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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
خاطب االمني العام للجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان 
مؤسسات التعليم العالي في الكويت حول اعالن 
اليونسكو حاجتها لش���غل وظيفة مدير املعهد 
الدولي للتخطيط التربوي في باريس، على ان 
ترسل طلبات الترشيح في موعد اقصاه الثامن 

من ابريل املقبل، ويشترط في املتقدم للمنصب ان 
يحمل شهادة جامعية عالية، وتفضل الدكتوراه 
ف���ي مجاالت ذات صلة، وخبرة مهنية واس���عة 
ف���ي املناصب القيادية العلي���ا على الصعيدين 
احمللي والدولي، وان يبره���ن على قدرته على 
توجيه عمليات التغيير وحتفيز العاملني واجراء 

مفاوضات رفيعة املستوى.

اليونسكو تعلن عن حاجتها إلى مدير للمعهد الدولي للتخطيط التربوي
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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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

66243710
�أبــوعامـــر

نقل عف�ش
نجارين - فك - نقل - تركيب

ن�ستري + خدمة نقل داخل المنازل
�شـركـة الزهراء

65095008

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

واملقاولت  لالأدوات  الكربى  هيو�سن  �سركة  اأ�سحاب  تقدم 

ال�سحية و�سيانتها - تو�سية ب�سيطة.

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:

تعديل الكيان القانوين لل�سركة من تو�سية ب�سيطة 

لالإدارة  يتقدم  اأن  اعرتا�س  له  ممن  يرجى  ذ.م.م.  اإىل 

املذكورة خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن.

تعديل الكيان القانوين

محسن: 30 مليون دوالر إلنشاء الجامعة المفتوحة 
خالل 17 شهرًا بمساحة 27 ألف متر مربع

وأضاف: ال يسعني كذلك في 
مثل ه����ذه املناس����بة إال أن أقدم 
التهان����ي والتبري����كات جلمي����ع 
منتسبي اجلامعة وطالبها وطالبتها 
بصفة خاصة على املباشرة بإذن 
اهلل بإقامة صرح بناء جامعتهم 
في الكويت التي قدمت مشكورة 
للجامع����ة قطع����ة أرض مجان����ا 
ومبساحة 65 ألف متر مربع، الفتا 
إلى أهمية إجناز هذا الصرح في 
املدة احملددة له ليس فقط بالنسبة 
لقياديي وموظفي اجلامعة، وإمنا 
كذلك بالنسبة لطالبها وطالباتها 
الذين ينتظرون على حد تعبيره 
استكمال مشروع مبنى جامعتهم 
بفارغ الصبر لتكون لهم وجلامعتهم 

ومميزة بخالص الشكر واالمتنان 
للقيادة الكويتية ممثلة بصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس����مو رئي����س مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
وجميع الوزراء واملسؤولني على 
كل م����ا يبدونه للجامعة من دعم 
ومس����اندة وتس����هيالت، متمنيا 
أن تك����ون اجلامع����ة ومخرجتها 
التفاعل اإليجابي مع  قادرة على 
حاجيات خط����ط التطور والنمو 
الذي تتطلع إلى حتقيقه الكويت 
وباقي دول العال����م العربي التي 
يتواجد للجامع����ة فروع بها في 

معظم عواصمها ومدنها.

مبنى مس����تقل يفاخرون به أمام 
الدارس����ني  أصدقائهم وزمالئهم 
في اجلامعات الزميلة احلكومية 
واألهلية، ومب����ا يعزز من ثقتهم 
بأنفس����هم وبجامعتهم، وأضاف 
بقوله ان اجلامعة العربية املفتوحة 
شغلت على مدى السنوات املاضية 
بالعديد من القضايا املتعلقة مبسار 
عملها األكادميي اإلداري والطالبي، 
وضمن مجمل هذه االنش����غاالت 
أعط����ى القائمون عل����ى إداراتها 
اهتمام����ا خاصا ألن يكون ملقرها 
الرئيسي وفروعها املوجودة في 
س����بع دول عربي����ة مبان خاصة 
بها وفق تراخي����ص واعتمادات 
وزارات التربية والتعليم العالي، 

وقع مدي����ر اجلامعة العربية 
املفتوحة د.موسى محسن ومدير 
شركة »أسكو« جورج نصر عقد 
تنفيذ مشروع مبنى املقر الرئيسي 
للجامعة وفرعها في الكويت بقيمة 
تبلغ أكثر م����ن 30 مليون دوالر 
مبساحة بناء اجمالية 27 ألف متر 
مربع منها 9602 متر مربع ملبنى 
املقر الرئيسي و16841 مترا مربعا 
ملبنى فرع الكويت من أصل أرض 

مساحتها 65 ألف متر مربع.
وأوضح د.محسن عقب توقيع 
العقد أن العقد يشمل جميع األشياء 
الالزمة إلنشاء املبنى خالل مدة 17 
شهرا من تاريخ توقيعه مع الشركة 
املناط بها مهمة تنفيذه وإجنازه 
وفق أحدث التصاميم العاملية التي 
مت استكمالها واالتفاق على العمل 
من خالله����ا، الفتا إلى أن مبنيني 
»املقر الرئيسي« للجامعة و»فرعها« 
في الكويت س����يتم إنشائهما في 
منطقة الضجيج لتنضم اجلامعة 
فيما بعد إلى النس����يج العمراني 
احلديث الذي بدأت مؤخرا تشهده 
املنطقة، كما سيتم ربطهما بجميع 
اخلدمات والشبكات املوجودة في 

املنطقة.
وقال د.موس����ى محسن باسم 
صاحب فكرة اجلامعة ومؤسسها 
صاحب السمو امللكي األمير طالل 
بن عبدالعزي����ز وأعضاء مجلس 
أمناء اجلامعة وقيادييها يسرني 
أن أتقدم مبثل هكذا مناسبة سعيدة 

وملبية للمس����تويات واملقاييس 
الرفيعة التي تضمن جودة التعليم 
وتخرج طلبة قادرين على تلبية 
احتياج����ات ومتطلبات أس����واق 
العربية والدولية، مشيرا  العمل 
إلى أن اجلامعة استطاعت خالل 
الس����نوات األخيرة من انطالقتها 
التصاميم اخلاصة  إجناز جميع 
ملبانيها كما احتفلت الشهر املاضي 
بافتتاح مقر مبنى فرعها في األردن 
وتستعد حاليا لالحتفال بوضع 
حجر األساس ملبنى مقرها الرئيسي 
وفرعها في الكويت منتصف شهر 
إبريل املقبل. وأكد د.محسن أهمية 
ما عمل على إجنازه وحتقيقه في 
هذا املجال مستشار رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة صاحب السمو امللكي 
األمير تركي بن طالل وما يتواصل 
بالقيام به من أجل أن يكون للجامعة 
وفروعها مبان مستقلة توافق منط 
التعليم ال����ذي تعتمده، ومزودة 
بأحدث التقنيات واملعدات القادرة 
على تلبية متطلبات مختلف برامج 
الدراس����ة املعتمدة لديها، وكذلك 
ما يحتاج إليه طالبها وطالباتها 
أكادميية  من متطلبات وأج����واء 
وتعليمية وتثقيفية وترفيهية، 
مشيرا إلى ما تبديه إدارة اجلامعة 
من حرص والتزام بجميع املعايير 
والقوان����ني املعمول بها في البالد 
وبصفة خاصة ما جاء به قانون 
منع االختالط اخلاص باجلامعات 

في الكويت.

وقّع عقد تنفيذ مشروع مبنى المقر الرئيسي للجامعة وفرعها في الكويت 

عبداهلل الشباك

د.موسى محسن وجورج نصر بعد توقيع العقد

منع التدخين في مباني كلية التربية األساسية

الشباك: صرف مكافأة فبراير 
بأثر رجعي مع مارس الثالثاء المقبل

محمد الخالدي
اصدر عمي���د كلية التربية 
املهنا  االساس���ية د.عب���داهلل 
ق���رارا يقضي مبن���ع التدخني 
التربية  داخ���ل مباني كلي���ة 
االساس���ية ومعاقب���ة كل من 
القرار وفقا لنصوص  يخالف 
القانون رقم 1995/15 في شأن 

منع التدخني.
من جهة اخرى، اصدر د.املهنا 
قرارا آخر بتشكيل جلنة املنشآت 
الرياضية في الكلية برئاس���ة 
د.طه اجلاسر وعضوية د.حسني 
املكيمي ويوسف البالول وعلي 

الفضالة وخليل اليوسف وذلك من اجل التنسيق 
بني الكلية ونادي العاملني وادارة اخلدمات للعمل 
على تقنني استخدام املنشآت الرياضية بطريقة 
حسنة، كما اعاد تشكيل جلنة الشؤون الطالبية 

لكلية البنات برئاسة د.بهيجة 
بهبهاني وعضوي���ة د.فوزية 
التركيت ود.عدلة مطر ود.فريدة 
احلي���در ود.لطيف���ة الكندري 
ود.محمد ليلة وخولة محارب 
وخالدة الفضالة، ولكلية البنني 
برئاسة د.بدر العازمي وعضوية 
د.عدلة مط���ر ود.عبدالعزيز 
االحم���د ود.س���الم بوعويان 
ود.فهد سماوي ود.يحيى علم 
وحمد غامن وعماد اسماعيل، كما 
متت اعادة تشكيل هيئة حترير 
التي تصدرها  مجلة »البيئة« 
الكلية لتصبح برئاسة عميد 
الكلية د.عبداهلل املهنا رئيسا للتحرير وعضوية 
د.بهيجة بهبهاني ود.احالم الشريدة ود.سليمان 
الفيلكاوي ود.عبدالناصر السعيد وليلى بوشهري 

ووصال الزامل.

ص����رح امني صندوق االحتاد الوطني لطلب����ة الكويت فرع اجلامعة 
عبداهلل الشباك بأن االحتاد استطاع التوصل حلل ملوضوع تأخر صرف 
املكافأة االجتماعية عما يقارب 400 طالب وطالبة عن شهر فبراير وأكد انه 
ستصرف لهم مكافأة فبراير بأثر رجعي مع مكافأة مارس التي ستصرف 
الثالثاء املقبل. وقال الشباك ان االحتاد حتدث مع مدير الشؤون املالية 
بجامعة الكويت ناصر هاشم عن هذه املشكلة التي عانى منها 400 طالب 
وطالبة واكد هاشم لالحتاد ان التأخير جاء بسبب التسجيل املتأخر وان 
بعضهم كان متوقعا تخرجهم في الفصل السابق ولم يتخرجوا والسباب 
اخ����رى، ووعد بأن تصرف لهؤالء الطلبة الثالث����اء املقبل. واختتم بأن 
االحتاد لن يتوانى ابدا في السعي والبذل من اجل مصلحة وحقوق طلبة 
وطالبات جامعة الكويت، واالحتاد مستمر في مطالباته بزيادة املكافأة 
االجتماعية ال����ى 200 دينار ملا تقتضيه الضرورة لهذه الزيادة وملا لها 

من اثر كبير في تخفيف العبء عن كاهل االسرة الكويتية.

د.عبداهلل املهنا


