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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
طالب رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت 
في اململكة االردنية الهاشمية احملامي محمد ذعار 
العتيبي طالب اللجنة التعليمية مبجلس االمة 
بزيادة املكافأة االجتماعية للطلبة الدارس���ن 

في اخلارج.
وقال العتيبي عقب االحتقان السياسي بن 

السلطتن التنفيذية والتشريعية لقد آن االوان ان 
نلتفت البنائنا في اخلارج ونوفر احتياجاتهم ان 
اردنا التنمية ودفع عجلتها لالمام للحصول على 

مؤهالت عالية تسهم في تقدم ورقي دولتنا.
واردف العتيبي بأن التجمع يعد دراسة عن 
احتياجات الطلبة املالية وسيقدم بها مقترحا 

للجنة التعليمية مبجلس االمة.

العتيبي لزيادة مكافأة الدارسين في الخارج

»المستقبل الطالبي« تستنكر إغالق الجامعات 
ومعاهد اإلنجليزية من ِقبل المكاتب الثقافية

الشرهان: نشجع الطلبة على االبتكار واإلبداع

طلبة »الهندسة« عرضوا مشاريعهم في اليوم المفتوح بالكلية األسترالية

آالء خليفة
حتت رعاي���ة وحض���ور رئيس 
مجلس أمناء الكلية األسترالية عبداهلل 
الشرهان، نظمت الكلية »اليوم املفتوح 
الثاني لقسم الهندسة« وذلك في حرم 
الكلية الكائن في غرب مشرف، ضمن 
أنشطة قس���م الهندسة لتفعيل دور 
طلبتها عن طريق عرض مشاريعهم 
الهندسية والتي نالت إعجاب احلضور 
من الطلب���ة وأعضاء هيئة التدريس 
فض���ال عن حض���ور أولي���اء األمور 
واألصدقاء، كما تتيح هذه املناس���بة 
النهج  الهندسة تطبيق  أيضا لطلبة 
األسترالي في التعليم التقني واملهني 
الدراسة  أثناء فترة  مما اس���تفادوه 
بتخصصهم، وذلك بطرح مشاريعهم 

الهندسية لليوم املفتوح الثاني.
وفي كلمة االفتتاح، رحب رئيس 
مجلس أمناء الكلية االس���ترالية في 
الكويت عبداهلل الشرهان باحلضور 
قائال: »إن اليوم املفتوح الثاني لقسم 
الهندسة لفتة أخرى ملا تقوم به الكلية 
األسترالية في الكويت بدعم وتشجيع 
طلبتها على االبتكار واإلبداع من أجل 
تأهيلهم إلى معايير ومتطلبات سوق 
العمل«. وأض���اف: »إن هذه اجلهود 
احلثيثة تعزز مشاركة طلبتنا جتاه 
كل من األسواق احمللية والدولية من 
خالل إبراز أعلى إبداعاتهم ومهاراتهم 

التقنية«.
من جهته، أش���اد رئي���س الكلية 
االسترالية في الكويت البروفيسور 

فيش���ي كاري بطلبة قسم الهندسة 
اليوم املفتوح قائال:  املش���اركن في 
تركز الكلية االس���ترالية في الكويت 
بكل إمكانياتها التعليمية على النهج 
العلمي« لطلبة قس���م الهندسة، كما 
تس���تثمر الكلية باس���تمرار توفير 
املعامل وال���ورش مبواصفات عالية 
لتلبية ودعم املناهج العملية لطلبة 

قسم الهندسة.
وتابع: »بعض املشاريع املعروضة 
دليل على الواج���ب الفردي من قبل 
الهيئة التدريسية في قسم الهندسة 
لبن���اء مناذج للعم���ل لتعزيز خبرة 
الطلبة العلمية والعملية، وهو مؤشر 
ملدى التزامهم التربوي بتوفير احللول 
التقنية لكل الطلبة في قسم الهندسة، 

كذل���ك الس���عي نحو تعزي���ز أعلى 
مستويات التقدم والريادة ببرامجنا 

العلمية والعملية في الكويت«.
بدوره أكد رئيس قس���م الهندسة 
لدى الكلية بيتر كرياكو أن إقامة مثل 
هذه األنشطة فرصة جيدة لطلبة قسم 
الهندسة للجمع بن املعرفة واملهارات 
العملية التي مت اكتسابها أثناء فترة 
دراستهم في برامج الهندسة من أجل 
طرح أفكارهم الهندس���ية وتطبيقها 

على شكل مشروع مبتكر«.
وأض���اف: ان هذا احل���دث يعتبر 
جزءا من تعزيز وحتفيز الطلبة نحو 
الدراسات الهندس���ية املتنوعة، لكي 
يتبادلوا بفخر إجنازاتهم مع ذويهم، 
وان يكونوا مصدر إلهام لآلخرين في 

دراسة الهندسة«.
يذكر ان قسم الهندسة لدى الكلية 
يوفر برامج التدريب املهني من خالل 
تخصصات تقنية لقرابة 604 طالب 
وطالبات، وذلك من أجل تخريج عناصر 
قادرة على االنخراط في سوق العمل 
وإحداث فرق ف���ي مجال عملهم على 
املس���توين احملل���ي والدولي، حيث 
يستخدم قسم الهندسة برامج تدريب 
نظري���ة وعملية في مناهج متطورة 
من اجل غرس املعرفة واملهارة وصقل 
الى بث  الطالب، باالضافة  شخصية 
الكفاءات  الثق���ة بالنفس وتطوي���ر 
ومتكينهم من اإلبداع في إطار البيئة 
الراعي���ة والت���ي تتميز به���ا الكلية 

األسترالية في الكويت.

آالء خليفة
استنكر أمن صندوق قائمة املستقبل الطالبي )Q8SF( سلطان العنزي 
استمرار إغالق اجلامعات ومعاهد اللغة األميركية من املكاتب الثقافية، 
وخصوصا املكتب الثقافي في واش����نطن دي سي بصورة غريبة ومن 
دون اتباع أي آلية واضحة او قانون في الالئحة الداخلية لبعثات وزارة 
التعلي����م العالي. وأوضح العنزي انه ب����ات من الواضع ان ادارة مكتب 
واشنطن دي سي التي تغيرت في شهر أغسطس 2009 تغلق اجلامعات 
ألس����باب بعيدة عن األمور األكادميي����ة وانها تتبع أجندة خاصة تخدم 
مصالح انتخابية إلحدى القوائم التي تخوض انتخابات احتاد أميركا، 
وبن العنزي ان املكتب الثقافي في واش����نطن دي سي أغلق 17 جامعة 
منذ بداية العام األكادميي في أغس����طس 2009 ولم يرفع احلظر عن أي 
جامعة أغلقها في 2008، بينما أغلق املكتب الثقافي في لوس أجنيليس 
جامع����ة واحدة فقط مقابل رفع احلظر عن جامعتن، ما يثبت لنا وبكل 
وضوح ان امللحقية الثقافية لطلبة البكالوريوس في واشنطن دي سي 
تزن األمور مبعايير مختلفة عن املعايير األكادميية وان اختيار اجلامعات 
التي تغلق يتم بطريقة ش����خصانية حيث مت إغالق معاهد اللغة التي 
يتواجد فيها أعضاء تنسيق قائمة املستقبل الطالبي رغم ان بعض هذه 

املعاهد ال يحتوي إال على 7 طلبة كويتين فقط.

مشاريع جديدة ومبتكرة عرضها طالب الهندسة أحد الطلبة يستعرض مشروعه

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

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

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

اتحاد التطبيقي يطالب بتخصيص
حضانة ألطفال الطالبات

محمد المجر
طالبت نائب رئيس االحتاد لشؤون الطالبات في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ضحى احلمادي ادارة الهيئة بتطبيق املقترح املقدم 
من قبل االحتاد بتوفير م����كان بكل كلية ومعهد وتخصيصه كحضانة 
ألطفال الطالب����ات املتزوجات. وأوضحت احلمادي ان هناك عددا كبيرا 
من الطالبات املتزوجات ولديهن اطفال، ويصعب على االم الطالبة ترك 
طفلها في املنزل لفترات طويلة، ألن الطفل يحتاج الى رعاية خاصة من 
األم، فضال عن ان ترك الطالبة لطفلها فترة تواجدها في الكلية ينتج عنه 
مشاكل كثيرة لالطفال، ويسبب لألم حالة من القلق على طفلها تبعدها 
عن التحصيل العلمي بشكل جيد، ويكون جل تفكيرها في طفلها الذي 

تركته في املنزل وال تعلم عنه شيئا. 
وأشارت احلمادي الى ان هذا املقترح مطبق في العديد من اجلامعات 
العاملية العريقة، ومن شأنه توفير اجلو املناسب للطالبات لتحصليهن 
العلمي، ألن تواجد الطفل في نفس املكان الذي تتواجد فيه األم سيهدأ 
من روعها وتخوفها على طفلها، ومن هنا تكون االمة في حالة نفس����ية 

مستقرة تساعدها على استيعاب احملاضرات بشكل أفضل.


