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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

نظمت رابطة طلبة الطب في جامع���ة الكويت ممثلة بلجنة »قلوب 
سليمة« نش���اطا ميدانيا لقياس بعض العوامل املؤدية المراض القلب 
في فئة عمال النظافة املتواجدين في مبنى كلية الطب باجلابرية وامتاز 
النش���اط باقبال ما يقارب 100 عامل وعاملة نظافة، وقام اعضاء اللجنة 
من طلبة وطالبات الطب بقياس ضغط الدم واهم مؤشرات السمنة. امتاز 
هذا النشاط بأنه اول نشاط طالبي يستهدف هذه الشريحة من املجتمع 

والتي تعاني من قلة الوعي الصحي بالعوامل املؤدية المراض القلب.

رابطة الطب تنظم نشاطًا لقياس العوامل المؤدية ألمراض القلب

 القديري تحصل على الدكتوراه
في الفنون المرئية من جامعة طوكيو

اقامت جامعة طوكيو للفنون حفلها السنوي 
خلريجي اجلامعة وطلبة الدراسات العليا، وكان 
بني احلضور عائلة محمد القديري الذين حضروا 
حفل تخرج ابنتهم الفنانة والسينمائية د.منيرة 
القديري احلاصلة على درجة الدكتوراه في مجال 
الفن���ون املرئية، وهي تعتب���ر أول فنانة عربية 
حتصل على هذه الش���هادة م���ن جامعة طوكيو 
للفن���ون، وقد حرصت الفنان���ة فاطمة القديري 
التش���كيلية  الفنانة  القديري والوالدة  ود.غدير 
والكاتبة الكويتية ثريا البقصمي والوالد محمد 

القديري على حضور حفل التخرج.
وقد هنأها عميد اجلامعة البروفيسور ميياتا 
واساتذة اجلامعة على النجاح الباهر الذي حققته 
خاصة انها كتبت رسالة الدكتوراه باللغة اليابانية، 
وحصلت على ش���هادتها اجلامعية واملاجستير 
من جامعتي »موساش���ينو« و»تاما« واستمرت 

دراس���تها ملدة عشر س���نوات قضتها في البحث 
والتفوق املستمر، والقت العديد من احملاضرات 
في جامعات وكلي���ات مختلفة في اليابان، وكان 
آخرها في جامعة »هيروشيما« كما اقامت العديد 
من املعارض الشخصية واجلماعية في اجلامعة 
واملتاح���ف والقاعات الفنية اخلاصة في اليابان، 
وش���اركت في العديد من البرام���ج التلفزيونية 
وكذلك تعاونت مع التلفزيون الياباني »ان اتش 
ك���ي« في ترجمة العديد من االفالم الوثائقية من 

العربية لليابانية.
واقيمت العديد م���ن احلفالت التكرميية على 
ش���رف عائلة القديري مبناسبة حصول منيرة 
القدي���ري على الدكتوراه، ومنها حفل غداء اقامه 
السفير الياباني السابق في الكويت أواده وكذلك 
عائلة »تاكاهاش���ي« وزير ف���ي وزارة اخلارجية 

اليابانية.

د.منيرة القديري وأسرتها مع السفير أواده

الجوعان يدعو إلعداد الئحة مرفقة بقرار تعديل سياسة
حظر الجامعات توضح كيفية تطبيقه في الواليات المتحدة

جامعة النيل تدشن أول برنامج للماجستير في »النانو تكنولوجي« اليوم
العالم املصري د.مصطفى  يشارك 
السيد اليوم في تدش���ني أول برنامج 
لدراسات املاجستير في النانو تكنولوجي 
في الشرق األوسط وأفريقيا بجامعة 

النيل.
ويس���تعرض د.الس���يد مع خبراء 
جامعة النيل البرنامج املعد واخلبرات 
العاملية ومدى االستفادة منها وكذلك 
مميزات البرنامج املصري وجتهيزات 

االطالق ويعقب ذلك عقد مؤمتر صحافي 
لالعالن عن موعد بدء الدراسة وشروط 
االلتحاق بالبرنامج واملنح التي ستقدمها 
اجلامعة للطلبة املتفوقني وذلك للراغبني 
في االلتحاق من قطاع الصناعة بصفة 

خاصة.
وقال د.طارق خليل رئيس اجلامعة 
ان »النيل« ستتبنى األسس التي يتم 
تدريس النانو بها في جامعات أوروبا 

والوالي���ات املتحدة غي���ر اننا جهزنا 
برنامجا مختلفا عن املعمول به في هذا 
النوع من الدراس���ات في العالم بحيث 
يس���تجيب للظروف املصرية ويلبي 

أولوياتها.
واشار الى ان املاجستير سيقوم على 
ركيزتني، األولى: تدريس أساس���يات 
الزمة مع تكنولوجيا النانو في فروع 
الكيمي���اء والفيزياء والرياضيات لكل 

الدارسني بصرف النظر عن تخصصاتهم، 
والثانية: اي���الء عناية للتطبيقات في 
مج���االت صناعي���ة بعينه���ا كالطاقة 
والزراعة ومواد البناء واألسمدة خالفا 
لألولوي���ات الغربية التي تنصب على 
العلوم الطبية وااللكترونيات، وان كنا 
نهتم باألخيرة ايضا من منطلق ان ملصر 
فيها ميزة تنافسية تقبل البناء عليها 

وتطويرها.

أكد أن هذه السياسة كانت عائقًا أمام كثير من الطلبة

أحمد اجلوعان

عالية من اخلبرة الدراس���ية 
واألكادميي���ة والتي تؤهلهم 
خلدمة بلدن���ا الكويت بأكبر 

قدر ممكن.
وفي اخلتام، انتهز اجلوعان 
الفرصة ليشكر وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود ورؤس����اء املكاتب 
الثقافية في كل من واشنطن 
دي سي ولوس أجنيليس على 
جهودهم الكبي����رة في إيجاد 
حل لهذه املشكلة وتواصلهم 
املستمر مع اإلحتاد حول كل 
ما يتعلق بالتحصيل الدراسي 
الكويتيني  للطلبة والطالبات 
الدارسني في الواليات املتحدة 

األميركية.

وأشار اجلوعان الى ان القرار 
الطريق  يعد خطوة كبيرة في 
الصحي���ح إلنص���اف الطلب���ة 
الراغبني  الكويتيني  والطالبات 
في الدراسة في الواليات املتحدة، 
حيث ان من شأنه التشجيع على 
الدراسة في اجلامعات األميركية 
وبداية ملب���ادرات أخرى يتمنى 
أن يكون من شأنها إعداد أفضل 
اخلطط لتحديد اجلامعات التي 

ميكن للطلبة االلتحاق بها.
وفي إطار إش���ادته بالقرار، 
طالب اجلوع���ان بإعداد الئحة 
بالق���رار توضح كيفية  مرفقة 
تطبيقه ف���ي الواليات املتحدة 
كون القرار ش���امال للجامعات 
األجنبية على أن تكون الالئحة 

بني اجلامعات.
وأكد اجلوع���ان أن اإلحتاد 
حريص كل احلرص على متابعة 
القضية مع جميع اجلهات املعنية 
من وزارة التعليم العالي واملكاتب 
الثقافية في كل من واشنطن دي 
سي ولوس أجنيليس للتأكد من 
تطبيق الق���رار بأفضل طريقة 
ميكن من خاللها تأمني مصلحة 
الطلبة والطالبات الدارسني في 
اجلامعات األميركية والراغبني 
الواليات املتحدة  بالدراسة في 
ليتمكن���وا م���ن احلصول على 
أفضل تعليم وخبرة دراسية، 
كما سيتابع اإلحتاد طرق حتسني 
وتطوير السياسة لزيادة مفعولها 
في إع���داد خريجني على كفاءة 

بارك رئيس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
nuks.org أحمد اجلوعان جلميع 
الكويتيني  الطلبة والطالب���ات 
الواليات املتحدة  الدارسني في 
التعليم  إقرار وزارة  األميركية 
العالي التعديل على سياسة حظر 
اجلامعات )البلوك( والتي كانت 
عائقا كبيرا أمام عدد كبير من 
القادمني للدراس���ة في  الطلبة 
الواليات املتحدة األميركية والذين 
واجه���وا صعوبة ف���ي اختيار 
اجلامعات املتميزة التي يودون 
االلتحاق بها نظرا لوضعها في 
قائمة اجلامعات احملظورة طبقا 

للسياسة السابقة.

مع���دة بطريقة حتاف���ظ على 
مس���توى التعليم في الواليات 
املتحدة ومبدأ العدالة واملساواة 

فحص احد العمال
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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)

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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 

66243710
اأبــوعامـــر

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية


