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فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

اطلقت كلية بوكسهل 
الكوي���ت للبنات اس���م 
املرحوم عيس���ى سيد 
الرفاع��ي  عبداحملس��ن 
على امل��درج واملس���رح 
اخلاص بها وذلك تقديرا 
واعترافا من ادارة الكلية 
الرائ���د والبارز  بالدور 
الذي قام به املرحوم على 
املس���ت��وى االكادمي��ي 
ف���ي الكويت، وتثمين��ا 
التي  الكبيرة  للجه���ود 
بذله���ا به���دف االرتقاء 
باملستوى االكادميي من 

املناص��ب االكادميي��ة املختلف��ة  خ��الل 
الت�����ي تقلدها بعد تخرج���ه في جامعة 
ميتشيغان الغربية � الوالي��ات املتح��دة 
)بكالوري��وس هندس���ة( لينض��م ال��ى 
فري��ق العمل ف��ي احلقل االكادميي ملدة 
زادت على العشرين عاما بدءا من الهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي كنائب مدير 

الى رئيس  عام وصوال 
مجل���س امن���اء كلي��ة 
بوكسهل ونائب رئيس 
مجلس االدارة في شركة 
التعليمي���ة  اخلدم���ات 

العاملية املتكاملة.
وكان املرحوم الرفاعي 
تبنى فكرة تأسيس اول 
كلي���ة خاص���ة للبنات 
كلي�����ة   � بالكوي�����ت 
بوكسهل للبن��ات � وهي 
اق��دم  الت�����ي  اخلطوة 
عليها بخبرة واس���عة 
ورؤية مستقبلية، لكن 
ش���اء القدر اال يكون حاضرا لقطف ثمار 
فكرته الرائدة ليرى تخريج الدفعة االولى 
من طالبات الكلية التي فتحت آفاقا جديدة 
لبنات ونس���اء الكويت في تلقي العلوم 
املتخصصة ملدة عامني ميكن لهن بعدها 
اكمال دراس���تهن في اجلامعات العاملية 

حسب رغبتهن.

آالء خليفة
الرعاية االجتماعية  ادارة  دعت 
بعمادة ش���ؤون الطلب���ة بجامعة 
الكويت الطلب���ة خريجي الثانوي 
2010/2009 الراغب���ني في االلتحاق 
الكويت بضرورة إحضار  بجامعة 
االوراق التالية عند التس���جيل في 

اجلامعة )ش���هادة رقم احلس���اب 
الصادرة من البنك تثبت اسم البنك 
والفرع ورقم احلساب � صورة من 
الذي  املتزوج  الزواج للطالب  عقد 
يعمل � شهادة تثبت إعاقة حديثة 
صادرة من املجلس االعلى للمعاقني 

للطالب ذي االعاقة(.

أوراق رسمية لاللتحاق بالجامعة

الفقيد عيسى الرفاعي

يسرى اخلليفة

بعض الطالبات املشاركات في الدورة املاضية

»المهندسين« تحتفي بـ 300 خريج وخريجة في كلية الهندسة غدًا
برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح تقيم جمعية املهندسني في الساعة 
السابعة والنصف مس����اء غد حفل تكرمي خريجي وخريجات 
طلبة الفصل الثاني من العام الدراسي احلالي في كلية الهندسة 
والبترول لنحو 300 خريج وخريج����ة، وذلك في قاعة الراية 
بفندق الكورت يارد مبنطقة الشرق. وقالت عضو جلنة شؤون 
الطلبة والبحث العلمي في جمعية املهندسني م.يسرى اخلليفة 
ان اجلمعي����ة تقيم هذا احلفل للعام الثاني على التوالي، وانها 

تش����كر رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح حلفل هذا العام والذي يجسد اهتماما 
رس����ميا بهذه الشريحة اجلديدة التي تنخرط في سوق العمل 
الكويتي في الوقت الذي انطلقت فيه ورش عمل احلكومة لتنفيذ 
خطط التنمية في البالد. وأضافت: ان املهندس����ني واملهندسات 
سيؤدون أمام الشيخ د.محمد الصباح وأساتذتهم وذويهم »قسم 
املهندس« والذي س����يكون تقليدا سيقومون به في كل عام ان 
شاء اهلل، موضحة ان هذا القسم يجسد حب الوطن واإلخالص 

في العمل والصدق فيه، واحملافظة على أسرار املهنة وتقاليدها 
وممارستها من خالل األخالقيات املهنية املتعارف عليها والتي 
مت تعلمها في كلية الهندس����ة والبترول، كما يقسم املهندسون 
واملهندس����ات على اإلخالص للدين والوطن واألمير واألخوة 
جلميع زمالء املهنة والعمل على صيانة حياة اإلنسان في كل 
الظروف واألحوال. وأشارت عضو اللجنة الى ان حفل التكرمي 
سيشتمل على مجموعة من الكلمات لراعي احلفل ولرئيس جمعية 
املهندسني الكويتية واخلريجني واخلريجات، وسيعرض فيلم 

وثائقي عن احلياة الدراسية واملهنية للمهندسني وسيلقي أحد 
الزمالء اخلريجني قصيدة بهذه املناسبة، وبعد طابور اخلريجني 
واخلريجات وتلقي التكرمي من راعي احلفل سيؤدي احلضور 
القسم الهندسي مبشاركة رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
م.طالل القحطاني. وأوضحت اخلليفة: انها وزميالتها سعداء 
بأنهم استكملوا جميع االستعدادات إلقامة حفل سيخلد في ذاكرة 
زمالء املستقبل، مشيرة الى انه يقام برعاية مكتب االحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية في الكويت والبنك الوطني.

»بوكسهل الكويت للبنات« تطلق اسم الفقيد
 عيسى سيد الرفاعي على أحد مرافقها

تقديرًا إلسهاماته األكاديمية الرفيعة »العلوم« تنّظم الدورة الصيفية 33 لطلبة الثانوية اإلثنين
أعلن مدير مكتب االستشارات 
والتدريب بكلية العلوم بجامعة 
الكوي���ت د.حي���در بهبهاني عن 
تنظيم الدورة التدريبية الصيفية 
33 لطلبة الثانوية العامة ملادتي 
الكيمي���اء واالحياء خالل الفترة 
من 27 اجلاري وحتى 5 اغسطس 
املقبل والتي ينظمها معهد الكويت 
لالبحاث العلمي���ة بالتعاون مع 
جامعة الكويت ومكتب االستشارات 

التدريب بكلية العلوم.
وذكر د.بهبهاني انه سيشارك 
في الدورة عدد من طالب الثانوية 
الذين مت اختيارهم من خالل اجراء 
مقابالت ع���دة الختي���ار افضل 
املتقدمني منهم، وذلك للمشاركة في 
انشطة الدورة مبجاالت مختلفة من 
ابرزها: الهندسة والعلوم والكيمياء 
واالحياء، فضال عن تغطية اجلانبني 
النظري والعملي من خالل عمل 
جتارب علمية تتناسب وطموحات 

شباب املستقبل.
الى حرص  وأشار د.بهبهاني 
مكتب االستش���ارات والتدريب 
عل���ى اختيار نخب���ة من اعضاء 
الهيئة التدريسية للقيام بتدريس 

جميع النواحي اخلاصة في هذه 
الدورة، حيث سيقوم أ.د.عبدالهادي 
بوعليان وفريق العمل من قسم 
الكيمياء بتغطية اجلانبني العملي 
والنظري، ود.مجدي منتصر من 
البيولوجية بكلية  العلوم  قسم 
العلوم بتغطية اجلوانب املتعلقة 

باالحياء.
وتابع د.بهبهاني حديثه قائال: 

سيش���ارك في مادة الكيمياء 22 
طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية، 
و23 طالب���ا وطالب���ا ف���ي مادة 
االحياء، وس���تكون هناك فرصة 
لهؤالء الطلبة للتعرف على جميع 
املواضيع املتعلقة بالتخصصات 
املطروحة، والقيام بعمل التجارب 
العلمية، وتشريح الكائنات احلية، 
فضال عن تقنية زراعة االنسجة 

واخلاليا، والدراس���ات اخلاصة 
بالسلوك احليواني.

وأضاف د.بهبهاني بأنه ستتم 
تغطية م���ادة الكيمياء من خالل 
تقدمي محاضرات علمية في مجال 
البيئة ودور الكيمياء في حياتنا، 
املتعلقة  الى املواضيع  باالضافة 
بالتلوث واستدامة االرض ويتخللها 
بعض اجلوانب العملية من خالل 

عمل بع���ض التج���ارب العلمية 
كتحديد نسبة ڤيتامني C في بعض 
العصائر، وحتاليل عينات مختلفة، 

والتحليل الكروموجترافي.
كما سيتم حتضير بعض املواد 
العامة مثل الصابون، واالصباغ، 
الكافيني من الشاي،  واستخراج 
وذلك بهدف تشجيع الطلبة على 
البحث العلمي والدراسات العلمية 

اخلاصة بالكيمياء.
وقال د.بهبهاني انه بعد االنتهاء 
من تغطية تلك اجلوانب سيكون 
هناك ع���رض تقدمي���ي البحاث 
ودراس���ات للطلبة املش���اركني 
سوف تعرض عند اختتام الدورة 
التدريبية في االسبوع االول من 

شهر اغسطس القادم 2010.
كما اشار د.بهبهاني الى حرص 
مكتب االستشارات والتدريب على 
دعم تلك االنش���طة العلمية من 
خالل اعضاء الهيئة التدريس���ية 
بكلية العلوم على تغطية جميع 
اجلوانب العلمية للدورة التدريبية، 
متمنيا النجاح والتوفيق البنائه 
الطلب���ة خلدمة ورفع راية العلم 

والتقدم.
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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(

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 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

للـبـيــــع
بطاريات م�ستعملة

عدد 812

للمعاينة وتقدمي عر�س 

�سعر الت�سال على

2246297965993752- 66166613

�ساليهات املهنا
تقدم ل�سيف 2010

لايجار باخلريان طريق 278

3 غــرف  +  2حــمـــام  + �سالة كبرية 
مبا�سرة   اخلـــور  على  اإطــالــة  ملكي  فــر�ــس    -

 متــتـــــع بــجــمــال الــطــبــيــعــة وروعـــــة الــ�ــســاطــئ

ـــداً ــي ج ــل ــائ ـــو ع ـــامل يف ج ـــع ـــس ال ـــاأ� ــد ك ــاه ــس �

ال�سبوع نهاية  لعطلة  د.ك   180 من  الإيجار  يبداأ 


