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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

الجوعان: حملة تواقيع التحاد أميركا اعتراضًا على قرار حظر الجامعات

آالء خليفة
أكد رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحدة األميركية )nuks.org( أحمد اجلوعان 
ان االحتاد وعلى اثر قرار اســــتثناء طــــاب وطالبات أميركا 
من قرار تعديل سياسة حظر اجلامعات )البلوك( قام بالبدء 
بحملة جلمع تواقيع طاب وطالبات أميركا التخاذ موقف واحد 
وصــــارم أمام هذه اخلطوة مــــن وزارة التعليم العالي والتي 
بقرارها الصادر األسبوع املاضي واخلاص باالستثناء قررت 
عدم إنصاف طلبة أميركا. وذكر اجلوعان ان االحتاد بدأ احلملة 

السبت عن طريق موقع االحتاد )nuks.org( والتي القت جتاوبا 
كبيرا من الطلبة من شــــتى أنحاء الواليات املتحدة وهو أمر 
متوقع حيث ان النسبة الغالبة من الطلبة متأثرة بطريقة أو 
بأخرى من السياسة احلالية للحظر )البلوك( والتي حتدد عدد 
الطلبة في أي جامعة بعدد صغير ال يتواءم مع الزيادة األخيرة 
الكبيرة في عدد مقاعد بعثات وزارة التعليم العالي للواليات 
املتحدة األميركية وهذا ما قام االحتاد بتوضيحه للمسؤولني 
في الوزارة مسبقا خال اللقاءات املتكررة بني الطرفني ولكن 
االستجابة لم تكن في محلها من قبل الوزارة حيث ان السياسة 

احلالية متنع الطلبة الراغبني في الدراسة في الواليات املتحدة 
من االلتحاق مبجموعة كبيرة جــــدا من اجلامعات األميركية 
املرموقة ومتنع ايضا الطلبــــة الراغبني في تغيير جامعاتهم 
ألسباب أكادميية من االلتحاق بهذه اجلامعات. وأكد اجلوعان 
ان احلملة ســــتكون بداية لسلسلة من التحركات على جميع 
األصعدة لضمان تصحيح قرار استثناء طلبة أميركا من بني 
جميع الدول أو تبني بدائل االحتاد لسياسة البلوك والتي طالب 
بها االحتاد بالتعاون مع املكاتب الثقافية في كل من واشنطن 

دي سي ولوس اجنيليس بأسرع وقت ممكن.

سياس�ة الحظر تحد من عدد الطلبة وال تت�واءم مع  عدد مقاعد البعثات

أحمد اجلوعان

»الديوان«: قبول 8 موظفين 
في الجامعات المصرية

اعلن مدير ادارة البعثات واالجازات الدراسية بديوان اخلدمة 
املدنية جاســـم بوهندي عن ورود اسماء املوظفني احلاصلني على 
موافقة الشؤون العربية بجمهورية مصر العربية ملرحلة الدراسة 
العليـــا وعددهم 8 موظفني من بني املتقدمني للحصول على قبول 
من تلك اجلامعات للعام الدراسي 2010/2009، لذا نطلب من جميع 
املقبولني الواردة اسماؤهم ضرورة مراجعة اجلامعات املقبولني فيها 
وذلك لدفع الرسوم الدراسية وعمل الفحوصات الطبية الازمة المتام 

االجراءات داخل جمهورية مصر العربية، وفيما يلي االسماء:
بدر نوري بدر عبدالكرمي، حمود هال بخيت العجمي، خليفة 
دعيج خليفة املوســـى، عبداهلل احمد طه االنصاري، عبداحملسن 
جزاء جزاء، عوض ضحوي عوض املطيري، محمد سعيد جاسم 

ما احمد، عبدالناص حسن التويتان.

إحدى الكاميرات في املنشآت اجلامعيةخالد الياقوت

اكد مدير ادارة االمن والسامة في جامعة 
الكويت خالد الياقــــوت اهمية دور االدارة 
نحو توفيــــر االمن والســــامة واحلماية 
لافــــراد واملمتلكات والوثائق واملنشــــآت 
مبختلف مواقع اجلامعة، باالضافة الى سعي 
االدارة املتواصل نحو تنفيذ االستراتيجية 

االمنية للجامعة من خــــال توفير افضل 
الوسائل الفنية واالدارية للحفاظ على االمن 
والســــامة العامة، فضا عن نشر الوعي 
االمني وتعليمات الســــامة الوقائية لدى 
افراد االســــرة اجلامعية من اعضاء هيئة 

التدريس وطلبة وموظفني.

واوضح ان ادارة االمن والسامة تسعى 
الى مواكبة التطور التكنولوجي عبر تطبيق 
نظام املراقبة بالكاميرات في جميع املباني 
والساحات اخلارجية واملنشآت اجلامعية 

وذلك بالتعاون مع مركز نظم املعلومات.
واشــــار الياقوت الى انــــه توجد غرفة 

كنترول حديثة تتماشى مع التكنولوجيا 
احلديثة في كل املواقع اجلامعية املختلفة 
يشرف عليها مسؤول االمن والسامة، وذلك 
حفاظا على النظام االمني واملنشآت اجلامعية 
وتوفير كل ســــبل االمن والسامة لاسرة 

اجلامعية داخل جامعة الكويت.

الياقوت: كاميرات مراقبة متطورة  في جميع المباني والمنشآت الجامعية 
لتوفير األمن والسالمة والحماية لألفراد والممتلكات

آالء خليفة
كشفت اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت عن اقامة الندوة االقتصادية حتت 
عنوان »اخلصخصة هل هي طريق التنمية؟« يحاضر فيها كل من عضو مجلس 
األمة الســـابق احملامي احمد املليفي ورجل األعمال هيثم الشايع ونائب مجلس 
األمة وعضو اللجنة املالية النائب عبدالرحمن العنجري وأســـتاذ ادارة األعمال 
في اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت وعضو اجلمعية االقتصادية عبداحملسن 

املطيري وذلك في متام الساعة السابعة مساء اليوم في كافتيريا اجلامعة.

»الخصخصة هل هي طريق التنمية؟« في الجامعة المفتوحة اليوم
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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

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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

�ســــقــــــق للإيـــــجــــار
لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــلت. 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 الباب

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

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24812170 الجودة + ال�سعر

ب�ن ن��خ���ي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب


