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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
حت���ت رعاية وحض���ور عمي���د كلية 
التربية األساس���ية د.عبداهلل املهنا أقامت 
كلية التربية األساسية ممثلة في العالقات 
العامة وبالتعاون مع احتاد طلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الباردة  يوما مفتوحا لتقدمي املش���روبات 

واآليس كرمي في الكلية ويأتي هذا النشاط 
ليس���اهم من تخفيف حرارة الصيف على 
الطلبة والعاملني في الكلية. شارك في هذا 
اليوم عدد من الشركات واحملالت املتخصصة 
في املش���روبات الباردة واحللويات حضر 
اليوم املفتوح عدد من قياديي ومس���ؤولي 

الكلية.

يوم مفتوح في كلية التربية األساسية
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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(

�صيانة 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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل
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ت�صليح 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

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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

»السياحة والتجميل« أجرى المقابالت الشخصية 
للمتدربات من حملة الشهادة المتوسطة

العنود حصلت على الماجستير في دور وسائل 
االتصال في تنمية وعي الشباب بقضية المخدرات

محمد هالل الخالدي
أجرى معهد السياحة والتجميل واألزياء املقابالت الشخصية 
للمدربات الراغبات في االلتحاق باملعهد األسبوع املاضي. وأكدت 
مديرة املعهد س���هير جمعة أنه مت عمل املقابالت الش���خصية 
واالختبارات التحريرية للمتدربات حلملة الشهادة املتوسطة 
لقسمي التجميل واألزياء، وهي في قسم التجميل � تخصص 
»)تصفيف شعر وفن املاكياج« وقسم األزياء تخصص »تنفيذ 
األزياء« حيث مت إجراء عدد 64 مقابلة شخصية لقسم التجميل 
حتت اش���راف رئيس القسم س���ناء العليان وعدد 30 مقابلة 
ش���خصية لقس���م األزياء حتت إش���راف رئيس القسم ليلى 
عبدالكرمي مع التنس���يق مع رئيس مكتب ش���ؤون املتدربات 

هدباء البلهان.

القاهرة ـ هناء السيد
حصلت الباحث����ة العنود الرش����يد على درجة 
املاجس����تير بتقدير امتياز عن رسالتها حول دور 
وس����ائل االتصال في تنمية وعي الشباب الكويتي 
بقضية املخدرات وتكونت جلنة املناقشة من د.علي 
عجوة عميد كلية االعالم االسبق مشرفا ود.محمد 
عتران االس����تاذ بقس����م العالق����ات العامة واالعالم 
باجلامعة وحضر املناقشة سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلم����د وتناولت الدراس����ة احصائيات حول جلب 

املخدرات.
وتشير النتائج إلى أن أغلبية عينة البحث يرون 
أن وس����ائل اإلعالم في دولة الكويت تناولت قضية 
املخدرات بدرجة ضعيفة بنسبة 49.2%، ويتعرف 
الشباب في دولة الكويت على املخدرات عن طريق 
األفالم واملسلسالت بنسبة 55.6%، يليها التلفزيون 

بنسبة 51%، ثم األصدقاء بنسبة %49.4.
وأظهرت الدراس����ة أن أهم أسباب إدمان الشباب 
للمخدرات، ترجع إلى ضعف الوازع الديني بنسبة 
65.8%، يليه سوء اس����تغالل أوقات الفراغ بنسبة 
60.5%، ثم غياب الرقابة من جانب الوالدين بنسبة 
52.8%، وأخيرا الهروب من املشاكل بنسبة %50.6.

وكشفت الدراسة أن أهم اآلثار املترتبة على تعاطي 
املخدرات على الفرد هي: ارتكاب اجلرائم بنس����بة 
71.7%، يليه تدهور احلالة الصحية بنسبة %54.1، 
ثم خسائر مادية بنس����بة 31.8%، ثم إجناب أطفال 
مش����وهني بنسبة 19.6%، وأخيرا فقدان القدرة على 

اإلجناب بنسبة %15.

وأش����ارت الدراسة الى أن أهم األساليب لتوعية 
الشباب بقضية املخدرات، هي زيادة برامج التوعية 
في وسائل اإلعالم اجلماهيرية بنسبة 53.2%، يليها 
توعية اآلباء بضرورة متابعة األبناء بنسبة %43.3، 
ثم تكثيف حمالت التوعية في وزارات الدولة الصحة 
� التربية � الداخلية بنس����بة 41.9%، ثم وضع منهج 
مدرسي في املرحلة املتوسطة للوقاية من املخدرات 

بنسبة %38.
وأوضحت الدراسة أن أهم الطرق التي يستخدمها 
الش����باب للحصول على املخدرات في الكويت هي: 
جتار املخدرات بنسبة 69.3%، يليها األصدقاء بنسبة 
50.3%، ثم الس����فر للخارج بنسبة 28.5%، وأخيرا 

اخلدم أو العمالة األجنبية بنسبة %10.6.
يرى أغلبية افراد العينة أن التدخني يكون أحيانا 
بوابة لإلدمان بنسبة 59.4%، في حني يرى 21.9% أنه 

ال عالقة بني التدخني وإدمان املخدرات.
وخلصت نتائج الدراسة الى عدد من التوصيات 
واملقترحات، يجب وضعها في عني االعتبار عند وضع 
أي برنامج متكامل لعالج مشكلة املخدرات في الدول 
العربية عامة وفي دول اخلليج بصفة خاصة، ومن 

هذه التوصيات واملقترحات:
1� إلزام مؤلفي ومخرجي الدراما مبراجعة املواقف 
الدرامية املتعلقة باملخدرات مع املختصني كش����رط 

أساسي لعرضها.
2� تركيز احلمالت اإلعالمية للجماعات املستهدفة 
مث����ل تالمي����ذ امل����دارس � الن����وادي � التجمع����ات 

الشبابية.

سهير جمعة

المطلق: قبول 917 طالبًا وطالبة بشكل فوري
و29 الجاري آخر موعد الستقبال طلبات االلتحاق بالجامعة

العنزي: تسجيل الطلبة البدون في الجامعات المصرية
ال يستلزم موافقة مكتبنا الثقافي بالقاهرة

آالء خليفة
أعلن أمني السر في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع جمهوري���ة مصر العربية فيصل 
العنزي عن امكانية التسجيل بالنسبة للطلبة 
الب���دون في اجلامع���ات املصرية دون احلاجة 
ألخذ موافقة من املكتب الثقافي بس���فارتنا في 
القاهرة. وأوضح العنزي ان املكتب الثقافي وجه 
كتابا إلدارة الوافدين ذكر فيه انه ميكن للطالب 

البدون التسجيل عن طريق ادارة الوافدين دون 
أخذ موافقة من املكتب الثقافي وهذا الكتاب مت 
إرساله بعد مطالبات حثيثة من االحتاد لوضع 
آلية خاصة بتسجيل الطلبة البدون واالبتعاد 
عن املشاكل التي ميكن ان يعاني منها الطالب 
البدون عند تقدميه للتسجيل. وطالب العنزي 
جميع الطلبة البدون الراغبني في الدراس����ة 
بجمهورية مصر العربية االبتعاد عن مكاتب 

االستغالل واملندوبني غير الرسميني من قبل 
االحتاد والتواصل مع جلنة املستجدين على 
الرقم الس����اخن للجنة 97922688 للتسجيل 
باجلامعات املصري����ة. وبني العنزي ان جلنة 
املستجدين على أمت استعداد للقيام مبساعدة 
الطلبة الب����دون على التس����جيل باجلامعات 
املعترف بها م����ن التعليم العالي الكويتي في 

جمهورية مصر العربية.

من سلم األربع نقاط وحاصال على 
درجة املاجستير في علم وظائف 

األعضاء«.
وأشار حمادة الى انه بناء على 
هذه التعديالت يكون اإلعالن متكامال 
ويعطي األقسام العلمية والكليات 
مجاال واسعا الختيار األفضل من بني 
املتقدمني، مؤكدا على حرص االدارة 
اجلامعي����ة متمثلة مبدير جامعة 
الفهيد ونائب  الكويت د.عبداهلل 
مدير اجلامعة للش����ؤون العلمية 
د.ناجم الناجم على األخذ بكل ما 

يصب في مصلحة املبعوثني.
وأش����ار حمادة الى ان تس����لم 
الطلبات س����يكون من الساعة 9 
صباحا حتى الساعة 12 ظهرا خالل 
ايام الدوام الرسمي وحتى نهاية 
فترة االعالن في 2010/8/31، مؤكدا 
على ضرورة اطالع املتقدمني على 
العامة واخلاصة  جميع الشروط 
للتخصص����ات املطلوب����ة وذلك 
بالرجوع ال����ى املوقع االلكتروني 
الثقافي����ة: العالق����ات   إلدارة 

http://kucultural.kuniv.edu.kw

� كلية التربية قسم علم النفس 
املتقدم  التربوي بحيث »يك����ون 
حاصال على شهادة البكالوريوس 
في التربي����ة تخصص علم نفس 
ترب����وي، او بكالوري����وس علوم 

اجتماعية تخصص علم نفس«.
� كلية العلوم االدارية قس����م 
الطرق الكمي����ة ونظم املعلومات 
بحي����ث يصبح بإم����كان خريجي 
اإلدارية  العلوم  تخصصات كلية 
وخريجي كلية العلوم )رياضيات 
� علم احلاسب � احصاء وبحوث 
عمليات( وخريجي كلية الهندسة 
والبترول )ما عدا العمارة( وخريجي 
كلي����ة البنات )عل����وم املعلومات 
وتقنياتها( التقدم لتخصص نظم 

املعلومات او ادارة العمليات.
� كلي����ة الطب قس����م وظائف 
األعضاء »ان يكون املتقدم حاصال 
على بكالوري����وس طب وجراحة 
مبعدل ال يقل عن 2.67 من س����لم 
األربع نقاط او بكالوريوس علوم 
او العلوم الطبية املساعدة مبعدل 
عام وتخصص ال يقل عن 3 نقاط 

الى ذل����ك، أعلن مدي����ر ادارة 
العالقات الثقافية عبداحلميد حمادة 
عن متديد فترة اع����الن اجلامعة 
للبعثات وذلك حرصا من االدارة 
اجلامعية على فت����ح املجال أمام 
أكبر عدد من املتقدمني وش����مول 
خريجي الصيفي وذلك حتى تاريخ 
31 أغسطس املقبل، مشيرا الى ادخال 
بعض التعديالت مع اضافة بعض 

الشروط اخلاصة بكل من:

بنتائجهم خ����الل يومي عمل من 
تسلمها.

وكشفت املطلق عن اعداد الطلبة 
املتقدمني جلامع����ة الكويت حتى 
ي����وم اخلميس 22 اجلاري والذي 
بلغ عددهم 6970 طالبا وطالبة مت 
قبول 917 منهم قبوال فوريا، مشيرة 
الى انه س����يتم االعالن عن نتائج 
القبول أوائل شهر أغسطس املقبل، 

متمنية للجميع التوفيق.

آالء خليفة
اعلن����ت مدي����رة ادارة القبول 
بعمادة القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت ندى املطلق ان اخلميس 29 
اجلاري سيكون آخر موعد الستقبال 
طلبات االلتحاق باجلامعة، مؤكدة 
ضرورة االلتزام باملوعد احملدد حيث 
لن يتم تسلم طلبات االلتحاق بعد 

هذا التاريخ.
الى استمرار  وأشارت املطلق 
اس����تقبال طلبات التحاق الطلبة 
الكويتي����ني وأبناء الكويتيات من 
محددي اجلنسية خالل االسبوع 
املقبل حتى اخلميس 29 اجلاري، 
مؤكدة على تخصيص يومي االثنني 
والثالث����اء املقبل 26 و27 اجلاري 
الس����تقبال طلب����ات الطلبة غير 
الكويتيني وفق����ا للخطة الزمنية 

التي وضعتها اجلامعة.
املتوقع  الطلبة  ودعت املطلق 
تخرجهم من الثانويات االجنليزية 
ولم يتقدموا بفتح ملف الى ضرورة 
االسراع بفتح ملف قبل اغالق باب 
القب����ول، على ان يتق����دم الطلبة 

إعالن أسماء المقبولين أول أغسطس المقبل

التقديـم شـروط  بعـض  وتعديـل  البعثـات  إعـالن  فتـرة  تمديـد  حمـادة: 

عبداحلميد حمادة ندى املطلق

فيصل العنزي


