب حرصها  ــي والتدري التطبيق
ــة الطلبة  ــديد على مصلح الش
الدارسني في كلياتها ومعاهدها، 
ــؤون  ــاع الش ــة ان قط موضح
االدارية واملالية يعمل جاهدا على 
تذليل جميع العقبات التي تقف 
الطلبة.  امام صرف مستحقات 
واضافت في بيان صحافي لها: ردا 
على ما نشر في الصحف احمللية 
حول تصريح عضو مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار «اجلسار تطالب 
احلمود بسرعة التدخل لالسراع 
في صرف مكافآت طلبة التطبيقي» 
انه وبعد التنسيق مع مدير عام 
الهيئة ونائب املدير العام للخدمات 
االكادميية املساندة ورئيس احتاد 
طلبة ومتدربي الهيئة مت التوصل 
ــى ان تتم عملية الصرف بعد  ال
اجازة عيد االضحى املبارك وذلك 
ــأن عملية  بعد اتخاذ الالزم بش
التدقيق اجلاري العمل فيها حاليا 
ــماء ومستحقات  واخلاصة بأس

الطلبة. 

 تنظم جامعة الكويت املؤمتر 
ــة العلوم  ــع لكلي ــي الراب الدول
االجتماعية حتت عنوان «حلول 
عملية لقضايا مجتمعية» حتت 
ــرة التربية ووزيرة  رعاية وزي
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في الفترة من ٢٩ نوفمبر اجلاري 

الى االول من ديسمبر املقبل.
ــد الكلية ورئيس    وقال عمي
اللجنة التنظيمية العليا للمؤمتر 
د.عبدالرضا أسيري في تصريح 
صحافي امس ان املؤمتر سيشارك 
فيه اكثر من ٥٠ باحثا من أميركا 
ــا والهند وكوريا ودول  وأوروب
اخلليج ومصر واملغرب وغيرها 
ــيقدمون أوراقا علمية  حيث س
ــاالت العلوم  ــف مج في مختل

االجتماعية. 

 الصقر: الديموقراطية في الكويت متردية
  بسبب عدم فصل الدين عن الدولة 

الدميوقراطية في خمسينيات القرن 
املاضي يتقــــدم ويتأخر إلى حني 
االستقالل، فأتى الدستور بتضافر 
جهود ثالثة أطراف هي: الشــــيخ 
املغفور له عبداهللا السالم والتجار 
الوطنيون واحلركة الوطنية وفقا 
لطرق وقنوات صحيحة وسليمة من 
خالل جهاز تشريعي منتخب ناقش 

بنود الدستور بالتفصيل».
  ورأى النجار أن الدميوقراطية 
الكويت «موزينــــة» وبطيئة  في 
ومتعبة تستلزم مشاركة كل شرائح 
املجتمــــع ولكن املجتمع في تغير 
مستمر، مشيرا إلى أن «مجلس األمة 
احلالي هو املجلس الـ ١٣، واملجالس 
الستة األولى كانت سيئة حيث مت 
تزويــــر االنتخابات في عام ١٩٦٧ 
وحل املجلس حال غير دستوري 
عام ١٩٧٦ وكذلك في عام ٨٦ وفرض 

الرقابة على الصحافة».
  وحّمل النجار احلكومة ومجلس 
األمة مسؤولية تعقد الدميوقراطية 
لدينا، مشددا على ضرورة التمسك 
باملبادئ الدستورية والعمل على 

احلفاظ عليها. 

تتحدث بالتفصيل وعلى وجه الدقة 
عن كيفية إنشاء الدستور».

  وأشار إلى أن التطور السياسي 
في الكويت ممتد منذ عشرينيات 
القرن املاضي وأن هناك خطوات 
متت قبل إصدار الدســــتور وهي 
تثبت أنه لم يفرض على الكويت 
كما يقول البعض حيث ســــبقته 
كتابة أول وثيقة دستورية وظهرت 
فكرة إنشاء مجلس شورى وأنشئ 
أول مجلس بلدي بنظام االنتخابات 
في عام ١٩٣٢ كما مت إنشاء مجلس 
املعارف في عام ١٩٣٧، مضيفا «هذا 
الوضع كان بداية االنطالق والتحرك 
إلنشاء كتلة الشباب الوطني التي 
وضعت تصورا واضحا للمجلس 
التشــــريعي ما جعل هناك تطورا 
ملحوظا على مستوى النصوص 
وغيرهــــا الســــيما أن جــــزءا من 
اإلشــــكاليات التي واجهتها كتلة 
الشــــباب الوطنــــي فــــي املجلس 
التشــــريعي هي جمع السلطات 
معا وتداخل اختصاص القطاعات 

ببعضها».
  وذكر النجار أن «احلديث عن 

إلى فترة التحرير قدمت خمســــة 
استجوابات أما من فترة التحرير 
إلــــى اآلن قدم أكثر من خمســــني 
اســــتجوابا، األمر الذي يشير إلى 
وجود خلل ما والغريب أن بعضها 

يقدم ألسباب شخصية».
  ورأى أن احلل املثالي الذي يجب 
األخذ به فــــي الكويت هو وجود 
قانون انتخابي جديد، معتقدا أن 
«احلل األفضل للوضع السياسي 
القائــــم يكون من خــــالل الدائرة 
الواحــــدة مع تطبيق  االنتخابية 
النظــــام احلزبــــي أو القوائم وإن 
كنت من مؤيدي الدوائر االنتخابية 

اخلمس».
  ومن جانبه، طالب أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.غامن 
النجار من يدعي ان الدستور قد 
فرض على الكويت من بريطانيا 
إبــــان فتــــرة االســــتعمار بتقدمي 
اإلثباتات والدالئل التي تؤكد صحة 
موقفه، مشيرا إلى أن «ذلك القول 
غير صحيــــح»، مؤكدا في الوقت 
ذاته انه «األبحاث واملادة العلمية 
متوافرة وفي متناول اجلميع وهي 

 رندى مرعي
  اعتبر النائب الســــابق محمد 
الصقر أن الدستور احلالي يواجه 
الكثير من العقبات تبعده عن كونه 
الكويتي،  أفضل دستور للشعب 
وأضاف الصقر: هذه العقبات التزال 
متارس حتى اآلن وهي عدم حصول 
احلكومة علــــى ثقتها من مجلس 
األمة بل من احلكومة وذلك لعدم 
وجود نظــــام حزبي في الكويت، 
مشيرا الى ان األسرة احلاكمة جزء 
من احلراك السياســــي وجزء من 
السلطة، وأوضح أن «الدميوقراطية 
في الكويت ناقصة حيث ال ميكن 
محاسبة مجلس األمة بل محاسبة 
الــــوزراء من خالل االســــتجواب 
وهذا أمر ال يكفي حلل املشــــكلة 

القائمة».
  كالم الصقــــر جاء خالل ندوة 
نظمها نادي الوطنيون باجلامعة 
األميركية عصر أمس حتت عنوان 
«١٩٦٢ رؤية الشيخ عبداهللا السالم 
والواقع»، واستطرد قائال: نعيش 
في الكويت أجــــواء دميوقراطية 
ســــلبية، والعالم العربي هو آخر 
منطقة تتجه للدميوقراطية مقارنة 
مع العالم اخلارجي، معتقدا أننا «ال 
نعيش أجواء دميوقراطية حقيقية 
فاملنطقة احمليطــــة بنا ال متارس 

الدميوقراطية بدرجة عالية».
أوضــــاع  تــــردي    وأرجــــع 
الكويت وفي  فــــي  الدميوقراطية 
املنطقة إلى «عدم فصل الدين عن 
الدولة كون الدميوقراطية ال دين 
لها، كما يجب أن يكون الشــــعب 
مشاركا في ريع الدولة كجزء من 
أجــــزاء الدميوقراطية وان يكون 
قادرا على محاسبة احلكومة على 
األداء واخلدمات من خالل  تردي 

دفعه للضرائب املختلفة».
   وتابع الصقر «االستجوابات 
استحقاق سياسي ودستوري وهي 
ضرورية ولكن ليس كل استجواب 
يقدم يجب أن يصل لطرح الثقة 
بدليل أنه منذ صدور الدســــتور 

 خالل ندوة «١٩٦٢ رؤية الشيخ عبداهللا السالم والواقع» في الجامعة األميركية 

 د.راشد العجمي وجولة خالل املعرض 

 «التربية» كّرمت الفائزين بجوائز الملصق العلمي
 أقامت كلية التربية حفل تكرمي 
الفائزين بجوائز «يوم امللصق 
العلمي»، وذلك بحضور عميد 
الكويت  التربية بجامعة  كلية 
د.عبدالرحمن األحمد والعميد 
املساعد لالستشارات والتدريب 
فاطمة نذر وعدد من اعضاء هيئة 

التدريس بالكلية.
الكليــــة  عميــــد    واعــــرب 
د.عبدالرحمن األحمد عن سعادته 
الغامرة بفوز زمالئه اعضاء هيئة 
التدريــــس بالكلية والذين كان 
لهم نصيب االسد على مستوى 
العلمي»  جوائز «يوم امللصق 
مما يؤكد علــــى اهتمام اعضاء 

هيئة التدريس بالكلية في مجال 
البحــــث وعطائهــــم الثري في 
معاجلة القضايا التربوية التي 
تهم الكويت، متمنيا استمرار هذا 
النوع من التكرمي في السنوات 
القادمة، فضال عن زيادة البحث 
العلمي جلامعة الكويت بشكل 
التربية بشــــكل  عــــام ولكلية 

خاص.
  وقد وزعت جوائز امللصق 
العلمي على النحو التالي أوال: 
جوائز كلية التربية (فئة أعضاء 
هيئة تدريس) وقد فاز باجلائزة 
األولى د.إبراهيم كرم من قسم 
املناهــــج وطــــرق التدريــــس، 

واجلائزة الثانية د.علي أسعد 
وطفة من قسم اصول التربية، 
أما اجلائزة الثالثة فقد فازت بها 
د.وفاء الياسني من قسم املناهج 

وطرق التدريس.
  امــــا جوائز فئة املدرســــني 
املســــاعدين ففــــازت باجلائزة 
العازمي (مدرس  الثالثة مزنة 
الرميضي  مســــاعد)، ود.خالد 
(مدرس) من قسم اصول التربية، 
ومن جانــــب آخر فاز باجلائزة 
األولــــى إلدارة االبحاث د.وفاء 
الثانية  الياســــني، واجلائــــزة 
د.نبيلة الكندري من قسم االدارة 

والتخطيط التربوي. 

 العجمي افتتح «Doctors Week» في «اإلدارية»
 االء خليفة

  حتت رعاية عميد كلية العلوم 
االدارية د.راشــــد العجمي اقام 
مكتب التوجيه واالرشاد بالكلية 
ممثال باللجنة االستشارية للطلبة 
 «Doctors Week» املتفوقني معرض

في بهو الكلية.
  واشــــاد د.العجمــــي بعــــد 
جولتــــه في املعــــرض بالفكرة 
من حيث اهميتها في تســــليط 
الضــــوء على دور اعضاء هيئة 
التدريــــس والهيئة املســــاندة 
الفاعلة  بالكلية ومســــاهماتهم 
في تطوير آلية التدريس بشكل 
عام وكذلك اللجنة االستشارية 
للطلبة املتفوقني على هذه املبادرة 

في اقامة مثل هذا النشاط.
  واعرب د.العجمي عن اعجابه 
العالــــي  التنظيــــم  مبســــتوى 
للمعرض، وعلى تنوع محتواه، 
متوجها بالشكر للمنظمني والى 
الكلية لتفاعلهم  جميع اساتذة 
املميز مع الفكــــرة منذ البداية، 
واجلهات املشاركة في املعرض 
داعيا جميــــع الطلبة إلى زيارة 

املعرض.
  ومن جانبه بني د.يوســــف 
العميــــد املســــاعد  القراشــــي 
الكلية  للشــــؤون الطالبية في 

بأن التحضيرات واالستعدادات 
لهذا النشــــاط بدأت مبكرا وما 
مييز انشطة هذا االسبوع بأنه 
املــــرة االولى التي يقــــوم فيها 
متفوقو كليــــة العلوم االدارية 
بتمثيل عميــــد الكلية والعميد 
الطالبية ملدة  املساعد للشؤون 
يوم واحــــد بالتواجد مبكاتبهم 
والقيام بأدوراهم الوظيفية في 
ادارة الكلية. وكذلك سيقومون 
بالقاء محاضــــرة للطلبة نيابة 

عن استاذ املقرر.
  من جانبه بــــني مدير مكتب 

التدريب الطالبي د.رائد احلسني 
ان سبب مشاركتنا هو توجيه 
الطلبة بأن ينموا  الى  رســــالة 
مهاراتهــــم وتشــــجيعهم على 
تطويره خارج نطاق الدراسة.

  واضاف د.احلســــني ان هذه 
الهوايات تســــاعد الطلبة على 
تطوير ذاتهم، مبينا انها تعود 
عليه بالنفع مــــن خالل تنمية 
هوايته، طالبا من جميع الطلبة 
املشــــاركة فــــي هــــذا املعرض 
للتعرف على اعمال االســــاتذة 

من قبلهم. 

 أشاد بفكرة المعرض ومستوى تنظيمه 
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> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�شـــــــرتي

66691631

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

للبيـع اأرا�ضي 

يف لبـنـان
بريوت پ اجلبل پ اجلنوب

99845780


