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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية عميد كلية التربية االساس���ية د.عبداهلل 
املهنا، ينظم املوسم الثقافي الثالثون ندوة يستضيف فيها 
الباحث في التراث الكويتي صالح املسباح اللقاء محاضرة 
بعنوان »حملات من تاريخ الكويت« وذلك في متام الساعة 
الس���ابعة والنصف مس���اء 3 مايو بقاعة السمحان بكلية 

التربية االساسية بنني بالعديلية.

»لمحات من تاريخ الكويت« 
في التربية األساسية 3 مايو

»المعلمين« تقيم اللقاء السنوي لطالبات كليتي التربية 
تحت شعار »انطالقة واعدة 4« اليوم الخميس

العربود: ندوة »العالقة بين السلطتين وتأثيرها على المجتمع« 
في الجامعة المفتوحة بمشاركة الحربش والبراك اليوم

آالء خليفة
اعلن رئيس املجلس الطالبي في اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت مبارك العربود 
عن اقامة ندوة سياسية حتت عنوان »العالقة 
بني السلط���تني وتأث���يرها على املجتمع« 
مساء اليوم في مت����ام الساعة السادسة 
والنصف بع���د صالة املغرب في اجلامعة 

مبنطقة خيطان على الدائري السادس في 
كافتيريا اجل��امعة ويحاضر فيها النائب 
د.جمعان احلربش والنائب مسلم البراك 
والنائب السابق محمد العبداجلادر والكاتب 
الصحافي محمد عبدالقادر اجلاسم ورئيس 
نقابة العاملني باخلطوط اجلوية الكويتية 

حمد املري.

الطالبية  العرب���ود اجلم����وع  ودع����ا 
واملهتمني ال����ى حضور الن�������دوة وذلك 
للوقوف على الوضع السياس����ي الراهن 
بني الس����لطتني، مش����يرا الى ان املجلس 
الن����دوة وفق اجن���دته  انش����طة  ينظم 
اخلاصة ودعم العالقة بني السلطتني في 

املستقبل.

يقام اليوم اللقاء الس���نوي 
للطالبات اخلريجات من كلية 
التربية االساس���ية في الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب وكلي���ة التربية في 
جامعة الكويت الذي تنظمه ادارة 
املعلمات ف���ي جمعية املعلمني 
حتت شعار »انطالقة واعدة 4« 
برعاية النائب مرزوق الغامن.

وأشارت رئيسة فريق العمل 
للقاء هن����اء القحطاني الى ان 
هذا اللقاء الذي سيقام الساعة 
9.30 صباحا في مقر اجلمعية 
بالدسمة يأتي في اطار النشاط 
احلافل إلدارة املعلمات وحرصا 
عل����ى تعزي����ز دور اجلمعية 
املتمثلة في توفير  ورسالتها 

ومعرف���ة الطريقة الصحيحة 
واملثلى في التعامل مع االدارة 
املدرسية واملسؤولني وطريقة 
التعامل مع زميالتهن وأولياء 
االم���ور، وكذل���ك تلمي���ذات 
وطالبات املدرسة، كما يهدف 
اللقاء الى تعريف اخلريجات 
التي  التربوية  باملس���تجدات 
ط���رأت على املي���دان في ظل 
التطوير اجلدي���د وتوضيح 
اللوائ���ح التربوية وباألخص 
نظام الغياب، الى جانب تعزيز 
روح احلماسة لديهن وتعليمهن 
ط���رق الوصول ال���ى التميز 
فيما يأت���ي الهدف االخير من 
اللقاء من خالل التعريف بدور 
جمعية املعلمني الكويتية وادارة 

الش���املة  وتق���دمي اخلدمات 
الرس���الة  واملميزة ألصحاب 
التربوية، الى جانب حرصها 
على تعزيز مجاالت التواصل 
مع الطالبات اخلريجات والالتي 
العمل مبجال  سينخرطن في 
التعليم، والسعي الى إعدادهن 
للحي���اة العملية واملهنية من 
خالل إكسابهن املهارات املطلوبة 
في الق���درة عل���ى التخطيط 
ومهارات التعامل مع اآلخرين، 
وف���ي التعرف عل���ى االجواء 
والبيئ���ة املدرس���ية وكيفية 
التعامل مع كل اخلطط والبرامج 

التعليمية.
وذك���رت القحطاني أن من 
أبرز اهداف اللقاء السنوي لهذا 

العام هو توجيه طالبات كلية 
التربية االساسية، الى طريقة 
التكيف م���ع احلياة العملية، 

املعلمات واخلدمات التي تقدمها 
للنهوض بالتعليم واملعلمني 

واملعلمات.
وأشادت القحطاني بالرعاية 
الكرمية التي حظي بها اللقاء 
من قبل النائب م.مرزوق الغامن 
التوالي  الثانية على  وللسنة 
وبالتعاون الطيب من قبل كليتي 
التربية والتربية االساسية وكل 

اجلهات املشاركة.
وتضم اللجنة التحضيرية 
للقاء التي ترأسها مديرة ادارة 
املعلمات أصيلة الشطي ويرأس 
فريق العمل فيها هناء القحطاني 
كال من فتحية الدليمي ومنى 
ذكر اهلل وناهدة فيروز وسوسن 

أبوالهوس.

برعاية النائب مرزوق الغانم

هناء القحطاني

مبارك العربود

سعد الهدية يتوسط فريق عيادة امليدان

كشف مجاني

عيادة الميدان تواجدت في »العلوم اإلدارية«:
فحص مجاني على صحة األسنان والفم

آالء خليفة
انطالق����ا من ح����رص كلية 
العل����وم االداري����ة على صحة 
طلبتها والعامل����ني فيها، نظم 
مكتب العالقات العامة بالكلية 
بالتعاون مع عيادة امليدان زيارة 
ميدانية لعيادة امليدان املتنقلة، 
حيث قدمت العيادة فتح ملف 
وفحصا مجانيا جلميع الفاحصني 

على صحة اسنانهم.
كما ق���ام الدكتور املختص 
م���ن العيادة املتنقل���ة بتقدمي 
التعامل مع  النصائح وكيفية 
االمراض وطرق الوقاية الصحية 
والعلمية للمحافظة على صحة 
الفم واالس���نان واالجابة عن 
جميع اس���ئلة واستفس���ارات 

اجلمهور.
وقد القى هذا النشاط اقباال 
ممتازا من قبل الطالب والطالبات 
والعاملني بالكلية وابدوا اعجابهم 
بهذه البادرة ومتنوا ان تكون 

هناك زيارات اخرى للعيادة.
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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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2
املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> 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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

97587725

للبـــيـــع

رخ�سة مطعم 
ماأكولت خفيفة

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب


