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جــامـعـة الكــويـت مكتب نائب مدير اجلامعة لل�شئون العلمية
مركز التقييم والقيا�س

الت�سجيل لختبارات القدرات الأكادميية

يعلن مركز التقييم والقيا�س ان اختبارات القدرات الأكادميية للقبول وحتديد امل�ستوى 

2011. فعلى جميع طلبة الثانوية الراغبني يف  9 ابريل  جلامعة الكويت �ستعقد يف 

تقدمي اختبارات القدرات الأكادميية من ال�سفني احل��ادي ع�سر والثاين ع�سر التوجه 

�سخ�سيًا اأو من ينوب عنهم للت�سجيل وفقًا للآتي:

لل�ستف�سار: 24987654 - 24987983 - 24985175

ملحظة:

اأداء الطالب لختبارات القدرات ليعني اإمكانية قبوله باجلامعة ما مل يكن م�ستوفيًا جلميع �سروط القبول.

الت�سجيل املتاأخر:

ي�ستقبل مركز التقييم والقيا�س طلبات الت�سجيل املتاأخر خلل الفرتة من الأحد 2011/3/27 وحتى 

اخلمي�س 2011/3/31 من ال�ساعة الثامنة �سباحًا اإىل الواحدة ظهرًا يف قاعة )C( باخلالدية مبنى 2 خ علمًا باأن 

تكلفة الت�سجيل املتاأخر �ستكون )10 د.ك( لكل اختبار ولن يتم ا�ستقبال طلبات الت�سجيل بعد ذلك التاريخ.

مكان الت�سجيل:

)�سالة القبول والت�سجيل - جامعة الكويت - ال�سويخ(

امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل:

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

ب - �سورة �سخ�سية حديثة قيا�س )4 �سم 6X �سم( .      ج - )5 د.ك( لكل اختبار.

تاريخ الختبارات:

�سيتم عقد الختبارات يف يوم ال�سبت املوافق 9 /4 /2011 من ال�ساعة 9 �سباحًا اإىل 12 ظهرًا.

مواعيد الت�سجيل للختبارات:

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

الوقتالتاريخاليوم

4:00 - 8:00 م�ساء8 /3/ 2011الثلثاء
4:00 - 8:00 م�ساء9/ 3/ 2011الربعاء
4:00 - 8:00 م�ساء10/ 3/ 2011اخلمي�س

4:00 - 8:00 م�ساء13 /3 /2011الأحد
4:00 - 8:00 م�ساء14/ 3/ 2011الثنني

»الحصبة« ضمن الطعوم المسموح بتداولها 
في المراكز والمستشفيات األهلية

قررت وزارة الصحة اضافة عدد من الطعوم منها طعم احلصبة الى 
قائمة الطعوم املسموح بها وتداولها في املراكز الطبية واملستشفيات 
في القطاع الصحي االهلي. وق����ال رئيس مكتب الصيدلة في منطقة 
حولي د.حامد املسيلم ل� »كونا« ان القرار الوزاري اجلديد نص على 
اضافة طعم احلصب����ة واحلصبة االملانية والن����كاف وطعم التيفود 
وطعم شلل االطفال والدفتيريا للبالغ وطعم الدفتيريا والتيتانوس 
والسعال الديكي غير اخللوي وطعم االلتهاب السحائي رباعي الساللة 
وطعم النيموكوكال ذو ال� 23 ساللة للبالغني وطعم املستدمية النزلية 
وطع����م الكلب واملصلني املضادين لس����م الثعبان والعقرب. وذكر ان 
اضافة هذه الطع����وم تعتبر مبادرة طيبة م����ن وزارة الصحة حيث 
ان تلك الطعوم كانت مقابل مبالغ مادية في املستش����فيات اخلاصة. 
ودعا املس����يلم اولياء االمور الى ضرورة تطعيم ابنائهم في االوقات 
احملددة لتفادي اي خطر قد يصيبهم جراء عدم التطعيم، مضيفا انه 
كم����ا تبادر الدولة إلى حماية صحة األبناء فيجب علينا كأولياء أمور 

االستجابة السريعة لذلك.

»الموانئ« تطور شبكتها اآللية
في طور عمليات التطوير التكنولوجي التي جتريها مؤسسة 
املوانئ بشكل دوري لتسخير آخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا 
في مصلحة العمل، تقوم املؤسسة بتطوير اجهزة شبكتها اآللية 
مبا يتناسب مع سياق التقدم الفني السريع لتكنولوجيا املعلومات، 
وذلك خلدمة اهداف املؤسسة وتسهيل اجراءات العمل اليومي مما 
ينعكس ايجابا على املصلحة العامة للدولة. وقال مراقب التشغيل 
والدعم الفني في مركز نظم املعلومات باملؤسسة بدر اخلميس ان 
املؤسسة بصدد دراس���ة تطوير اجهزتها في املرحلة التطويرية 
املقبلة من خالل انظمة تقنية حديثة تساعد على تدفق املعلومات 
بشكل انسيابي وفقا لتوجه احلكومة االلكترونية وتوفير املصاريف 
واوقات العمل اليومي.واوضح اخلميس ان املؤسس���ة تهدف الى 
تنفيذ القرارات الصادرة من االدارة العامة بسرعة ويسر دون اي 
معوقات، ما يستوجب تطوير الشبكة اآللية للمؤسسة حتى ال يكون 
هناك اي عائق يبطئ من نفاذ سياس���ة الدولة وربطها بالشبكات 

احمللية والدولية لتأمني خدمة الوطن وابنائه.
واضاف اخلميس ان خطوة التطوير تأتي انطالقا من السياسة 
التي تتبعها ادارة املؤسس���ة وعلى رأس���ها مديرها العام الشيخ 

د.صباح جابر العلي.

فريق الغوص و»ريدو« يوّقعان بروتوكواًل
إلنجاز مشاريع مشتركة في حماية البيئة

وقع فريق الغوص اتفاقية تعاون بيئي مشترك 
مع املنظمة التنموية للطاقة املتجددة )ريدو( 

التابعة للميثاق العاملي لالمم املتحدة.
وصرح رئيس املبرة التطوعية البيئية وليد 
الفاضل بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن العمل 
املشترك للمؤسسات ذات الطابع البيئي والتطوعي 
والتي تهدف الى اجناز مشاريع مشتركة مرتبطة 
بحماية وتأهيل البيئة البحرية والبرية ونشر 
الثقافة البيئية لفئات املجتمع اضافة الى تبادل 

التجارب واخلبرات بهذا اجلانب.
ومن جهتها اعربت غدير الصقعبي السكرتيرة 
العامة للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة عن 
سعادتها لتوقيع هذه االتفاقية والتي ستكون 
انطالقة للعمل البيئي املشترك وتنفيذ اهداف 
املنظمة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني.

واضافت أن املنظمة تسعى اليجاد بيئة نظيفة 
خالية من كل انواع التلوث والسعي واملساهمة 
في البحث عن بدائل آمنة الستخدامات الطاقة 
وكيفي���ة تطبيقها عل���ى ارض الواقع كالطاقة 
الشمس���ية وغيرها، وتضمنت االتفاقية على 
بعض اجلوان���ب االدارية واملالية للطرفني مع 
بن���ود عامة حتتكم لقوان���ني الكويت املعمول 

بها محليا.
وقد وقع عن طرف املنظمة غدير الصقعبي 
سكرتيرة عامة للمنظمة التنموية للطاقة البديلة 
وسفير املنظمة الفنان محمد املنصور ومن طرف 
املبرة التطوعية البيئية رئيس مجلس االدارة 
وليد فاضل الفاضل، وبحضور مديرة املشاريع 
باملنظمة جميلة حسن ووليد الشطي ومحمود 

اشكناني من املبرة التطوعية.

وليد الفاضل يتبادل بروتوكول التعاون مع محمد املنصور وغدير الصقعبي

اللنقاوي يصدر قراراً يقضي بحماية بيانات المستهلكين

»الكهرباء« تطالب »الخدمة المدنية« بصرف
مكافأة 250 ديناراً لـ 160 موظفاً في الضبطية

»تماهي« يؤيد المطالب التي رفعها الشباب في »ساحة التغيير«

الصوان: مطلوب مبادرة وطنية شاملة
النتشال الكويت من حال التراجع والتقهقر

املراجع ببيانات حجم الفاتورة 
عن مستهلك آخر في حال أراد 
السداد فال مانع من تزويده بحجم 
الفاتورة وتكون بيانات املستهلك 
على ورقة خارجية ال حتمل صفة 
رسمية، مش���ددا على ان براءة 
الذمة ال تخرج إال للشخص نفسه 

طالب براءة الذمة.
وفي س���ياق منفصل علمت 
»األنباء« ان الوزارة بعثت الى 
ديوان اخلدمة املدنية االسبوع 
املاض���ي طلب ص���رف مكافأة 
القضائية  ملوظفي الضبطي���ة 
مببلغ 250 دينارا ل� 160 موظفا 
ممن نزلت أسماءهم باجلريدة 
الرسمية والذين ستنتهي مدة 
العدل 15  ف���ي وزارة  تدريبهم 

ابريل املقبل.

عليه نش���وء مراك���ز قانونية 
مختلف���ة قد تض���ر مبصلحة 

املستهلك.
واضاف م.اللنقاوي ان التعميم 
يلحظ استثناء اذ ميكن تزويد 

دارين العلي 
أصدر الوكيل املساعد لشؤون 
الكهرباء  املستهلكني في وزارة 
واملاء م.جاسم اللنقاوي تعميما 
جلميع مكاتب شؤون املستهلكني 
والعاملني بالنظام الحتس���اب 
االستهالك بعدم تزويد أي مراجع 
بأي بيانات تخص مستهلك آخر 
إال اذا كان ذا صفة، لديه توكيل 
او ان يكون صاحب العالقة نفسه 

موجودا.
وقال م.اللنقاوي في تصريح 
للصحافي���ني ان ه���ذا التعميم 
جاء بع���د مالحظة عدة حاالت 
من املراجعني مم���ن يطالبون 
االستفسار عن فواتير واستخراج 
بيانات عن مستهلكني آخرين من 
غير ذي صفة وهذا األمر يترتب 

أعلن تيار املس���ار األهلي 
)متاهي( تأييده املطلق للمطالب 
التي رفعها ش���باب »س���احة 
التغيي���ر« من أج���ل حتقيق 
اإلصالح في البلد، وان ساعة 

التغيير قد دقت.
وقال التيار في بيان صحافي 
لرئيسه م.عبداملانع الصوان ان 
شباب الكويت يعبرون اليوم 
عن ش���عور ومطالب غالبية 
الذين ينش���دون  املواطن���ني 
اإلصالح في جمي���ع نواحي 
احلياة السياس���ية واإلدارية 
واألهلية وغيرها والتي طغى 

عليها الفساد إلى حده األقصى، مطالبا بحكومة 
جديدة بنهج جديد ورأس جديد.

وأضاف التيار الذي شارك بكوادره وأعضائه 
في جتمع »ساحة التغيير« ان املطلوب اليوم 
مبادرة وطنية جامعة لكل فئات املجتمع النتشال 
الكويت من حال التراجع والتقهقر التي تعيشها 
بسبب النهج احلكومي الفاسد الذي لم يحرك 
س���اكنا أم���ام املطالبات املس���تمرة منذ أعوام 
للس���ير قدما نحو حتقي���ق اإلصالح املطلوب 
بل زاد األمور تعقيدا وفس���ادا باإلصرار على 
املضي في سياساته البعيدة عن هموم ومطالب 
 املواطنني وطموحاتهم بدميوقراطية حقيقية
يش���اركون فيها ف���ي تنمية الكوي���ت وبناء 

مستقبلها.
وشدد البيان على أهمية محاسبة العابثني 
بالوحدة الوطنية أله���ل الكويت الذين تثبت 
األيام واملواقف يوما بعد يوم معدنهم األصيل 
بالتكات���ف والتعاضد أوقات احملن والش���دة 
حفاظ���ا على وطنهم، معتبرا ان وقفة س���احة 
 التغيير وغيرها من التحركات الشبابية التي
نش���هدها في الوقت احلالي خير ش���اهد على 

ذلك.
ودعا إلى إش���هار األح���زاب وتنظيم عملها 
بشكل وطني يؤسس لبدء مرحلة دميوقراطية 

جديدة من العمل السياس���ي 
ترسخ الوحدة الوطنية بديال 
عن نهج التفريق الذي شهدته 
الكوي���ت في عه���د احلكومة 
احلالية، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى ض���رورة مراجعة النظام 
االنتخاب���ي للدوائر اخلمس 
الذي أثبت���ت التجربة انه لم 
يلغ الوالءات الفئوية الضيقة 
القبلية أو الطائفية بل حافظ 
عليها وكرس التفرقة والتمييز 

في املجتمع.
البي���ان ان املطالبة  وقال 
بتغيير احلكومة ليست وليدة 
اليوم وامنا تأتي بعد الكم الهائل من اإلخفاقات 
الت���ي ارتكبتها رغم اعطائه���ا أكثر من فرصة 
لإلصالح والسير قدما في تنفيذ خطة التنمية 
التي تتغنى بها احلكومة يوميا رغم ان املواطنني 

لم يلمسوا إلى اليوم أي نسبة اجناز منها.
واض���اف ان احلكومة الت���ي تلقت دعوات 
دائمة نيابية وشعبية من أجل اإلصالح قابلت 
من جهته���ا دائما هذه الدعوات باإلهمال وعدم 
االهتمام، فكان الفساد بديل اإلصالح، والواسطة 
بديل النزاهة، واحلجر على اآلراء بديل احلرية، 
والفرقة بديل الوحدة، وبالتالي فإن الوقت قد 
حان للتغيير اليوم وعدم االستماع مرة جديدة 
إلى »السيمفونية« احلكومية والسير مجددا في 

طريق التراجع.
وأكد التيار في بيانه ان الكويت متر مبخاض 
مفصلي للحفاظ على املكتسبات الشعبية التي 
أقرها الدستور الذي يتعرض لهجوم من أطراف 
عديدة حتاول االنقضاض عليه وااللتفاف على 
ما أعطاه من حق���وق تارة مبحاوالت التعديل 
وطورا مبحاوالت التفسير، مشددا على ان الشعب 
لن يرضى بتعديل أو تغيير في الدس���تور إال 
ملزيد من احلريات واملكتسبات الدميوقراطية 
وليس اإللغاء أو االنتقاص من هذه املكتسبات 

واحلريات.

م.جاسم اللنقاوي

م.عبداملانع الصوان

البدر: طب العائلة بدأ بـ 13 طبيباً ووصل إلى 270

حنان عبدالمعبود
أقام معهد الكويت لالختصاصات الطبية 
احتفاال باليوبيل الفضي لبرنامج طب العائلة، 
كرم خالله خريجي البرنامج الذين بلغ عددهم 

92 طبيبا وطبيبة.
وفي كلمة ملدير جامعة الكويت وأمني عام 
املعهد السابق د.عبداللطيف البدر أثناء احلفل 
أكد فيها أن معه����د الكويت لالختصاصات 
الطبية بدأ فعليا بالتعاون مع اخلدمة املدنية 

لتغيير الكادر الطبي ليتماش����ى والتطور 
املهني لألطباء، مضيفا أن اجلهد املتواصل 
م����ن قبل وزارة الصحة أدى إلى تأس����يس 
الب����ورد الكويتي في طب العائلة عام 1987 
بالتعاون مع الكلية امللكية لطب العائلة في 

اململكة املتحدة.
وزاد: أن برنامج طب العائلة بدأ ب� 13 طبيبا 
حتى وصل إلى اآلن إلى 270 اختصاصيا، 
والذين مت تدريبهم، ليساهموا بتقدمي خدمة 

أفضل للرعاية الصحية، كما وصف األطباء 
الش����باب الذين يسعون إلى احلصول على 
التخصصات املختلفة بأنهم العامود الفقري 
ألي مكان يقدم اخلدمة الصحية للمرضى.

من جانبها قالت رئي����س كلية الرعاية 
الصحية األولية باملعهد د.هدى الدويسان أن 
كلية الرعاية الصحية األولية قامت بتهيئة 
وتأهيل األطباء للحصول على الشهادة العليا 
بطب العائلة والشهادات التخصصية من خالل 

البرنامج التدريبي، كما أولت اهتماما باجلانب 
البحثي وتوفير جميع الس����بل واالمكانات 
إلج����راء البحوث العلمي����ة، والتي حظيت 
مبستوى تنافس����ي عال إقليميا، وأضافت 
ان برنامج طب العائلة في البالد يحصل على 
اعتراف الكلية امللكية البريطانية لألطباء 
العاملني، مما يؤهل الش����هادة التي يحصل 
عليها خري����ج البرنامج لتكون في مصاف 

الشهادات العاملية.

البرنامج احتفل باليوبيل الفضي على إنشائه

عدد من اخلريجني املكرمنيد.عبداللطيف البدر مكرّما د.خالد السهالوي

المرأة والطفل على طاولة وزراء الصحة العرب في بيروت

حنان عبدالمعبود ووكاالت
تفتتح في بيروت اليوم )اخلميس( الدورة 
العادية اخلامسة والثالثني لوزراء الصحة 
العرب في فندق احلبتور برعاية الرئيس 
ميشال سليمان ممثال بوزير الصحة اللبناني 

محمد جواد خليفة.
وكانت أعمال املؤمتر بدأت أمس األربعاء 
باجتماع املكتب التنفيذي لوزراء الصحة، 
وتاله االجتماع احلادي والعش����رين إلدارة 
الصندوق العربي للتنمية الصحية. وبعد 
الظهر جرى افتتاح امللتقى التاسع الحتاد 

املستشفيات العربية.
وفي افتتاح الدورة العادية لوزراء الصحة 
اليوم يلقي الوزير محمد خليفة كلمة الرئيس 

ميشال سليمان، تليها كلمة وزير الصحة 
في قطر عبداهلل بن خالد القحطاني نائب 
رئيس املكتب التنفيذي لوزراء الصحة ثم 

كلمة األمني العام للجامعة العربية.
وسيصدر عن املؤمتر إعالن بيروت حول 
احلقوق الصحي����ة للمرأة العربية والطفل 

برعاية السيدة وفاء سليمان.
وكان وزير الصحة د.هالل الساير قد وصل 
إلى بيروت أمس األول وكان في استقباله 
نظيره اللبناني محمد خليفة وسفيرنا لدى 

بيروت عبدالعال القناعي.
إلى ذلك اصدر وزير الصحة د.هالل الساير 
في وقت س����ابق قرارا يقضي بأن تخضع 
االنظمة اخلاصة بشبكة االتصاالت الالسلكية 

إل����ى الضوابط واالش����تراطات  لإلنترنت 
الواردة بالئحة القرار الوزاري السابق رقم 
»738« لسنة 2002 والذي جاء فيه ان الئحة 
اشتراطات ومعايير تداول أجهزة األشعة غير 
املؤينة تضم محطات اإلرسال واالستقبال 
اخلارجية للهواتف احملمولة وأجهزة تقوية 
اإلرسال واالستقبال الداخلية وأجهزة قاطع 

االتصال للهواتف احملمولة.
وفي قرار آخر أمر الساير بضم كل من 
رئيس قس����م احلس����ابات نواف الظفيري 
واحملاس����ب محمد عمارة واحملاسب سعيد 
الكردي إلى عضوية جلنة مراجعة الدورة 
ب����ني وزارة  املس����تندية للعق����ود املبرمة 
الصحة واجله����ات األخرى. من جانب آخر 

اصدر وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
قرارا بتش����كيل جلنة عليا لتنظيم مؤمتر 
الغش الدوائ����ي والصيدلة احلديثة والذي 
س����يعقد في الكويت في الفترة من 2 إلى 4 
أبريل املقبل على ان يرأسها الوكيل املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر وعضوية 22 صيدليا من إدارات 
تفتيش األدوية وتسجيل ومراقبة األدوية 
واملستودعات الطبية وعدد من املستشفيات. 
على ان تقوم اللجنة بجميع األعمال واملهام 
اخلاصة بإعداد وتنظيم املؤمتر، وفي قرار آخر 
أمر بضم رئيس الشؤون اإلدارية مبستشفى 
العدان تتى العجمي الى جلنة تعزيز الصحة 

التابعة ملنطقة األحمدي الصحية.
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