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 السفير الشيخ سالم العبداهللا خالل لقائه أعضاء وفد االحتاد

 (كرم ذياب) محمد النويهض ومحمد الرزوقي وعبدالوهاب العثمان وطالل الغربللي وفهد الرشيد

 د.ديڤيد بايك متحدثا عبدالعزيز الطريجي متحدثا

 محمد املرزوق وعبدالعزيز الطريجي ومحمد النويهض وعبدالوهاب العثمان

 د.ديڤيد بايك متوسطا الطلبة

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

الإعالن عن متديد فرتة الإقفال
للممار�سة رقم ب ك/اأاأ/2011/2010/11

توريد وتركيب و�سيانة �ساليهات »بيوت جاهزة«

اإعـالن رقم )2010/154(

مدير عام البلدية

اخلا�صة  للممار�صة  الإقفال  فرتة  متديد  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

لل�صروط  طبقًا  جاهزة«  »بيوت  �صاليهات  و�صيانة  وتركيب  بتوريد 

املذكورة  املمار�صة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�صة  العامة  واملوا�صفات 

والعقود  املناق�صات  اإدارة  من  عليها  احل�صول  ميكن  والتي  اأعاله 

)مراقبة امل�صرتيات( مبنى البلـــديـــة الرئيـــ�صي )املبنى الأو�صـط( 

)ع�صرون  د.ك   20 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  الرابع  الدور 

ديناراً فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اآخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�صندوق املخ�ص�ص باإدارة 

املناق�صات والعقود بالبلدية الرئي�صية - مبنى الوزير - الدور العا�صر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  هو 

العطاءات  وت�صري   22401044 تليفون:  لال�صتف�صار  2010/12/20م 
ملدة )90( ت�صعون يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�صة بها، ول تقل 

قيمة الكفالة الأولية 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء يف �صورة 

طوال  �صاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �صمان  خطاب  اأو  م�صدق  �صيك 

مدة �صريان العطاء. علمًا باأن هذه املمار�صة غري قابلة للتجزئة.

 يوم ترفيهي إرشادي في «التربية» غداً 
 أحمد يوسف

  حتت رعاية عميد كلية 
التربيـــة د.عبدالرحمن 
احمـــد االحمد ســـتقيم 
وحدة االرشـــاد النفسي 
(كليـــة التربية) جامعة 
الترفيهي  الكويت يومها 
االرشادي للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ حتت عنوان 
«شاركنا.. واستمتع معنا 
في اليوم التربوي للصحة 
النفسية» غدا االثنني من 
الساعة التاسعة صباحا 
الى الساعة الواحدة ظهرا 

في حديقة كلية التربية. وقال االحمد ان الهدف من هذا اليوم التعريف 
بخدمات وحدة االرشاد النفسي التخصصية املتطورة التي جتاري التقدم 
العلمي العاملي، وعرض انشـــطتها االرشادية جلميع طلبة وموظفي 
جامعة الكويت بحيث تعرض االنشـــطة علـــى مجموعة طاوالت كل 
طاولة متخصصة لنشاط معني ويكون حتت مسؤولية اختصاصيات 
نفسيات متدربات ومؤهالت تأهيال عاليا على املهارات والفنيات العلمية 
االرشادية والعمل على تقدمي هذه األنشطة بطريقة مشوقة وجاذبة. 

وسيتضمن اليوم الترفيهي ٥ فرق مختلفة.
  الفرقة األولى بعنوان «تعرف على طاقتك وهالتك من خالل األلوان 
باستخدام جهاز األورا واملسؤولة عنه االختصاصية النفسية ابتسام 
ناصر احلوطي» وهو برنامج متخصص في قياس البيانات البيولوجية 
من خالل مســـجات رد فعل احلالة البيولوجية (جهاز اليد) ويتم عن 
طريق حتليل هـــذه البيانات ومعاجلتها ثم ربطها بحاالت معينة من 
الطاقة العاطفية للفرد مع قياس مقدار الهالة التي يشـــعها الفرد من 
حولـــه، وكيفية التعرف على الشـــخصية من خالل خط اليد وكيفية 

التعامل مع كل شخصية.
  أما فرقة العمل الثانية فهي «ثقتك كيف تعززهاـ  مميزات الشخصية 
وارتباطها بعلم النجوم» واملسؤولة عنه االختصاصية النفسية هاجر 
علي عمران، وتناولت نقاطا عدة من ابرزها: ثقتك كيف تعززها: اعطاء 
من  يرغب من اجلمهور اختبارات حول الثقة بالنفس لتحديد مستوى 
الثقة لديهم مع اعطائهم ارشادات في كيفية تعزيز الثقة لديهم، باالضافة 
الى مميزات الشـــخصية وارتباطها بعلـــم النجوم، بينما فرقة العمل 
الثالثة كانت حتت عنوان نشاط الغذاء والصحة النفسية واملسؤولة 
عنها االختصاصية النفسية امل احمد غلوم وضحت من خاللها وجود 
تفاعل قوي ومستمر بني قوى الفرد اجلسمية وقواه العقلية والنفسية، 
عن طريق الغذاء وعالقته املباشرة بالوعي الغذائي حتى يتمتع الفرد 

بالصحة النفسية العالية.
  وفرقة العمل الرابعة كانت حتت عنوان «نشـــاط دائرة العاطفة» 
واملسؤولة عنه االختصاصية النفسية، ويهدف هذا النشاط الى التعرف 
على احدى الطرق احلديثة املســـتخدمة في التشخيص النفسي وهي 
دائرة العواطف االنســـانية وهو احد املفاهيم النظرية املعرفية والتي 
تعتبر من اجنح طرق التشخيص والعالج عامليا، ويساعد بشكل فعال 
في حتديد وتوضيح اهمية العالقات االنسانية وتأثيرها على النفس 
البشرية، اما فرقة العمل اخلامسة واالخيرة فكانت حتت عنوان «تطبيق 

املقاييس النفسية التي تستخدم في وحدة االرشاد النفسي». 

 (كرم ذياب) عبدالرحمن األحمد خالل املؤمتر

 بايك: الطلبة الكويتيون يشكلون إضافة ثقافية في جامعة سان دييغو 

 لميس بالل
  قام عميد كلية ادارة االعمال بجامعة سان دييغو، 
كاليفورنيا د.ديڤيد بايك بزيارة للكويت استغرقت 
يومني اجرى خاللها بعــــض اللقاءات اجلانبية مع 
خريجي اجلامعة واهالي الطلبة الكويتيني الدارسني 
فيها، وقال د.بايك انه سعيد لتواجده في الكويت التي 
تعتبــــر احملطة الثانية في رحلته الى عدد من املدن 
العربية، معربا في الوقت ذاته عن حرص اجلامعة 
على التواصل مع خريجيها واسر الطلبة الدارسني 
فيها والتي جتاوز عددهم ٤٠ طالبا وطالبة في الوقت 
احلالي، كما اضاف د.بايك: ان عدد الطلبة الكويتيني 
خريجي جامعة سان دييغو منذ تخريج اول دفعة 
فــــي منتصف الثمانينيات الى يومنا هذا قد جتاوز 
٥٠ مما يضع اجلامعة مبوقع املســــؤولية للتواصل 
مع هذه االجيال، واختتم قائال: ان الطلبة الكويتيني 
والعرب يشــــكلون اضافة ثقافية وتنوعا حضاريا 

نحرص على تواجده داخل حرمنا اجلامعي.
  وتخللت الزيارة حفل استقبال د.بايك قام بتنظيمه 
نادي خريجي جامعة ســــان دييغو في الكويت في 
مطعــــم لونوتر، وقد حضر احلفل ما يزيد على ٤٠ 
خريجا وخريجة، حيث قام عبدالعزيز الطريجي احد 
مؤسسي النادي بالقاء كلمة ترحيبية بالدكتور بايك 
واخلريجني، مؤكدا في الوقت ذاته حرص خريجي 
جامعة سان دييغو على التواصل مع االدارة اجلامعية، 

مشيدا بدور عميد الكلية في االرتقاء مبستوى تصنيف 
اجلامعة.

  وقال علي املتروك احد اخلريجني واملؤسســــني 
للنادي: ان اعضاء نادي خريجي اجلامعة يرحبون 
بزيــــارة د.بايك والتــــي تعتبر االولــــى من نوعها 
للكويت، حيث جــــاءت فكرة لقاء خريجي اجلامعة 
لدعم التواصل االجتماعي للخريجني وليكون حلقة 
وصل بني اخلريجني واجلامعة، حيث يأتي تنظيم هذا 
اللقاء والتجمع كخطوة اولى وستستمر بالتأكيد في 
االيام املقبلة. وفي اخلتام، اعرب عبدالوهاب النقيب 
عضو نادي اخلريجني واحد مؤسسيه عن سعادته 
بالتواجــــد في مثل هذا التجمــــع الذي اعاد ذكريات 
الدراســــة واتاح فرصة للقاء اخلريجني من مختلف 
الدفعات واملراحل العمرية، مضيفا: ان نادي اخلريجني 
هو احد اهم االدوات لتواصل اجلامعة مع خريجيها 
واســــرهم مما يتيح لهم فرص مشــــاركة خبراتهم 
العملية كونهم جميعا من اصحاب اختصاص ادارة 
االعمال مما يتيح املجال ملزيد من التعاون والشراكة 

املهنية فيما بينهم.
  من جهة اخرى، اقام النائب محمد املطير حفل غداء 
على شرف د.بايك بحضور عدد من خريجي اجلامعة، 
حيث اعرب املطير عن سعادته بهذه الزيارة وامله 
في ان تتلوها زيارات اخرى مما يتيح املجال للمزيد 

من التواصل بني اخلريجني واالدارة اجلامعية. 

 خالل حفل أقامه أعضاء نادي الخريجين لعميد مجلس إدارة األعمال بالجامعة 

 دعا الطلبة إلى التأكد من صالحية كلمات السر الممنوحة لهم 

 الرفاعي: بدء التسجيل للفصل الثاني 
بالجامعة ١٧ الجاري

 آالء خليفة
  اعلنت جامعة الكويت عن بدء 
التسجيل للفصل الدراسي الثاني 
الجامعـــي (٢٠١١/٢٠١٠)  للعام 

ابتداء من ١٧ الجاري.
  وقال عميد القبول والتسجيل 
الرفاعي في  بالجامعة د.مثنى 
تصريح صحافي امس ان العمادة 
تعمل على اتخاذ كل االجراءات 
الالزمة لتطبيق عملية التسجيل 
بالنظام الجديد ومنها قيام طلبة 
الجامعة بالتأكد من صالحية 

كلمات السر الممنوحة لهم.
  ودعا الرفاعي جميع الطلبة 
الى الدخول الى نظام التسجيل 
الجديد ابتداء من يوم غد ولمدة 

اسبوع على العنوان االلكتروني للعمادة للتأكد 
من صالحية كلمة السر الخاصة بهم قبل بدء 

عملية التسجيل.
  وأوضـــح أنه فـــي حالة عـــدم صحة كلمة 
السر يجب على الطالب مراجعة عمادة القبول 
والتســـجيل خالل ســـاعات الدوام الرســـمي 
الستصدار كلمة ســـر جديدة تفاديا الكتشاف 
هـــذا االمر اثناء عملية التســـجيل مما يترتب 
عليه تأخير تسجيل الطالب في موعده المحدد 
وفوات فرصـــة اختياره ما يريد من المقررات 

الدراسية.

  واشـــار الرفاعي الى 
التأكد من  أن مسؤولية 
الســـر  صالحيـــة كلمة 
تقع علـــى عاتق الطالب 
ويتحمل هو مسؤولية أي 
تأخير يترتب على عدم 

صحتها.
  إلى ذلـــك أعلن أمين 
اإلدارية  الهيئة  صندوق 
فـــي االتحـــاد الوطني 
الكويـــت فرع  لطلبـــة 
الجامعة أحمد الحودله 
بأن االتحاد انطالقا من 
دور االتحاد كمؤسســـة 
طالبيـــة وحفاظـــا على 
الدستورية  المكتسبات 
التي كفلها الدستور للنائب سيقيم ظهر اليوم 
ندوة سياسية على مســـرح عثمان عبدالملك 

بكلية الحقوق بموقع الجامعة بالشويخ.
  ووجـــه الحودلة من خـــالل تصريحه كــل 
الشكــر والتقديــر للنــواب وأساتــذة القانــون 
الذين  بالجامعــة والناشـــطيــن السياسيين 
لبوا الدعوة لحضــور تلــك االنشطة الطالبية 
المتميزة بالجامعة من أجل المساهمــة في نجاح 
تلك االنشطة التي من شـــأنها المساهمة فــي 
الجامعيــة بكــل نجــاح  استكمــال مسيرتهم 

وتوفيــق. 

 د.مثنى الرفاعي

 وفد من االتحاد التقى سفيرنا لدى واشنطن

 المطيري: نعد طلبتنا في أميركا بالمزيد من الخدمات والمفاجآت

البريد االلكتروني  تكون عبر 
nuks@nuks.org او عبر اخلط 
الســـاخن (٦٨٥٧٨٧٢ - ٨٦٦ - 
١) حيـــث ان االحتاد في خدمة 
الطلبة على مدار ٢٤ ساعة طوال 

االسبوع. 

املتحدة االميركية ليتواصلوا مع 
االحتاد سواء في حالة املشاكل 
او  او االجتماعية  االكادمييـــة 
غيرهـــا وانه ســـيتم التعامل 
مع االتصاالت بســـرية تامة، 
واوضـــح ان طريقة التواصل 

املواطنني  بشكل خاص ووضع 
املغتربني بالواليات املتحدة بشكل 
عام ودور االحتاد وما ميكن ان 

يقدمه خلدمتهم جميعا.
  كما وجه املطيري رسالة الى 
جميع طلبة وطالبات الواليات 

في االول من ديســـمبر اجلاري 
مع سفيرنا في واشنطن الشيخ 
سالم العبداهللا واعضاء السلك 
اللقاء  الديبلوماســـي، وتناول 
بحث عدة قضايا مختلفة تخص 
طلبة وطالبات الكويت في اميركا 

 آالء خليفة
  اعلن عضـــو الهيئة االدارية 
ومســـؤول الشـــؤون الطالبية 
والصحف فـــي االحتاد الوطني 
الكويت ســـعد املطيري  لطلبة 
ان االحتـــاد ســـيقوم بـــكل ما 
أوتـــي مـــن طاقـــة وامكانيات 
بالعمل علـــى حتقيق املزيد من 
املكتسبات الطالبية االكادميية 
الواليات  منها واملعيشـــية في 
املتحـــدة االميركية مما يضمن 
للطالب تيسير احلياة في اجواء 
الغربة والعودة بأكبر قدر ممكن 
من االستفادة، وقال ان االحتاد 
سيسعى في هذه السنة النقابية 
العملي لشـــعاره  التطبيق  الى 
الدائم «احتادنا بيتنا في غربتنا»، 
وقال املطيري ان الهيئة االدارية 
اجلديدة ستعمل على حتقيق كل 
البرنامج االنتخابي  ما ورد في 
«الرؤية» والذي سرد بالتفاصيل 
الدقيقة رؤية طلبـــة وطالبات 
الواليات املتحدة االميركية للسنة 
املقبلة، واضـــاف ان االحتاد لم 
يغفل اجلانـــب اخلدماتي حيث 
يسعى الى تطوير تقدمي املزيد من 
اخلدمات واملفاجآت التي ستجعل 
منه املرجع االول للطالب الكويتي 
في الواليات املتحدة االميركية.

  وبني املطيري ان االحتاد التقى 

 آالء خليفة
  أعلن رئيس املجلس الطالبي في فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة موسى البصيري، عن موافقة ادارة الفرع على 
تأجيل االستبيان املوضوع في نظام التعليم االلكتروني 
LMS وعدم إجبار الطلبة علـــى ملئه لتزامنه مع فترة 
تقدمي الواجبات والتقارير. وقال البصيري: «فوجئ عدد 
كبير من الطلبة باالستبيان املوضوع في نظام التعليم 

االلكتروني في فترة تسليم الواجبات األمر الذي أدى الى 
تأخر عدد كبير منهم في تقدميها في الوقت املقرر لعدم 
معرفتهم بطريقة ملئه، ولهذا السبب قرر املجلس الطالبي 
مخاطبة اإلدارة اجلامعية ومطالبتها بإلغاء الزام الطلبة 
باستكمال االستبيان املوضوع في نظام التعليم االلكتروني 
كشرط لتسلم الواجب الدراسي األمر الذي تقبلته اإلدارة 

اجلامعية بصدر رحب، ولبت مطلبنا هذا». 

 البصيري: استبيان نظام التعليم اإللكتروني في الجامعة المفتوحة غير إجباري


