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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اعلنت رئيس����ة جلنة الطالب����ات في التجمع 
الوطني لطلبة الكويت في جامعة طنطا مبصر 
نوال النعيمي الخواتها الطالبات توفير مذكرات 
لكلية احلقوق في جامعة طنطا لعام 2010/2009 
وميكنهن احلصول عليها من الكويت اآلن ليتمكن 
من املذاكرة بوقت كاف ولتكون لديهن فكرة كبيرة 

عن الدراسة بطنطا. وأوضحت النعيمي انه توجد 
خصومات للطالبات الكويتيات الدارسات بجامعة 
طنطا بجميع كلياتها ومراحلها املختلفة بأعرق 
فندقني بها وميكنهن احلصول على عقود االتفاق 
بني التجمع الطالبي ومدي����ري هذين الفندقني، 
ومتن����ت النعيمي التواصل م����ع اخواتها في اي 

استفسار يهم جامعة طنطا خاصةج.

النعيمي: مذكرات مجانية في »حقوق ـ طنطا«

نوال النعيمي

المضحي: نتعهد بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية 
لنسلمها لألجيال المقبلة سليمة عفية كما تسلمناها من أجدادنا

دارين العلي
كرمت كلية الهندس���ة امس 
مجموع���ة من االس���اتذة خالل 
اللقاء الس���نوي العضاء هيئة 
التدري���س في كلية الهندس���ة 
والبت���رول بحض���ور وزي���ر 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ومدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي وعميد الكلية 
د.طاهر الصحاف وعدد كبير من 
االساتذة، وقال الصحاف خالل 
احلفل: ان اللقاء السنوي العضاء 
هيئة التدريس بكلية الهندسة 
االلتقاء  ال���ى  والبترول يهدف 
والتعارف والترحيب بأعضاء 
هيئ���ة التدريس اجلدد وتكرمي 
من امض���وا 20 عاما في خدمة 
الكلية واجلامعة واحلائزين على 
جوائز التدريس املتميز والباحث 
املتميز واحسن مقرر الكتروني، 
كما يكرم اعضاء هيئة التدريس 
الذين نالوا ثقة صاحب السمو 
األمير ونالوا مناصب وزارية، 
وتكرمي د.بدر الشريعان وزير 
الكهرباء ود.صالح املضحي مدير 

عام الهيئة العامة للبيئة.
الكلية  واضاف لقد فق���دت 

الدراسي 2009/2008  العام  في 
د.عباس معرفي من قسم الهندسة 
امليكانيكية ال���ذي خدم الكلية 
واجلامعة اكثر من ثالثني عاما 
وكان مثاال للعطاء فقد خدم الكلية 
واجلامعة في عدة مواقع وساهم 
في تطوير الكلية واجلامعة، كما 
فقدت الكلية د.بارفيز كوشكي 
من قسم الهندسة املدنية والذي 
ال�  العلمي قرابة  القس���م  خدم 
16 عام���ا وكان مثاال في تفانيه 
العلمي،  التدريس والبحث  في 
لقد كان لفقدهما وقع كبير في 
نفوسنا واننا في هذا اللقاء نحيي 
ذكراهما وجن���د لزاما علينا ان 
نكرمهم���ا ويس���عدنا ان تكون 
اليوم  الفقيدي���ن بيننا  عائلتا 
ملشاركتنا في هذا التكرمي، نسأل 

اهلل لهما الرحمة واملغفرة.
كما اس���تذكر في هذا املقام 
اساتذة كرام امضوا جل حياتهم 
االكادميي���ة ف���ي خدم���ة كلية 
الهندسة والبترول وقد تركوا 
الكلية بسبب االستقالة او التقاعد 
وهم د.محمد س���عيد من قسم 
الكهربائية ود.فاروق  الهندسة 
بدرخان ود.محمد درويش من 

قسم الهندسة امليكانيكية، فلهم 
منا كل تقدير ونتمنا لهم التوفيق 

والصحة والعافية.
وق���ال ان كليتنا التي قارب 
عمرها ال� 35 عاما لم تصل الى 
ما عليه اليوم اال بجهود جميع 
العاملني فيها من اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة التدريس���ية 
املس���اندة واملوظف���ني وروح 
التعاون والبذل والعطاء وتغليب 
التي يتحلون  العامة  املصلحة 
به���ا وانني من موق���ع العمادة 
وجدت ذلك واضحا خالل السنتني 
املاضيتني وكلي ثقة من ان ذلك 
سيمكننا من تطوير كليتنا نحو 
االفضل ووضع احللول املناسبة 

الي صعوبات تواجهنا.
كم���ا ق���دم ع���رض لبعض 
املعلومات ع���ن الكلية وادائها 

في العام املاضي.
وأع���رب د.بدر الش���ريعان 
للصحافي���ني بع���د احلفل عن 
جزيل شكره لهذا التكرمي، الفتا 
الى حرصه على حضور اللقاء 
السنوي الذي يقرب اعضاء هيئة 
التدريس من االدارة اما د.صالح 
املضحي فأعرب عن س���عادته 

حلضور اللقاء السنوي ألعضاء 
هيئة التدريس في كلية الهندسة 
التي  الهيئة  والبترول، وه���ي 
خرجت آالف املهندسني األكفاء 
الذين ليس���وا فقط متسلحني 
بالعلوم الهندس���ية بل بجميع 
القيم التي متكنهم من التفوق في 
حياتهم العملية، وغرس االنتماء 
الوطني والتواصل بجميع اطراف 
املجتمع من خ���الل ما حتتويه 
انشطة الكلية من برامج متعددة 
ومتنوع���ة وتش���جيع الطلبة 
لالنخ���راط ومزاول���ة االعمال 

املهنية.
وقال: انها لسعادة كبيرة لي ان 
اشارك في اللقاء السنوي ألعضاء 
هيئة التدريس فهي مناسبة لن 
حى من الذاكرة وستظل دائما  متمُ
عنوانا ملا بذلتموه من جهد وتعب 
في السنوات املاضية، سخرمت 
خالله���ا كل امكاناتكم من اجل 
ايصال الرسالة وتخريج اجيال 
واعية واعالء رسالة العلم هادفني 
الى توفير مس���توى رفيع من 
التعليم اجلامعي ألبنائنا وبناتنا 
يؤهلهم ملواجهة التحديات وهم 
مس���لحون مبا تلقوه من علوم 

في كلي���ة حتتل مكانة مرموقة 
بني مثيالتها في العالم.

ولفت الى ان كلية الهندسة 
والبترول اصبحت صرحا تفخر 
الكويت به وتعتز باخلريجني 
واملتفوقني فيها، الفتا الى انه في 
ظل عالم يسير بخطى متسارعة 
نح���و التقدم لم يع���د التفوق 
اليوم رفاهية وال بطاقة تكرمي 
بل اصبح مطلبا وطنيا وواجبا 
قوميا حتتاجه الكويت لتعزيز 
مكانتها بني اشقائها في املنطقة 
وبني دول العالم التي تتسابق 
فيما بينها لألخذ بزمام األمور 

من خالل العلم والعلماء.
واضاف: ليس غريبا ان ميتد 
تفوق قطاع الهندسة الى مجال 
حماي���ة البيئ���ة وأعدكم اليوم 
بأن يتواصل ه���ذا التفوق الى 
ان نحقق اله���دف وهو حماية 
البيئة واحملافظة على مواردها 
الطبيعية وحتى نس���لمها الى 
االجيال املقبلة سليمة وعفية كما 
تسلمناها من ابنائنا وأجدادنا.

وفي اخلتام أتقدم لكم جميعا 
بالشكر والتقدير للجنة املنظمة 

لهذا احلفل الكرمي.

كلية الهندسة والبترول كرمت عددًا من أساتذتها الجدد والقدامى والمتفوقين

د.بدر الشريعان ود.صالح املضحي مع قياديي »الهندسة«

)أسامة البطراوي(د.طاهر الصحاف مكرما إحدى املشاركاتد.طاهر الصحاف مكرما د.بدر الشريعان

الشريعان لـ »األنباء«: لم أبت في تسمية 
وكيل »الكهرباء« واألسماء المتداولة مجرد إشاعات

دارين العلي
اكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
في تصريح خاص ل� »األنباء« على هامش 
حضوره حفل تكرمي اساتذة كلية الهندسة 
امس االول انه لم يبت في أمر تسمية وكيل 
للوزارة ب���دل الوكيل احلالي م.يوس���ف 
الهاجري الذي يتقاعد بدءا من يناير املقبل ال 
من قريب أو بعيد، مشيرا الى ان كل ما يتم 
تداوله من اسماء مجرد اشاعات والتسمية 

ستأتي في وقتها.
واعلن عن تدشني مشروع الربط اخلليجي 
خالل القمة اخلليجي���ة املزمع عقدها في 
ديسمبر املقبل بحضور القادة اخلليجيني من 
دول مجلس التعاون حيث سيقوم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بتدشني 
الربط الكهربائي الذي يعتبر مشروع تكامل 
لدول اخلليج وبداية جيدة للتعاون بني دول 

مجلس التعاون فيما يخص الكهرباء.
وحتدث عن مؤمتر صناعة الطاقة في 
املوط���ن العربي املقبل بني 15 و17 نوفمبر 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور 
وزراء الكهرباء العرب حيث سيكون مبثابة 
لقاء ودي لتبادل التجارب في ظل حتضير 
برنامج علم���ي وبرنامج ح���ول الطاقات 
البديلة باالضافة الى ورش عمل من الطاقة 
النووية وس���يتم نقاش امناط االستهالك 

وكيفية معاجلة املشاكل املشتركة وسيكون 
مبادرة للتعاون العربي املشترك في مجال 

الطاقة.
واكد الش���ريعان حرصه على حضور 
مؤمتر الطاقات البديلة الذي تنظمه جمعية 
املهندسني بالتعاون مع اجلمعيات واملنظمات 
الهندسية العاملية لالستفادة من اخلبرات 
اجلديدة في مجال استخدام الطاقات البديلة 
واملتجددة، الفتا الى عدم وجود تضارب بني 
مؤمتر الكهرباء ومؤمتر املهندسني اذ يختص 
االول بسبل التعاون بني الدول العربية في 

مجال الصناعة الكهربائية.
واثنى الش���ريعان على االتفاقية التي 
وقعها معهد الكويت لالبحاث العلمية مع 
مركز التعاون الياباني لتخفيض نس���بة 
الكبريت ف���ي الوقود الثقي���ل مما يخدم 
التوجهات البيئية في انتاج الكهرباء، شاكرا 
املعهد على التعاون املس���تمر مع الوزارة 

والدعم الدائم.
واكد ان خطط صيانة احملوالت موجودة 
ومستمرة، الفتا الى وجود بعض احملوالت 
القدمية التي انتهى عمرها االفتراضي ولم 
يتم اس���تبدالها فضال عن ذات الضغوط 
املرتفعة، مشيرا الى ان حصول حوادث في 
احملوالت وارد ويأتي بشكل مفاجئ واملهم 

اال تكون احلوادث في اماكن حساسة.

أعلن أن األمير سيدشن مشروع الربط الخليجي خالل القمة الخليجية
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ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم
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للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483
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ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل
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خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519


