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  نظــــم صالون مرتقى الثقافــــي التابع ملركز 
مرتقــــى للتدريب القيادي للفتيــــات لقاء ثقافيا 
للنقاش وتبــــادل اخلبرات حول مجال العالقات 
العامة ودوره في املؤسسات بحضور مسؤولة 
العالقات العامة في الهيئة اخليرية اإلســــالمية 
العاملية سمية امليمني والتي تدير املشروع الطالبي 
اخليري العاملي «ادفع دينارين واكسب الدارين» 

وعضوة مركز مرتقى سارة الهندي.
  في البداية أكدت امليمني أهمية مجال العالقات 
العامة ودوره في تطوير املؤسسة، وشددت على 
أهمية جتديد النية في أي عمل يقوم به اإلنسان، 
وطرحت سؤاال على احلاضرات وهو: ما الصفة 
األساسية في التعامل مع العامة؟ وركزت الفتيات 
في جوابهن على الصدق، االحترام، االنفتاح والرفق 
والعفوية، كما اشــــارت امليمني إلى أمر مهم في 
التعامل مع اآلخرين وهو املرونة، وذكرت مناذج 
عديدة تدل على أن املرونة من أساسيات العالقات 
العامة، كما ذكرت الصفات الواجب توافرها في 
موظف العالقات العامة وأهمها: الثقافة العالية، 
املرونة، اإلملــــام باجلانب اإلعالمي، اإلملام باللغة 
العربية وغيرها. بعد ذلك، بدأت عضوات املراكز 
الشــــبابية في التعريف مبراكزهن وأنشطتهن، 
وكانت البداية مع شريفة احملجم من مركز سبائك 

 أعلن القائم بعمل مديـــر مركز اللغات في 
جامعـــة الكويت إبراهيم نصير أنه تقرر عقد 
دورات التوفل ودورات القدرات االكادميية للطلبة 
وقال إن دورة التوفل تنقسم الى: دورة توفل 
محلي ـ تخدم شريحة طلبة الدارسات العليا 
الراغبني في استكمال دراستهم املاجستير في 
الكويت ودورة توفل دولي تخدم شريحة طلبة 
الثانوية العامة وطلبة الدارسات العليا احلاصلني 

على بعثات دراسية خارج الكويت. 
  وأكد ان ما مييز دورات التوفل التي يعقدها 
املكتب اقتصارها على مستوى تعليمي واحد 
فقط حيث يؤهــــل الجتياز التوفل على أكمل 
وجه وفي أقصر وقت، دون حاجته الى اجتياز 
مســــتويات عــــدة حفاظا على وقــــت الطالب 

وجهده.
  وأشار الى ان مدة دورتي التوفل املكثفتني هي 
(٦ أسابيع)، بواقع ٣ ساعات يوميا (٩٠ ساعة 
دراسية)، من الساعة اخلامسة وحتى الثامنة 

للفتيات التي أكدت على أن نهج املركز يعتمد على 
توازي اجلانب اإلمياني الدعوي الروحي باجلانب 
الدنيوي الواقعي، كما قالت نورة الرشيدي من 
مركز املروج للفتيات ان نهج املروج يعتمد على 
التوجيه الدعوي العصري، أما سارة بورحمة من 
مركز وصال اإلعالمي فشددت على أن وصال يتميز 
بصياغة عصرية جذابة لإلعالم اإلنساني الهادف، 
كما بني مركز بيت اجلامعة أنه يستهدف احتواء 
العضو اجلديد لديه، وقالت آالء الياقوت ممثلة 
مشــــروع اجلليس في اللقاء ان املشروع يهدف 
إلى نشر الثقافة والوعي بني جيل الشباب، كما 
أكدت على أن اجلليس حقق وهللا املنة انتشــــارا 
قويا جدا في فترة قياسية، وعرفت عائشة العبيد 
مركز حياة للفتيات بأنه مركز يهدف إلى االرتقاء 
بالفتاة الكويتية في كل املجاالت، وكشفت عضو 
مركز ميار للفتيات أن املركز يتميز بتنوع البرامج 
وتشعبها، وأشارت ضحى احلمادي نائبة رئيس 
احتــــاد طلبة التطبيقي والتدريب إلى أن عزوف 
الطلبة عن العمل النقابي واملشاركة فيه من أهم 
املشكالت التي يعاني منها االحتاد، كما بينت عضو 
االحتــــاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أن متيز 
االحتاد يكمن في تفعيل دور الطالبة والعضو.

 ٭  آالء خليفة

مساء طوال أيام االسبوع. فيما ذكر أن بداية 
هاتني الدورتني (سيتحدد قريبا)، وإن املكتب 
حريص جدا على اختيار نخبة من مدرســـي 
اللغـــات ذوي اخلبرات العالية واملتخصصني 

في برامج تدريس التوفل.
  علما بأن اختبار القدرات االكادميية يعقد 

بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٥ باجلامعة.
القدرات للغة    وســـتبدأ دورات اختبارات 
اإلجنليزيـــة بتاريـــخ ٢٠١١/٦/٢١، متمثلة في 

دورتني وهما:
دورة الفتـــرة الصباحية ـ ٣ ســـاعات  1 تدريسية ـ من الساعة ٨:٣٠ص وحتى   
١١:٣٠ ظهرا (للطلبة الراغبني في الدراســـة في 

الفترة الصباحية).
دورة الفترة املسائيةـ  ٣ ساعات تدريسية  2 ـ من الساعة ٥ وحتى ٨م وأضاف مدير   
املركز أن التسجيل بهذه الدورات مستمر حلني 

استكمال أعداد الطلبة احملدد لكل دورة. 

 سمية امليمني متوسطة املشاركات في اللقاء

 مركز مرتقى نّظم لقاء حول دور العالقات العامة في املؤسسات

 امليمني: املرونة والثقافة العالية 
  من أساسيات العالقات العامة

 بدء التسجيل لدورات التوفل احمللي والعاملي 
ودورة القدرات األكادميية في مركز اللغات

 خالل حفل نّظمته «منتديات ميعة» في اجلامعة

 الشهابي كّرم متفوقي اجلامعة املفتوحة: تفوقكم 
  يجعل لعملنا األكادميي قيمة نعتز بها

 تكرمي إحدى املتفوقات د.جنيب الشهابي مكرما إحدى املتفوقات

 نظمت «منتديات ميعة» الطالبية 
في اجلامعة العربية املفتوحة فرع 
الكويت حفل تكرمي الطلبة الفائقني 
التخصصات اجلامعية  مبختلف 
والبالغ عددهــــم ١١٦ حتت رعاية 
مدير الفــــرع د.عبدالعزيز الغامن 
وبحضور مساعد املدير للشؤون 
الشــــهابي  األكادمييــــة د.جنيب 
ومدير الشؤون الطالبية د.عبداهللا 
البرامج  الشــــحومي ومنســــقي 
الدراسية والطلبة وأولياء أمورهم 
وبحضور اجلهــــة الراعية معهد 
أكادميية اجلودة واالقتصاد. وقال 
مساعد املدير للشؤون األكادميية 
د.جنيب الشــــهابي انه يسعدني 
بل يثلج صــــدري أن أحضر هذا 
احلفل الكــــرمي ممثال ملدير الفرع 
الغامن، مشــــيرا أن  د.عبدالعزيز 
جميع اجلامعات تفخر بطلبتها ذلك 
أنهم ميثلون نتاج عملها وأجمل 
ما تقدمه للمجتمع ولبلدانها من 
عطاء طيب وإسهام في رقي هذا 
املجتمع وفــــي تقدمه على جميع 
الصعد.  وتابع د.الشهابي قائال: 
انه من دواعي سروري أن يكون 
احملتفى بهم األوائل بني الطلبة لذلك 
فإنني أهنئهم وأحني لهم الرأس 
حتية لهم واعترافا بجهودهم التي 

الكــــرمي، ألنقل عبر هذا املنبر كل 
مشاعر الفرح والتهاني إلخواني 
وأخواتي الطلبة املتفوقني وذوي 
االحتياجــــات اخلاصة. ووجهت 
املطيــــري حديثهــــا للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة قائلة: االعاقة 
ليست اعاقة جسد، بل هي اعاقة 
عقــــل وفكر وقلب، وقد أنعم اهللا 
ســــبحانه وتعالــــى علينا بعقل 
سليم وفكر متجدد وقلب ينبض 
باحلياة واحلب واألمل، وأمام هذه 
النعم أصبح لزاما علينا أن نسعى 
ونعمل لتحقيق ولو جزء بسيط من 
أحالمنا وطموحاتنا، أرجو منكم أال 
تسمحوا لليأس أن يسيطر عليكم 
ويهزمكم وال تسمحوا للضعف بأن 
يتســــلل إلى أنفسكم ويكسركم، 
دعونا نتحدى ظروفنا ونرســــم 
ألنفســــنا دربا ثابتا نسير عليه، 
قد يكون الدرب صعبا لكنه ليس 
مســــتحيال، قد تكــــون خطواتنا 
متعثرة أو متأخرة، ولكنه بالتأكيد 
ليست عاجزة، لنثبت ألنفسنا أوال 
وللعالم أجمع بأننا قادرين على 
العمل واالجناز، بل وعلى االبتكار 
واالبداع، وبأننا فئة تستحق الثقة 

واالحترام والتقدير.
 ٭  آالء خليفة

الصحيح، ولن نقف عند هذا احلد 
بل سنعمل جاهدين على توفير 
جميع احتياجات الطلبة بشــــكل 
مستمر ولم ننسى الهدف املنشود 
منه وهو زرع احملبة واالخوة بني 
جميع الطلبة ومنتسبي املنتدى 
بعيدا عن أي عنصرية او متييز.

   كما ألقى كلمة الطلبة الفائقني 
رئيس املجلس الطالبي في اجلامعة 
موســــى البصيري فقال: «أود ان 
أرحب بكل من شــــرفنا بحضور 
حفلنــــا الكــــرمي الذي زاد أنســــا 
بوجودكم فأهال وسهال بكم. ايها 
احلفــــل الكرمي قدميــــا قالوا: «ان 
العلم ان لم تعطه كلك لم يعطك 
بعضه»، وها نحن نحتفي بتكرمي 
طلبتنا األعــــزاء املتفوقني، الذين 
غرسوا بذور اجلد، وبذلوا في سبيل 
العلم حق السعي، واستثمروا من 
الطاقات أقصاها للوصول الى هدف 
ســــام، فكان لهم ما أرادوا بفضل 
اهللا وتوفيقه، فلهم منا كل التهاني 

وأطيب التبريكات واالحترام».
   أما كلمــــة ذوي االحتياجات 
الطالبة رمي  اخلاصــــة فألقتهــــا 
املطيري فقد أعربت فيها عن كل 
معاني الشكر واالمتنان لكل من 
أتاح فرصة املثول أمام هذا احلشد 

خولتهم أن يحتلوا موقع الصدارة 
بني نظرائهم، مؤكدا ان لالحتفال 
باألوائــــل نكهة خاصــــة متتزج 
الفرحة بالشعور باالفتخار  فيها 
والنشوة التي نشاطركم فيها ألن 
تفوقكم هو الــــذي يجعل لعملنا 
األكادميي قيمة نعتز بها وجائزة 
نحرص على أن تبقى في قلوبنا 
أمــــا كلمة منظم  وأمام ناظرينا. 
احلفل فألقاها نائب رئيس املنتدى 
الطالب احمد تقي قال فيها: نتشرف 
مبشاركة اخواننا واخواتنا طلبة 
اجلامعــــة العربية املفتوحة فرع 
الكويت في حفــــل تكرمي الطلبة 
الفائقني للفصل الدراسي األول لعام 
٢٠١١/٢٠١٠ وأيضا تكرمي وتشجيع 
ملن حتــــدوا الصعاب وكســــروا 
جميع احلواجــــز ليكونوا أعمدة 
املستقبل وهم اخواني واخواتي 
ذوو االحتياجات اخلاصة. وأشار 
تقي إلى ان «منتديات ميعة»، بدأت 
بفكرة وأهــــداف طالبية، وأصبح 
من أفضل املواقع الطالبية لطلبة 
اجلامعة العربية املفتوحة وعملنا 
بكل اجتهاد لكســــر حاجز الوقت 
وتوفيــــر كل مــــا يلــــزم الطالب 
للنجاح والتفوق من مواد تعليمية 
وارشادات جتعل الطالب في الطريق 

 تقي: سنعمل 
جاهدين على توفير 

جميع احتياجات 
الطلبة بشكل 

  مستمر
 

 البصيري: زيادة عدد ساعات مقرر اللغة اإلجنليزية من ساعتني إلى ٤ ساعات لألسبوع الواحد قريبًا
 أعلن رئيس املجلس الطالبي في اجلامعة 

العربية املفتوحة فرع الكويت موسى 
البصيري أن وفدا من املجلس الطالبي 

التقى مدير الفرع د.عبدالعزيز الغامن بحث 
العديد من األمور والقضايا التي تهم الطلبة.

  وأشار البصيري إلى ان اللقاء تطرق الى 
إمكانية توفير طرق ملتابعة أداء الهيئة 

التدريسية حيث وعد بأنه في القريب سيتم 
إلزام األساتذة بتقدمي تقارير عن حالة 

االمتحانات والواجبات، مشيرا إلى أنه مت 
التطرق إلى املشاكل التي واجهت مواد اللغة 

االجنليزية في هذا الفصل وخاصة خالل 

اختبارات منتصف الفصل حيث وعد بأن 
تكون نسبة النجاح ٧٠٪، إضافة الى ذلك 
فإنه ستتم زيادة عدد ساعات مقرر اللغة 
االجنليزية من ساعتني إلى اربع ساعات 

لألسبوع الواحد قريبا، كما متت مناقشة 
مسألة االمتحانات النهائية املؤجلة التي يتم 

اجراؤها بنهاية الفصل الدراسي التالي حيث 
رحب بالفكرة املقدمة جلعلها ببداية الفصل 

الدراسي التالي ووعد بأنها ستطبق.
   أما املشاكل التقنية فقد أكد مدير الفرع 

مسؤول وحدة تقنية املعلومات واالتصاالت 
د.سيد محسن انه متت مناقشة بعض 

الصعاب التي تواجه الطلبة من خالل نظام 
LMS ومن ضمن تلك املشكالت االمييالت 

الزائفة التي تصل للطلبة وكذلك مشكلة 
إغالق LMS على الطلبة الذين عليهم ذمم 
مالية.وقد صرح بأنه سيتم تغيير املوقع 

اخلاص بنظام التسجيل اإللكتروني قريبا 
مبوقع متكامل يخدم الطلبة من جميع 
النواحي وأكد البصيري أنه كذلك متت 

مناقشة العديد من األمور التي مت ارسالها 
في كتاب رسمي سابقا، وكذلك مت طرح 

أفكار ستقوم برفع مستوى اجلامعة العربية 
املفتوحة والتي سيتم اإلفصاح عنها في 

القريب العاجل الفتا إلى انه على هامش 
اللقاء مت االجتماع مبساعد املدير للشؤون 
األكادميية د.جنيب الشهابي لبحث مسألة 

جدول االختبارات النهائية واعتراض بعض 
الطلبة عليه لوجود اختبارات بشكل يومي 

خالل الفترة الصباحية، علما بأن معظم 
طلبة اجلامعة موظفون ووعد بدوره مبتابعة 

هذه املسألة والرد عليها بأقرب فرصة، 
وأوضح أن مسألة وجود اختبارين بنفس 

اليوم بأوقات مختلفة ال تعد مشكلة إال في 
حالة وجود مواد متعارضة بالتاريخ والوقت.
 ٭  آالء خليفة
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الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني


