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الجامعــــة
والتطبيقي

صرح نائب رئيس االحتاد الوطني لشؤون 
ايرلندا خالد الشطي بأن االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اململك���ة املتحدة وجمهورية 
ايرلندا وضع برنامجا متكامال الستقبال الطلبة 
والطالبات املقبولني في اجلمهورية االيرلندية 
ابتداء من اللقاء التنويري للمستجدين الى 
تسهيل امور الس���كن واملعيشة في منطقة 

االبتعاث.
وأوضح ان اللقاء التنويري يسهم بشكل 
كبير في توضيح الصورة للطلبة والطالبات 
املبتعثني عن نظام الدراسة في اخلارج واألمور 
املتعلقة بالسكن واحلياة املعيشية، باالضافة 
الى االج���راءات الالزمة للط���الب والواجب 

اتخاذها قبل السفر.

برنامج متكامل التحاد بريطانيا وإيرلندا الستقبال المستجدين

صالح: نجاح 90% من طلبتنا في حقوق طنطا

»مستقلة المفتوحة«: نسعى لخدمة المستجدين
آالء خليفة

هنأ رئيس اللجنة اإلعالمية في القائمة املستقلة 
باجلامع����ة العربية املفتوحة ف����واز النبهان الطالب 
والطالبات املستجدين في اجلامعة العربية املفتوحة 
)AOU( متمنيا لهم التوفيق في حياتهم االكادميية وفي 
حتصيلهم الدراسي، مؤكدا حرص القائمة املستقلة على 
التواصل الدائم مع الوسط الطالبي. وقال ان القائمة 

املستقلة توجه الدعوة جلميع الطلبة للمشاركة في 
 )AOU( العمل النقابي في اجلامعة العربية املفتوحة
بش����كل ايجابي ملا لتلك املمارسة من عائد كبير على 
الطالب نفسه وان العمل الطالبي النقابي له دور بارز 

في صقل شخصيات الطلبة وتنمية مهاراتهم.
واشار النبهان الى اننا على استعداد تام ملساعدة 

الطلبة املستجدين.

محمد المجر
أكد رئيس جلنة العالقات العامة بالتجمع الوطني الطالبي الكويتي 
في جمهورية مصر العربية محمد صالح اعالن نتائج الفصل الدراسي 
الثاني لكلية احلقوق بجامعة طنطا وأن النتيجة مرضية والنجاح 
جاء بنسبة 90% وهذا بالشك أتى بتوفيق اهلل أوال ثم بجد واجتهاد 
الطلبة الكويتيني وبذلهم العناية واالهتمام. وتابع: اننا في التجمع 
الطالبي نقوم بخدمة الطلبة للحصول على جميع الكتب واملذكرات 
واملخلصات من الكويت مجانا حيث استفاد منها الكثيرون من طلبتنا 
وطالباتنا الدارس���ني في جامعة طنطا وخصوصا في كلية احلقوق 
وكلية التربية. وأوضح صالح انه يتمنى انضمام الطلبة الكويتيني 
وغي���ر الكويتيني ال���ى التجمع خلدمة اخوانهم الدارس���ني بجامعة 
طنطا بجميع التخصصات واملراحل الدراسية سواء البكالوريوس 

او الدبلومات العليا او املاجستير والدكتوراه.

محمد المجر
أعلن مرشح الرئاسة النتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قائمة املستقبل 

الطالبي وليد الكندري.
ولفت الى ان االحتاد احلالي طالب بالعديد من املكتسبات منها 
على س���بيل املثال تطبيق نظام البكالوريوس، وافتتاح سوبر 
ماركت داخل الكليات واملعاهد لتوفير جميع احتياجات الطلبة 
والطالبات، وهو أشبه بفرع مصغر للجمعية داخل الكليات، ومت 
توفير أجهزة الس���حب اآللي ال� K-net, ATM في جميع الكليات 
واملعاهد ملا لتلك اخلدمة من فائدة للطلبة والطالبات وأعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب على حد سواء، وكذلك توفير مكائن كروت 
الشحن املسبق للهواتف، اضافة الدخال نظام التصويت والفرز 
االلكتروني النتخابات االحتاد، تخصيص استراحة لطلبة قسم 
الهندسة املدنية بكلية الدراسات التكنولوجية بنني، اقرار مكافأة 
الطلبة في امليداني، فتح العديد من الشعب الدراسية، استراحة 
لطلبة قسم الهندسة املدنية بكلية الدراسات التكنولوجية بنني، 

صرف مستحقات املدربني مبعهد االتصاالت واملالحة.

االحتب����اس احلراري ظاهرة طبيعية تس����هم في 
احملافظة على عدم تطرف درجات احلرارة على سطح 
األرض وتعم����ل عمل البيوت الزجاجية في الزراعة، 
تسمح مبرور األشعة الشمسية قصيرة املوجات التي 
ميتصها سطح األرض وعندما يسخن سطح األرض 
تنبعث عنه أش����عة طويلة املوجات متنعها الغازات 
من اخلروج الى الفضاء ويحس����ب معظمها بنسبة 
90% في الطبيعة لتحافظ على معدل درجة احلرارة 

األرض )حوالي 17 درجة(.
بدأ الشعور بظاهرة االحتباس احلراري منذ عام 
1880، اذ ارتفعت حرارة ج����و األرض مبقدار نصف 
درج����ة مئوية خالل القرن املاضي وس����تزداد درجة 
مئوية واحدة بحلول عام 2040 ومن املتوقع ان ترتفع 

نحو 3.5 درجات مئوية لغاية سنة 2100.
وحتافظ غازات الدفئية بنس����بها الطبيعية على 
ثبات حرارة درجة س����طح األرض مبستوى مقبول 

فلوالها لكانت درجة حرارة األرض 17 درجة مئوية 
حتت الصفر.

ومن اآلثار املترتبة على ظاهرة االحتباس احلراري 
التنوع احليوي:

1 � انقراض بعض ان����واع النباتات واحليوانات، 
فقدان مواط����ن احليوانات والنباتات، تدهور احلياة 

املائية )النبات، احليوان(.
2 � الغابات: تغيير بنية الغابات وتركيبها وموقعها، 

زيادة احلرائق واجلفاف، خسارة احلياة البرية.
3 - الس����كان: زيادة اعداد الوفيات، زيادة اعداد 

املهاجرين.
4 � مصادر املياه: تغير كمية املياه، تدهور نوعية 

التربة، تكرار حدوث الفيضانات.
ويوج����د الكثير من اآلثار املترتب����ة على ظاهرة 

االحتباس احلراري.
سامية الهندال

االحتباس الحراري

الكندري: »المستقبل الطالبي« تعمل 
على وضع خطة المرحلة المقبلة

لتالميذ ولطلبة املراحل الدراسية 
املختلفة. وذلك باإلضافة إلى إعداد 
كتب دراس����ية لطلبة الكلية في 
مجال تخصصاتهم العلمية. وقد 
العديد من  أيديه����م  تخرج على 

األساس����ية من����ذ كان����ت معهدا. 
وش����اركوا في التقومي الذاتي لها 
مع املؤسس����ات األجنبية وكذلك 
ف����ي إعداد  س����اهموا بخبراتهم 
الكتب الدراسية في وزارة التربية 

جلمهوري����ة مص����ر العربية في 
الواليات املتحدة األميركية.

وأشادت د.بهبهاني باألساتذة 
املغادرين والذين ساهموا بجهود 
طيبة في تطوي����ر كلية التربية 

محمد هالل الخالدي
كّرمت العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بكلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب د.بهيج����ة بهبهاني 
املغادرين من أعضاء هيئة التدريس 
بقسم العلوم الذين أمضوا أكثر 
من 30 عاما ف����ي العمل بالكلية 
وذلك لبلوغهم الس����ن القانونية 
الهاللي  الدس����وقي  وهم د.أحمد 
ود.س����عيد عبداحلميد محفوظ 
اللذان شغال منصب رئيس قسم 
الثمانينيات  العلوم بالكلية في 
ود.عادل محمد رفعت والذي عمل 
باملكتب الفني لعمادة الكلية وقام 
بتطوير األبحاث العلمية بالتعاون 
مع املؤسسات البحثية بالدولة، 
وكذلك د.أحمد عبداحلميد الصادق 
الذي اضطر للتقدم باالس����تقالة 
بعد 12 عام����ا من العطاء كعضو 
هيئة تدريس بقسم العلوم نظرا 
الرتباطه بجامعته في جمهورية 
مصر العربية وقد شغل د.الصادق 
منصب عميد كلية وملحق ثقافي 

الطلبة والذين يش����غلون حاليا 
مناصب علي����ا بالدولة والبعض 
منهم أصبح زميال لهم من أعضاء 
التعليم  التدريس بكليات  هيئة 

التطبيقي وكليات اجلامعة.
وذكرت د.بهبهاني أن األساتذة 
املغادرين عملوا بكل إخالص وأمانة 
وساهموا بخبراتهم العريقة في 
اللجان التي شاركوا في عضويتها 
سواء بالقس����م أو بالكلية حيث 
عملوا على تطوير العمل واالرتقاء 
به في مجال مهام واختصاصات 
تلك اللجان. وكذلك ش����اركوا في 
استحداث وتطوير املناهج ولهم 
دور كبي����ر في اجن����ازات »جلنة 
استحداث كلية العلوم البيطرية 
والزراع����ة« بالتعليم التطبيقي. 
وأضافت أن األساتذة املغادرين 
ش����اركوا في استحداث وتطوير 
مقرر »العمل التطوعي« بالكلية 
العامة  األمان����ة  بالتنس����يق مع 
لألوقاف )الصندوق الوقفي وقف 
إق����راره مقررا  الوقت( حيث مت 

دراسيا على طلبة الكلية.

محمد صالح

م.حمد العصيدان

العصيدان: على »التربية« و»الصحة« توحيد 
جهودهما لمواجهة إنفلونزا الخنازير

تواجد طواقم وزارة الصحة، وحتى 
لو كان هناك احد من وزارة الصحة 
فإن الشفافية في الرقابة في حكم 

املعدومة متاما.
وطال����ب العصي����دان وزارتي 
الصحة والتربي����ة بوضع خطة 
العام  مشتركة لالستعداد لبداية 
الدراسي واجلامعي اجلديد، حرصا 
على ابناء وبنات الكويت خاصة 
في ظ����ل ارتفاع كثاف����ة الفصول 
الدراسية، واملدرجات اجلامعية، 
مؤكدا ان الوباء امامه فرصة كبيرة 
في االنتشار واصابة اعداد كبيرة 
من املواطن����ني واملقيمني، في ظل 
التعتيم احلالي م����ن قبل وزارة 
الصحة على ع����دد االصابات وما 

يتم اتخاذه من اجراءات.

احلدودية مبختلف أنواعها تشهد 
حالة غريبة من االهمال والتراخي 
في مراقبة القادمني الى البالد وعدم 

الناشط السياسي عضو  ثمن 
الهيئة التدريبية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب م.حمد 
العصي����دان توجه وزارة التربية 
بتعيني البدون لس����د النقص في 
التدريسية واالدارية في  الكوادر 
وزارة التربي����ة، ومطالب����ا باقي 
الدولة ومختلف اجلهات  وزارات 
احلكومي����ة ان حتذو حذو وزارة 

التربية في نفس التوجه.
واعرب العصيدان عن تخوفه 
من بداية العام الدراس����ي اجلديد 
انفلونزا اخلنازير  وانتشار وباء 
في التجمعات خاصة في ظل تزايد 
عدد االصابات اليومية بهذا الوباء 
نتيجة عدم قدرة وزارة الصحة في 
املنافذ  ان  الى  محاصرته، مشيرا 

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�صتاليت الكويت
�سيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�ساأل عن ر�سيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�سائم

عة
�سا

24
ة 

خدم

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتع�ام���ل باالأق�����س�اط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�س�ت�رايلمظـــــالت

العانات��كم في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

2
9

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

أشادت بعملهم »بكل أخالص وأمانة على استحداث وتطوير مناهج الكلية«

بهبهاني كّرمت األساتذة المغادرين:  ساهموا في تطوير »األساسية«

طالبيةمشاركة

د. بهيجة بهبهاني تتوسط أعضاء هيئة التدريس املغادرين


