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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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

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

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

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

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 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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 

65993752

�ساليهات لالإيجار

اخليــران لجــــون
3 غــرف نوم و3 حمــامــات 

و�ســـالــــة كبــيــرة 
مفرو�س بالكامل

حمام �سباحة

 campkuwait.com زوروا موقعنا

94955700موبايل

متتعوا بالربيع ورحالت الرب

مطــلــوب 
ر�ســام هـنـد�سـي �أوتــوكــاد
خربة �سنتني - اإقامة قابلة للتحويل

اإر�سال ال�سرية الذاتية على فاك�س

24731540

الرفاعي: استكمال جداول المتوّقع تخرجهم 
للفصلين الثاني والصيفي 7 فبراير المقبل

سهير جمعة وإدارة املعهد مع ممثلي الشركة املانحة لشهادة اآليزو

»السياحة والتجميل« حصل على اآليزو

الشايجي رئيساً لقسم العلوم السياسية 
تعيين عبداللطيف رئيسًا لقسم علم النفس

محمد هالل الخالدي
صرحت مديرة معهد السياحة والتجميل بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب س���هير جمعة 
بأن املعهد قد حصل على ش���هادة اآليزو باجتيازه 
التدقيق الذي أجرته شركة Bureau Veritas الرائدة 
في مجال التدقيق واعتم���اد املواصفات واملقاييس 
العاملية ملنح ش���هادات اآلي���زو، ليكون بذلك ضمن 
اوائل املعاهد بالهيئة التي حتصل على هذه الشهادة 
والتي يعتبر احلصول عليها خطوة رائدة حتققت 
بتكات���ف اجلهود والعمل كفريق واحد في س���بيل 
حتقيق االهداف التي يسعى اليها املعهد مبزيد من 

اجل���ودة والتميز في االداء. م���ن جانبه، قال ممثل 
الشركة املانحة لش���هادة اآليزو Georges Elibry ان 
قسم ضمان اجلودة قام بتنفيذ االجراءات العملية 
للحصول على الشهادة والتي تضمنت حتديد االهداف، 
والرؤية واملهمة والسياسات، واالجراءات وضمان 
التنفيذ للمراجع���ات الداخلية واخلارجية اخلاصة 

باجلودة بشكل منتظم. 
وفي نهاية اللقاء الذي جمع الطرفني شكرت مديرة 
املعهد جميع الذين س����اهموا وشاركوا في احلصول 
على شهادة اجلودة وادارة الهيئة ملا قدمته من دعم 

مادي ومعنوي للحصول على تلك الشهادة.

صرح عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
بأن عملية استكمال اجلداول الدراسية للطلبة املتوقع تخرجهم 
للفصلني الثاني والصيفي 2010/2009 قد حدد لها الفترة 18-7 
فبراير 2010 وقال انه حرصا على حس���ن س���ير العمل وتفاديا 
لظاهرة االزدحام وانتظام عملية التسجيل وتوفير وقت وجهد 
الطلبة واملوظفني ستطبق عمادة القبول والتسجيل نظام املواعيد 
املسبقة للطلبة املتوقع تخرجهم للفصلني التاليني ملراجعة صالة 
القبول والتسجيل بالشويخ، علما أن هذه املواعيد ستكون موزعة 
على س���اعات العمل الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى 

الواحدة والنصف ظهرا.
وأفاد عميد القبول والتس���جيل بأنه ميكن للطالب احلصول 
على موعده بواسطة ش���بكة اإلنترنت عند الدخول الى سجله 
الدراسي باستخدام رقم حسابه على نظام معلومات الطالب حيث 
خصصت شاش���ة يختار من خاللها الطالب املوعد املناسب له 

من قائمة املواعيد املعلنة، مشيرا الى ان عملية اختيار املواعيد 
املس���بقة تبدأ اعتبارا من يوم االثنني املوافق 2010/2/1 للطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل الثاني وم���ن االحد 2010/2/7 للطلبة 
املتوق���ع تخرجهم للفصل الصيفي 2010/2009 موضحا ان املدة 
املخصصة لكل طالب داخل صالة التس���جيل هي نصف ساعة 

فقط يتم خاللها استكمال جدوله الدراسي.
كما دعا د.الرفاعي الطلبة املتوقع تخرجهم للفصلني الثاني 
والصيفي 2010/2009 الى ضرورة احلصول على املواعيد املسبقة 
وااللتزام باملوعد احملدد له حرصا على حسن تنظيم العمل داخل 

صالة القبول والتسجيل بالشويخ.
وقد انهى د.الرفاعي عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
تصريحه بتقدمي الشكر لكل من شارك في وضع هذه اآللية من 
مركز نظم املعلومات وعمادة القبول والتسجيل متمنيا جلميع 

الطلبة التوفيق والنجاح.

الصقعبي: انتخابات اتحاد فرنسا والدول المجاورة 13 فبراير
تصريحه الهيئة االدارية احلالية 
لالحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
- فرع فرنسا قائال: من اإلنصاف 
شكر الهيئة االدارية احلالية على 
تعاونها الدائم مع الهيئة التنفيذية 
ملا فيه مصلحة املؤسسة بشكل عام 
الكويتي بشكل خاص،  والطالب 
وعلى كل ما بذلته من جهد خالل 
الفترة املاضية وتفانيها في العطاء 
من أج����ل خدمة طلب����ة وطالبات 
الكويت في تلك املناطق البعيدة، كما 
ال ننسى في هذا املقام شكر سفارة 
الكويت في فرنسا واملكتب الثقافي 
على العطاء املتواصل والسهر على 
الطلبة ومتابعة  أبنائه����م  خدمة 
شؤونهم الدراسية وسنحرص إن 
شاء اهلل على دعوة إخواننا في 
السفارة واملكتب الثقافي حلضور 
القادمة  االنتخاب����ات الطالبي����ة 
ليش����هدوا بأعينهم رقي احلركة 
أبناء  الكويتية وتفاعل  الطالبية 

الكويت مع العمل النقابي.

باب الترشيح النتخابات االحتاد 
الوطن����ي لطلب����ة الكويت – فرع 
فرنسا والدول املجاورة وذلك من 
يوم االثنني 1 فبراير 2010 الى يوم 
اجلمعة املوافق 5 فبراير 2010 وفقا 
لآللية املبينة في املوقع الرسمي. 
وأكد الصقعبي انه بإمكان جميع 
الطلبة الراغبني في املشاركة في 
هذه االنتخابات تسجيل عضوياتهم 
عبر موقع االحتاد الرسمي، وذلك 
بطباعة االس����تمارة املتوافرة في 
املوقع االلكتروني ومن ثم تعبئتها 
وتوقيعها وارسالها بالبريد على 
العنوان املوضح في املوقع، على انه 
سيغلق باب التسجيل في عضوية 
االحتاد قبل 48 س����اعة من موعد 
انعق����اد اجلمعي����ة العمومية أي 
الساعة التاسعة صباحا من يوم 
اخلمي����س املوافق 11 فبراير 2010 
وذلك إعماال للمادة 10 من الالئحة 
الداخلية لتنظيم االنتخابات )الباب 
الثاني(. وشكر الصقعبي في ختام 

م����ن الالئحة الداخلي����ة لتنظيم 
االنتخاب����ات الباب الثاني، والتي 
توج����ب ان تتم الدعوة للجمعية 
العمومية قبل عقدها بعشرة أيام، 
قررت الهيئة اإلدارية للفرع وبعد 
مش����اورتنا في الهيئة التنفيذية 
الدع����وة للجمعية العمومية قبل 
انعقادها ب� 15 يوم����ا وذلك يوم 
اخلميس املاضي املوافق 28 يناير 
2010 على املوقع االلكتروني الرسمي 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت – 
فرع فرنسا والدول املجاورة، وما 
كان هذا القرار وهو اإلعالن مبكرا 
عن موعد انعقاد اجلمعية العمومية 
واج����راء االنتخابات، والذي جاء 
مببادرة من أعضاء الهيئة االدارية، 
اال حرصا منا على توسيع املشاركة 
الطالبية ف����ي االنتخابات القادمة 
واتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة 
الكويتيني  الطلب����ة  ممكنة م����ن 
الدارسني في تلك الدول لالستعداد 
لهذه االنتخابات االستعداد الكامل 

آالء خليفة
الهيئة  أعلن نائ����ب رئي����س 
التنفيذي���ة لش���ؤون الف���روع 
عبدالعزيز الصقعبي عن حتديد 
العمومية  موعد عقد اجلمعي����ة 
العادية لالحت����اد الوطني لطلبة 
الكوي����ت ف����رع فرنس����ا والدول 
املج����اورة واج����راء االنتخابات 
للعام النقاب����ي 2010/ 2011 وذلك 
بدعوة من الهيئة اإلدارية للفرع، 
والتي ستعقد مبشيئة اهلل يوم 
السبت 13 فبراير املقبل في متام 
التاس����عة صباحا في  الس����اعة 
الفرنسية  مدينة ستراس����بورغ 
بفندق ايبيز – بون كوفير. وبني 
التنفيذية  الهيئ����ة  ان  الصقعبي 
شكلت جلنة برئاسته لالشراف 
على عقد اجلمعية العمومية واجراء 
االنتخاب����ات، وبناء على ذلك قال 
الصقعبي إعماال للمادة 14 من الباب 
الثالث لدستور الكويت )اجلمعية 
العمومية( وإعماال للمادتني 6 و7 

انتخابا وترشيحا، كذلك حرصنا 
ان تكون االنتخابات الطالبية خالل 
يوم اإلجازة )السبت( حتى يتسنى 
ألكبر عدد ممكن من الطلبة احلضور 
واملشاركة بفاعلية في االنتخابات 
الدميوقراطي  العرس  واثراء هذا 
دون تعطيل ألي التزام دراس����ي، 
وعليه تعلن الهيئة اإلدارية عن فتح 

عبدالعزيز الصقعبي

د.مثنى الرفاعي

د.حسن عبد اللطيف د.عبداهلل الشياجي 

بيان عاكوم
علمت »األنباء« من مصادر 
جامعي���ة مطلعة انه س���يتم 
تعي����ني االستاذ في العالقات 
الدولي������ة في كلي���ة العلوم 
االجتماعي������ة د.عب��دالل������ه 
الشايج���ي رئيسا لقسم العلوم 
السياس���ية، كما سيتم تعيني 
د.حس���ن عبداللطيف رئيسا 

لقسم علم النفس.
وبينت املص���ادر ان مدير 
الفهيد  اجلامع���ة د.عب���داهلل 
سيصدر قرارا بشأن تعيينهما 

خالل اليومني املقبلني.


