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تكليف الخشتي بمهام الوكيل المساعد لـ«مالية الصحة»

نقل «صحة الفم المدرسي» من تيماء
إلى «الجهراء التخصصي»
كتب �صالح الدهام:

�أ�صدر وزير ال�صحة د.با�سل ال�صباح قرارا ب�إنهاء
خدمات الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية حممد
العازمي بناء على عدم التجديد له من قبل جمل�س
الوزراء.
كما �أ�صدر الوزير قرار ًا بتكليف الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون التخطيط واجل���ودة د.حم��م��د اخل�شتي

باال�ضافة �إلى عمله مبهام و�أعمال الوكيل امل�ساعد
لل�ش�ؤون املالية.
من جهة �أخ��رى �أعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
طب الأ�سنان د.يو�سف الدويري عن نقل وت�شغيل
«برنامج اجلهراء ل�صحة الفم والأ�سنان» من منطقة
تيماء ملبني مركز اجل��ه��راء التخ�ص�صي لطب
الأ�سنان اعتبارا من � 22سبتمرب احلايل م�ضاعفة
لعدد العيادات احلالية.
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الرفاعي :الوقوف على مدى الجاهزية في التعامل مع المصابين

«الطوارئ الطبية» نفذت تمرين ًا وهمي ًا

في مركز الصقر التخصصي

القوائم الطالبية تتنافس في الحرم الجامعي بالخالدية

«الهندسة» و«العلوم» تتزينان

في عرس الجامعة الديمقراطي
• جانب من التمرين

كتب �صالح الدهام:

كتب �سالمة ال�سليماين:

نفذت �إدارة ال��ط��وارئ الطبية
مترين ح��ادث وهمي يف عيادة
الن�ساء مبركز ال�صقر التخ�ص�صي
يف منطقة العديلية مب�شاركة
ف��ع��ال��ة م��ن ا لإدارة العامة
للإطفاء ووزارة الداخلية ممثلة
ب����إدارة ال��دف��اع امل��دين و �إدارة
مركز ال�صقر التخ�ص�صي.
ومت م��ن خ�لال��ه ال��ت��ع��ام��ل مع
احل���ادث الوهمي وه��و عبارة
عن انفجار ارهابي يف الثانوية
واخ�ل�اء جميع ال��ط��ال��ب��ات من
املدر�سة وع�لاج ونقل �إ�صابة
واحدة.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخل��دم��ات الطبية امل�ساندة
د.ف��واز الرفاعي ان التمرين
ي�أتي �ضمن �سل�سلة من التمارين
ال�سنوية ب��ج��دول زمني حمدد
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى جاهزية
�إدارة الطوارئ الطبية يف وزارة
ال�����ص��ح��ة واجل��ه��ات املخت�صة

• أحد الطالب يدلي بصوته

انطلقت فعاليات العر�س
ال��ط�لاب��ي ال��دمي��ق��راط��ي مع
�أولى كليات جامعة الكويت
الهند�سة وال��ب�ترول وكلية
ال��ع��ل��وم��� ،ص��ب��اح �أم�����س،
ل�ل�إع�لان ع��ن ب���دء مرا�سم
ان���ت���خ���اب���ات اجل��م��ع��ي��ات
العلمية بجامعة الكويت
للعام النقابي 2019/2020
ت���زي���ن كلية
وذل�����ك م���ع
ّ
الهند�سة وال��ب�ترول وكلية
العلوم مبمراتها ومبانيها
بالبو�سرتات والإع�لان��ات
االنتخابية للقوائم الطالبية
امل��ت��ن��اف�����س��ة يف احل���رم
اجلامعي باخلالدية.
وقال رئي�س اللجنة العليا
الن��ت��خ��اب��ات اجلمعيات
العلمية د.ثقل العجمي ان العر�س الطالبي انطلق مع
جمعية العلوم وجمعية الهند�سة والبرتول ،فقد قامت
الإدارة اجلامعية ممثلة بعمادة �ش�ؤون الطلبة بت�سطري
اخلطط املدرو�سة لال�ستعداد لهذا العر�س الدميقراطي
الذي ت�شهده جامعة الكويت ،م�شري ًا �إلى �أن عمادة
�ش�ؤون الطلبة اعتادت على تنظيم لالنتخابات الطالبية
يف كل عام من خالل ت�شكيل اللجان والتي ت�ساعد على
جناحه على �أكمل وجه.
و�أو�ضح د.العجمي �أن العمادة قامت باعداد وتنظيم
جلان عمل خمتلفة املهام ،وفرق م�ؤهلة لتنظيم �سري
العمل االنتخابي كاللجنة الإداري��ة واللجنة املالية
واللجنة امليدانية واللجنة االعالمية وجلنة الأمن
وال�سالمة ،وذل��ك للت�أكد من خلو مراحل وخطوات
العمل من املع�ضالت والعراقيل التي قد تواجه �سري
االنتخابات الطالبية.
بدوره قال امل�رشف العام على انتخابات اجلمعيات
العلمية عبدالله املطريي ان اللجان العاملة يف
االن��ت��خ��اب��ات الطالبية ا�ستعدت ب�شكل جيد ليوم
االنتخابات من خالل االجتماعات امل�ستمرة لأع�ضاء
اللجان والذين جاء اختيارهم وفق مبد�أ الكفاءة ومن
�أ�صحاب اخلربة.
اللوائح اجلامعية
من جهته ،قال رئي�س جلنة االقرتاع النتخابات جمعية
العلوم ابراهيم الفيلكاوي انه مت �أم�س فتح �صناديق
االقرتاع للطالب والطالبات منذ ال�ساعة � 8صباحا على
واغالقها عند ال�ساعة  2ظهر ًا ،وذلك عمال بن�ص اللوائح
اجلامعية بهذا ال�ش�أن.

بالتعامل مع امل�صابني وفرزهم
وا�ستقبالهم وعالجهم �أو اخالئهم
يف احل���وادث الكبرية ،م�ضيفا
انها تهدف كذلك �إل��ى الوقوف
على �أه��م امل�شاكل واملعوقات

• إسعاف إحدى احلاالت

التي قد تواجه الفرق العاملة
�أثناء قيامهم ب�أداء هذه التمارين
وحم��اول��ة ال��ت��غ��ل��ب عليها يف
ال��ت��م��اري��ن ال�لاح��ق��ة ح��ت��ى يتم
جت��اوزه��ا عند وق��وع احل��وادث

ا حلقيقية .
وقد �شارك يف هذا التمرين ق�سم
التخطيط واملعلومات يف �إدارة
الطوارئ الطبية ومركز ا�سعاف
ال�صقر بقيادة خالد امل�شموم.

مدعمة ويشترط الـ«كي نت»
• جانب من أجواء االنتخابات

وبني الفيلكاوي �أن حركة الت�صويت كانت هادئة نوعا
ما حيث �شارك حتى ال�ساعة  12ظهر �أم�س  230طالبا،
مو�ضح ًا �أن طلبة الكلية مهتمون بامل�شاركة االنتخابية،
حيث ي�صل عدد الطلبة املقيدين بالكلية  797طالب ًا.
ومن جانبها ،قالت رئي�سة جلنة اق�تراع الطالبات
النتخابات جمعية العلوم خلود اليعقوب ان حركة
االقرتاع يف �صندوق الطالبات جيدة حيث تعترب كلية
ً
م�شرية يف الوقت
العلوم من الكليات الن�شطة انتخابيا،
ذاته �إلى �أن عدد املقرتعات و�صل �إلى  400طالبة حتى
ال�ساعة  12ظهرا من �أ�صل .2224
الهند�سة والبرتول
ويف كلية الهند�سة وال��ب�ترول مت فتح ب��اب االق�تراع
جلمعيتها يف متام ال�ساعة � 8صباح �أم�س ،و�أ�شار رئي�س
جلنة انتخابات جمعية الهند�سة والبرتول طارق د�شتي
الى �أن اقبال الطلبة كان جيدا وو�صل عدد الطلبة الى
 500طالب من �أ�صل  910طالب ،وعدد الطالبات 1400
طالبة من �أ�صل  3636طالبة حتى ال�ساعة  12ظهر ًا،
مبين ًا �أن العملية يف ان�سيابية بتعاون جميع موظفي
عمادة �ش�ؤون الطلبة.و�شكر د�شتي جميع الطلبة بكلية
العلوم والقوائم الطالبية على هذا النظام واالن�سيابية
يف الت�صويت و�أ�شار الى انه اذا متت الأمور على ما هي
عليه �سن�شهد جناح ًا باهر ًا يف هذه االنتخابات.
و�أ�ضافت نائب رئي�س جلنة انتخابات جمعية كلية
الهند�سة والبرتول ربوع الفهد �أن عمادة �ش�ؤون الطلبة
اع��ت��ادت على التنظيم املخطط لتكون االنتخابات
ً
متمنية كل التوفيق
الطالبية ناجحة على �أكمل وجه،
جلميع القوائم امل�شاركة.

معرض للكتب الدراسية في جامعة الشدادية
كتب �سالمة ال�سليماين:
قالت مديرة �إدارة مكتبة الطالب عواطف حجي
�أن الإدارة �أقامت معر�ضا لبيع الكتب الدرا�سية يف
مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية «ال�شدادية» يف كلية
العلوم  -املبنى اجلنوبي الذي يتم من خالله بيع
الكتب الدرا�سية اخلا�صة يف كليات «الرتبية – الآداب
– العلوم احلياتية – الهند�سة والبرتول – العلوم –
العلوم الإدارية».

ونوهت حجي �إل��ى ��ضرورة م��راع��اة اب��راز الهوية
اجلامعية واجل��دول الدرا�سي للح�صول على الدعم
اخلا�ص للطلبة،كما لفتت الى �رضورة ابراز هوية
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة حل�صولهم على
الدعم اخلا�ص بهم.
و�أك��دت على ��ضرورة الت�أكد من عنوان الكتاب قبل
�رشائه اذ ال توجد عمليات ا�ستبدال �أو ا�سرتجاع للكتب
امل�شرتاة علم ًا ب�أن عمليات البيع تتم من خالل البطاقة
االئتمانية «الكي نت» فقط وال يقبل الدفع نقداً.

• عواطف حجي

«الثقافي البريطاني» يطلق جائزة لخريجي المملكة
المقيمين بالكويت
�أطلق املجل�س الثقايف الربيطاين
بالكويت لل�سنة الثانية على
التوايل جائزة الدرا�سة يف اململكة
امل��ت��ح��دة اح��ت��ف��ا ً
ال ب��االجن��ازات
املميزة للخريجني حول العامل.
وت��ع��د اجل��ائ��زة مفتوحة �أم��ام
اخلريجني ال��ذي��ن يعي�شون يف
�أي مكان خارج اململكة املتحدة
لالحتفاء مبزيد من ق�ص�ص جناح

خ��ري��ج��ي اململكة امل��ت��ح��دة يف
املجاالت املختلفة.
والتقدمي لهذه اجلائزة مفتوح
للخريجني ال��ذي��ن در���س��وا يف
اململكة املتحدة واملقيمني حالي ًا
يف الكويت� ،أو من معهد معرتف به
ر�سمي ًا لدرا�سة ال�شهادة اجلامعية
يف اململكة املتحدة ملدة ال تقل
عن ف�صل درا�سي.

وميكن خلريجي اململكة املتحدة
تقدمي الطلب لأنف�سهم �أو تر�شيحهم
من قبل �شخ�ص �آخ��ر ،واملوعد
النهائي لتقدمي الرت�شيحات هو 13
�أكتوبر واملوعد النهائي لتقدمي
الطلبات هو � 28أكتوبر .2019
و�سيتم ت�أهيل جميع املر�شحني
النهائيني تلقائيا للم�شاركة يف
جوائز اخلريجني على امل�ستوى

الوطني يف الكويت وعلى امل�ستوى
العاملي �أي�ضاً.
و�سيتم الإع�ل�ان ع��ن املت�أهلني
النهائيني للجوائز على امل�ستوى
الوطني يف فعالية احتفالية
ب���ارزة �سيتم فيها الإع�ل�ان عن
الفائزين واالح��ت��ف��ال بهم �إلى
جانب املت�أهلني النهائيني يف هذا
احلفل.

«الدراسات التجارية» بـ«التطبيقي» تضيء للمستجدين طريقهم
كتب �سالمة ال�سليماين:
نظمت كلية الدرا�سات التجارية
يف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب لقاء تنويريا
للطلبة امل�ستجدين بح�ضور عميد
الكلية د�.أحمد احلنيان وم�ساعد
العميد لل�ش�ؤون الطالبية د.خالد
العنزي.
ورح���ب عميد الكلية د�.أح��م��د
احل��ن��ي��ان بالطلبة امل�ستجدين
وحثهم على بذل اجلهد والعطاء
واالج��ت��ه��اد وال��ت��ف��وق م��ع بداية
م�سريتهم التعليمية ،و�شجعهم
على امل�شاركة الفعالة يف الأن�شطة
والفعاليات التي تنظمها الكلية،
م�ؤكدا �أهمية االل��ت��زام باحل�ضور
واحلر�ص على االنتظام بالدرا�سة
واملثابرة من �أج��ل التفوق الذي
ي��ف��ت��ح �آف���اق��� ًا وا���س��ع��ة للطالب
كاحل�صول على الوظيفة ب�شكل
�أ��سرع وا�ستكمال الدرا�سة ب�شكل
�أ�سهل ،كما حذر الطلبة من الوقوع
يف فخ الإن����ذارات التي قد ت�ؤدي
�إلى ف�صل الطالب من الكلية وحث
على االجتهاد واجلد وبذل املزيد
يف التح�صيل العلمي ومراجعة

املكاتب امل�ساندة بالكلية كمكتب
التوجيه واالر�شاد ومكتب الت�سجيل
ومكتب �ش�ؤون الطلبة يف الكلية.
بدوره قال العميد امل�ساعد لل�ش�ؤون
الطالبية بالكلية د.خالدالعنزي
ب���أن مكتب م�ساعد العميد وجد
مل�ساعدة الطالب وخدمتهم من �أجل
التفوق وحتدي ال�صعاب ,م�شريا

• املتحدثون في اللقاء

الى �رضورة الرجوع لدليل الطالب
للتعرف على نظام الدرا�سة بالكلية
و�صحائف التخرج لكل تخ�ص�ص
وكيفية ت�سجيل املقررات ،وكذلك
ن��وه �إل��ى ��ضرورة ا�ستخدام نظام
املر�شد االلكرتوين املوجود على
املوقع االلكرتوين للهيئة للتعرف
على ال�سجل الدرا�سي و�صحيفة

ال��ت��خ��رج وامل���ق���ررات املجتازة
وامل���ق���ررات املتبقية وح�ساب
املعدل االفرتا�ضي.
م��ن ج��ان��ب��ه ،حت��دث يف اللقاء
التنويري علي ال�سمحان رئي�س
مكتب الت�سجيل بكلية الدرا�سات
التجارية بنني وركز على �رضورة
مراجعة الطلبة ملكتب الت�سجيل

يف حال عدم اكتمال الوحدات يف
اجل��دول الدرا�سي وعلى �رضورة
الت�سجيل املبكر للح�صول على
املقررات ح�سب االوقات املنا�سبة
للطلبة ومراجعة مكتب الت�سجيل
يف حال وجود �شعب مغلقة من �أجل
ايجاد حل للجدول الدرا�سي ومن
�أجل اختيار املقررات البديلة.

• جانب من الطالب

ودع�����ا ال��ط��ل��ب��ة امل�ستجدين
الىمراجعة مكتب �ش�ؤون الطلبة من
�أجل احل�صول على الهوية الطالبية
وم��ن �أج��ل الت�سجيل يف االن�شطة
املختلفة والتعرف على لوائح
ايقاف القيد وكيفية التعامل مع
التعرث الدرا�سي وكذلك للح�صول
على االر�شاد النف�سي واالجتماعي

باال�ضافة �إلى امل�ساعدات املالية
للطلبة .كما ن��وه ال��ى امل�شاركة
ف��ى الأن�شطة الثقافية والفنية
واالجتماعية والريا�ضية وهي
جزء من حياة الطالب اجلامعية،
باال�ضافة الى ممار�سة هوايته داخل
الكلية وتنمية املهارات التي قد
تخلق فر�ص عمل �أخرى للطلبة.

