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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

يطرح قس����م البرامج التدريبية في مرك����ز خدمة املجتمع 
والتعليم املس����تمر بجامعة الكوي����ت دورات في مجال االعالم 
والعالقات العامة هي »دورة اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية 
واإلذاعية املوجه����ة لألطفال خالل الفترة من 15 � 2009/11/19«، 
كما يقدم القسم دورات في مجال التربية اخلاصة وهي »دورة 
الكشف والتدخل املبكر لتحديد انواع االعاقات خالل الفترة من 1 � 
2009/11/5، دورة تعديل السلوك خالل الفترة من 15 � 2009/11/19«، 

ويطرح أيضا في مجال البرامج التدريبية العامة »دورة التصوير 
التلفزيوني للهواة خالل الفترة من 8 � 2009/11/12، دورة بوصلة 
الشخصية للسعادة خالل الفترة من 6 � 2009/12/10«، علما ان 

جميع الدورات تعقد من الساعة 7 � 9م.
للتسجيل يرجى مراجعة جامعة الكويت � الشويخ � مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر � قسم التسجيل واملتابعة � 

مبنى أكادميية 12 � من الساعة 8:30 � 12:30 ظهرا.

دورات متنوعة المجاالت في مركز خدمة المجتمع

مقصيد: تزكية القائمة الريادية في كلية البنات
و انتخابات الحقوق وطب األسنان األسبوع الجاري

من قراءة نتائج االنتخابات حتى 
قبل أربعة اعوام. من جانب آخر 
أعلن املتحدث الرسمي باسم اللجنة 
التصدي ملرض  االعالمية حلملة 

منعا النتشاره بني العاملني والطلبة 
ومت أخذ عينة من املرضى الذين 
 .H1N1 ثبتت اصابته����م بفيروس
وفي نهاي����ة البيان أعلن مقصيد 
ان اللجنة العليا املكلفة ملكافحة 
انفلونزا اخلنازير بجامعة  وباء 
الكويت س����تعقد اجتماعا اليوم 
االثنني ملناقشة الوضع الصحي 
في مختلف مراكز  العمل والكليات 
اجلامعية واتخاذ االجراءات الالزمة 
جتاه هذا االمر، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان االدارة اجلامعية جنحت 
في التعامل مع هذه احلاالت وانها 
على استعداد تام ألي حاالت أخرى 
ال قدر اهلل، كما أشاد بالدور الذي 
لعبه املسؤولون في إدارة الكلية 

في التعامل مع املرض.

انفلون����زا اخلنازي����ر H1N1 مدير 
العالقات واإلعالم بجامعة  إدارة 
الكويت فيصل مقصيد من اكتشاف 
 ،H1N1 4 حاالت مصابة بفيروس
مشيرا إلى أن حالتني تعودان إلى 
طالبني يدرس����ان في كلية الطب 
وحالتني تعود الستاذين من الهيئة 
التمريضية في مركز طب األسنان 
بكلية طب األسنان. وقال مقصيد 
في بيان أصدرته االدارة »مت أخذ 
االجراءات الالزمة جتاه هذا األمر 
من خالل من����ح املصابني إجازة 
مرضية ملدة أسبوع حتى يتعافوا 
من املرض«، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان االدارة اجلامعي����ة أخذت عمل 
االجراءات الالزم����ة جتاه تعقيم 
االماكن التي تواجد بها املرضى، 

النام����ي رئي����س اللجن����ة العليا 
لالنتخابات والعميد املساعد تفقدوا 
مواقع االقتراع في كلية احلقوق 
وذل����ك حتى تك����ون متوائمة مع 
االشتراطات التي وضعتها اللجنة 
العليا وحتى تتناس����ب وطبيعة 
الكلية. واوضح مقصيد ان عميد 
شؤون الطلبة اعتمد تشكيل الهيئة 
االدارية جلمعية العلوم االجتماعية 
للعام اجلامعي 2010/2009 برئاسة 

الطالب مبارك فالح العجمي.
اع����الن نتائج  أما بخصوص 
االنتخابات الطالبية فقال مقصيد 
ان املوقع االلكتروني لعمادة شؤون 
الطلبة sa.kuniv.edu.kw سيستمر 
في نشر نتائج االنتخابات املقبلة 
هذا باإلضافة الى انه ميكن الطلبة 

أعلن رئيس اللجنة االعالمية 
باللجنة العليا لالنتخابات فيصل 
مقصيد عن تزكية قائمة الريادية 
النتخابات الهيئة االدارية جلمعية 
كلية البنات، مقدما التهاني للقائمة 
باسم عمادة شؤون الطلبة واللجنة 
العليا لالنتخاب����ات وحلصولها 
على ثقة زميالتها الطالبات. وبني 
مقصيد أن اجلامعة ستشهد خالل 
االسبوع اجلاري انتخابات جمعية 
القانون يوم الثالثاء 27 اجلاري 
وكذلك انتخابات كلية طب االسنان 
يوم اخلميس 29 اجلاري واخيرا 
انتخابات جمعية الصيدلة والتي 

ستعقد االثنني 2009/11/2.
وزاد مقصيد ان د.عبدالرحيم 
ذياب عميد شؤون الطلبة ود.علي 

الفهيد: تسمية المدينة الجامعية في الشدادية أعلن عن اكتشاف 4 حاالت مصابة بإنفلونزا الخنازير
باسم صباح السالم عكست معاني الوفاء والعرفان

»الصحة« والجامعة تستعدان لمؤتمر الوقاية
والكشف المبكر ألورام الثدي والبروستاتا

اش���اد مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد مببادرة صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد بتسمية املدينة اجلامعية 
بالش���دادية باس���م، املغفور له 
بإذن اهلل، االمير الراحل الشيخ 
صباح الس���الم الصباح، طيب 

اهلل ثراه.
وق���ال د.الفهيد ان االس���رة 
اجلامعي���ة تلقت ه���ذه املبادرة 
الكرمية من صاحب السمو االمير 
بالتقدير والعرفان والتي عكست 
معاني الوفاء لالمير الراحل الشيخ 
صباح السالم الصباح الذي قام 
بافتتاح اجلامعة في عهده بتاريخ 
1966/11/27 وساهم، رحمه اهلل، 
في رعاية ودع���م هذه اجلامعة 
منذ تأسيس���ها وكانت بصماته 
التعليمية  النهضة  واضحة في 

بالبالد خالل فترة حكمه.
وعب���ر د.الفهيد عن ش���كره 

واهتمامه الش���خصي مبا يعزز 
البحث العلمي ومسيرة اجلامعة 
التربوي���ة ولعل م���ن ابرز هذه 
املش���اريع هي املدينة اجلامعية 
اجلدي���دة والتي يتوقع االنتهاء 
منها عام 2014 والتي تعتبر من 
اكبر املدن اجلامعية على املستوى 

العاملي.
وذك���ر د.الفهي���د ان االدارة 
اجلامعية تعمل على قدم وساق 
من خالل توجيهات سموه لكي 
الس���الم  تك���ون مدينة صباح 
الصباح اجلامعية منارة علمية 
لالهتمام بشباب الوطن واالرتقاء 
به في سبيل خدمة بلدنا احلبيب 
ومواكبة للتط���ور العلمي على 
املستوى العاملي وهذا يستدعي 
تضافر جهود اجلميع الجناز هذا 
الصرح العلمي والذي زاده شرفا 
اطالق اسم االمير الراحل الشيخ 

صباح السالم عليه.

وتقديره للرعاية األبوية الكرمية 
والتي حتظى بها جامعة الكويت 
من لدن صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ودعمه 
املتواص���ل ملس���يرة اجلامع���ة 
وحضوره السنوي لتكرمي ابنائه 
وبناته املتفوقني من اخلريجني 

»المستقلة« نظمت مهرجانًا خطابيًا بـ»الحقوق«:
مستعدون لالنتخابات وحان وقت التغيير

سعود المطيري
اكد منسق القائمة املستقلة بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت صالح العجمي أن سمعة طلبة 
الكلية خط احمر وعل���ى قائمة »املتحدون« 
الوقوف عنده فمن غي���ر املعقول ان تصدر 
املتحدون بيانا تطعن فيه بذمم كل من انشق 
عنها. جاء ذلك خالل املهرجان اخلطابي الذي 
اقامته املستقلة بكلية احلقوق وحضره حشد 
غفير من طالب وطالبات الكلية امس، واضاف 
العجمي انهم ال ينتمون الى اي تيارات واحزاب 
خارجية تسيرهم في اعمالهم داخل اجلامعة 
بخالف »املتحدون« التي تس���عى ملصاحلها 
الشخصي. من جانب آخر، أعلن نائب الرئيس 
للحملة االنتخابية للقائمة املس���تقلة بكلية 

احلقوق مبارك العتيبي استعداد القائمة خلوض 
االنتخابات محملة باألجندة الطالبية ملا فيه 
مصلحة اجلموع الطالبية بكلية احلقوق معربا 
عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي اوالها اياها 
طالب وطالبات كلية احلقوق والتي ستشهدها 
صناديق االقتراع مؤكدا وجود رغبة كبيرة 
ف���ي التغيير بعد ان اثبت���ت القيادة احلالية 
تخاذلها جتاه القضايا الطالبية والسعي نحو 
املصالح الضيقة مؤكدا ان القائمة املستقلة هي 
صوت من الطالب والى الطالب داعيا اجلموع 
الطالبية الى التوجه لصناديق االقتراع واختيار 
الصوت احلر متمثال باملستقلة وتوجه العتيبي 
بالشكر لكل اعضاء وعضوات القائمة املستقلة 

بكلية احلقوق.

جمعية العلوم االجتماعية
شكّلت هيئتها اإلدارية

اللجنة الطالبية تهاني الراشد، 
جلنة البرامج واالنشطة منيرة 
احلسن، اللجنة االعالمية دالل 
املهنا، جلنة املرأة دانة املعصب 
واللجن���ة االجتماعية س���ارة 

املطيري.

سعود المطيري
صرح امني الس���ر بجمعية 
العلوم االجتماعي���ة بجامعة 
الكوي���ت احم���د املطيري بأن 
اجلمعية عقدت اجتماعها االول 
بتشكيل هيئتها االدارية للعام 
النقابي 2009 � 2010. واضاف 
املطيري ان تشكيل الهيئة االدارية 
ج���اء كالتالي: رئي���س الهيئة 
االدارية مبارك العجمي، نائب 
العنزي،  الرئيس عبداللطيف 
امني السر احمد املطيري، امني 
الصندوق حمد العازمي، رئيس 
الطالبية احمد  جلنة الشؤون 
البدر، رئي���س جلنة العالقات 
العامة واالعالم مناور العتيبي، 
رئيس جلنة البرامج واالنشطة 
الطالبية عدنان الكندري، رئيسة 
جلنة الطالبات اروى الفيلكاوي، 

فيصل مقصيد

د.عبداهلل الفهيد

د.عبداهلل بهبهاني

أحمد املطيري

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صـات والعقـود 

ب�ساأن اإعادة فتح باب التاأهيل ل�سركات وم�ؤ�س�سات 

الدعاية والإعالن الغري م�ؤهلة لدى بلدية الك�يت

اإعـالن رقم )2009/153(

لل�شركات  التاأهيل  ب��اب  فتح  اإع��ادة  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

الغري موؤهلة  الدعاية والإعالن  املتخ�ش�شة باأعمال  واملوؤ�ش�شات 

متهيداً  املخت�شة  اللجنة  قبل  من  للتاأهيل  الكويت  بلدية  لدى 

كافة  يف  الإعالنية  اللوحات  ا�شتثمار  م��زاي��دات  يف  للدخول 

حمافظات دولة الكويت .

املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  جميع  فعلى 

مراجعة  التاأهيل  يف  والراغبة  البلدية  ل��دى  موؤهلة  والغري 

يف  والعقود  املناق�شات  ب��اإدارة  وامل��زاي��دات  املناق�شات  مراقبة 

مبنى بلدية الكويت الرئي�شي ) مبنى C الدور الثاين( ل�شتالم 

وق��دره  مبلغ  مقابل  املطلوبة  وال�����ش��روط  التاأهيل  ا�شتمارة 

)100 دينار( فقط مائة دينار لغري وهذا املبلغ غري قابل للرد 

الر�شمية  العمل  �شاعات  خالل  وذل��ك  الأح��وال،  من  حال  ب��اأي 

موعد  اآخر  باأن  علمًا   2009/11/1 املوافق  الأحد  يوم  من  اعتباراً 

لقبول الطلبات يوم الثالثاء املوافق 2009/12/1.

واهلل املوفق
مدير عام البلدية

البنك التجاري يقدم عروضًا خاصة 
في معهد السياحة والتجميل واألزياء

يمكن عمالءه من االستفادة ببرنامج الخصومات

محمد هالل الخالدي
قدم البنك التجاري ع�رضا خاصا 
ملتدربات معهد السياح��ة والتجمي���ل 
واالزياء التابع للهيئ��ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري��ب حيث استضاف��ه 
املعهد وخصص له زاوية يس����تطيع 
من خاللها اقناع املتدربات بعروضه 
اخلاصة، واستطاعت موظفات البن��ك، 
اقن����اع املتدربات باملزاي����ا اخلاص��ة 
التي يقدمها البنك، حيث ان املتدربة 
بإمكانها فتح حس����اب من دون دفعة 
اولى، والرصيد معف��ى من رسم احلد 
االدنى للرصي��د الشهري، وهناك ارباح 
شهرية تضاف الى الرصيد في ح��ال 
تعدي الرصيد 250 دينارا، باالضاف��ة 
التجاري االئتماني��ة بحد  الى بطاقة 
اقصى للص����رف 200 دي��نار، والبنك 
مينح هدي����ة مجانية 50 دينارا تودع 
في احلساب مباشرة بعد فتحه، وميكن 
لعمالء البنك التجاري االستفادة من 
برنامج خصومات التجاري من اشهر 
التجارية  املؤسس����ات والش����رك��ات 
املشاركة عند الشراء والدف��ع بواسطة 

موظفات البنك التجاري في معهد السياحة والتجميلبطاقات التجاري االئتماني��ة.

جانب من املهرجان اخلطابي للقائمة املستقلة

اشاد نائب مدير جامعة الكويت للشؤون الطبية رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر الوطني االول للوقاية والكشف املبكر ألورام الثدي والبروستاتا 
د.عبداهلل بهبهاني بالتعاون املستمر بني وزارة الصحة وجامعة الكويت 
متمثلة مبركز العلوم الطبية، مشيرا الى ان اللجان املشتركة بني الطرفني 
في اجلوانب البحثية املش����تركة وفي التص����دي لالوبئة مثل انفلونزا 
H1N1 وم����ا نتج عن هذه اللجان من عمل مش����ترك. وذكر د.بهبهاني ان 
جامعة الكويت ووزارة الصحة تضعان اللمسات النهائية لعقد املؤمتر 
الوطني االول للوقاية والكشف املبكر الورام الثدي والبروستاتا حتت 
ش����عار »احم نفس����ك«. وبني د.بهبهاني ان املؤمتر يعقد في ظل حرص 
وزارة الصحة على طرح برامج الكشف املبكر عن امراض السرطان وفي 
سياق استراتيجيتها املستقبلية في نشر الوعي الصحي وتوفير البيئة 
الصحية املناسبة التي تساهم في منع االمراض والتدخل املبكر الجهاض 
مضاعفاتها. واضاف ان املؤمتر سيركز في اولى جلساته على سرطان 
الثدي والبروس����تاتا كونهما اكثر االمراض شيوعا ضمن فئتيهما، كما 

ميكن الكشف عنهما مبكرا من خالل اجراءات طبية بسيطة.


