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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن أمني سر الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � ف����رع الواليات املتحدة األميركية 
عبداهلل بوشهري ان االحتاد يقوم بالتحضير حاليا 
لشهر رمضان املبارك، موضحا ان هناك العديد من 
املفاجآت واألنشطة التي تنتظر طلبة أميركا خالل 
الشهر الفضيل. وأضاف بوشهري ان االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة األميركية عود 
الطلبة املغتربني على أكثر اخلدمات واألنشطة متيزا 
خالل الش����هر الفضيل حيث يقوم االحتاد سنويا 
بإعداد موقع رمضاني خاص يستقطب جميع الطلبة 
املغتربني وليس فقط الطلبة الدارسني في أميركا 
وذلك لشمول أنشطة احتاد أميركا الرمضانية والتي 

تغطي اجلانب الروحي والترفيهي والتثقيفي.

بوشهري: أنشطة متعددة في رمضان التحاد أميركا

اخذ التلوث البيئي بشكل خاص واملشكالت 
البيئية املعاصرة االخرى بشكل عام صفة العاملية 
حيث ان انواع امللوثات ال تعترف بحدود سياسية 
او اقليمية بل تنتقل من اقصى الشمال الى اقصى 
اجلنوب وقد يظهر التل��وث في دولة ال متارس 
النشاط الصناعي او التعديني وذلك نتيجة النتقال 
امللوثات من دولة صناعية ذات تلوث عال الى دولة 
اخرى، وتسهم الرياح والسحب والتيارات املائية في 
نقل امللوثات من بلد الى آخر مثل االبخرة والدخان 
والغازات الناجتة عن املصانع التي تنفثها املداخن 
وتنقلها الرياح الى بالد نائية واماكن اخرى بعيدة، 
كما تنقل امواج البحر بقع الزيت التي تتس��رب 
الى البحر من غ��رق الناقالت من موقع الى آخر 
مهددة بذلك الش��واطئ اآلمنة واالحياء البحرية 
مبختلف انواعها، فلم يشهد العالم من قبل تلوثا 
بيئيا مبثل حجم التلوث البيئي الناجم عن احتراق 
آبار البترول في الكويت فلقد مت تدمير واشعال 
النيران في 732 بئرا من بني 1080 بئرا كانت تتركز 
في املنطقة الشمالية والغربية واجلنوبية، وتقدر 
كمية النفط احملترق في هذه اآلبار بنحو 6 ماليني 

برميل يوميا وكان جزء منها يشتعل واجلزء اآلخر 
ينبعث من اآلبار على شكل نفط خام ادى الى ظهور 
بحيرات نفطية تغطي مساحات شاسعة، وقدرت 
كمية الدخان االس��ود الن��اجت عن النفط احملترق 
بنح��و 14 � 40 ألف طن في اليوم، ويتفق علماء 
البيئة على ان آثار ه��ذه الكارثة ال تقتصر فقط 
على الكويت او اخلليج وحدهما وامنا تتعداهما الى 
مناط��ق وبلدان تقع بعيدا عنهما، واخيرا، ان اهلل 
سبحانه قد خلق لنا الكون كله، وابدع لنا الطبيعة 
من حولنا، فهي امانة بني ايدينا، واستغاللها يجب 
ان يقترن بقدر حتقيق املنفعة اخلاصة مع احلفاظ 
على املصلحة العامة، فعلينا نش��ر الوعي البيئي 
بني االبناء لتوس��يع آفاقهم ومداركهم حول حب 
العال��م والكون مبا فيه، والتع��اون على مواجهة 
ه��ذا اخلطر ملا فيه من مصلحة الفرد، واملجتمع، 

بل والعالم أجمع.
أنفال الكندري
جامعة الكويت ـ كلية التربية
مقرر التربية البيئية

الشبح العالمي!طالبيةمشاركات 

نداء البيئة
رس��الة من البيئة إلى اصحاب 
الش��أن وعش��اق البيئ��ة، لقد ادت 
كارثة ام الهيمان نظرا لتلوثها بدخان 
املصانع وبحي��رات النفط ونفايات 
املواد الس��ائلة السامة الى خلل في 
البيئة الكويتية وتلوث عناصر البيئة 
من هواء وتربة وماء ولقد تسببت في 
معاناة ابنائها ووفاة عدد كبير منهم 
بأمراض عدي��دة كااللتهاب الرئوي 
الڤيروسي وضيق التنفس وامراض 
اخرى لم يكشف عنها بعد رمبا تعلن 
عنها الس��نوات املقبلة فلتكن هذه 
الرسالة بداية صفحة جديدة وتالحق 

ما ميكن تالحقه من بيئتنا الغالية.
أنوار الحربي
كلية التربية

القطمة: »بوكسهل الكويت« تتوصل إلى اتفاق
مع الجامعة األميركية والكلية األسترالية لخريجاتها

كش����فت نائب مدير الشؤون 
الطالبية في كلية بوكسهل الكويت 
نضال القطمة عن توصل الكلية 
ال����ى اتفاق مع كل م����ن اجلامعة 
الكويت والكلية  ف����ي  األميركية 
االس����ترالية، تستطيع خريجات 
الكلية من خالله إكمال دراستهن 
في اجلامعتني والتخرج بدرجة 
البكالوريوس، مؤك����دة ان هذه 
االتفاقات تق����دم فرصة حقيقية 
الكويت«  خلريجات »بوكس����هل 
للدراس����ة اجلامعية واالستفادة 
من فترة دراس����تهن ف����ي الكلية 
كطريق ميهد لهن القبول في أرقى 

اجلامعات املعترف بها دوليا.
وبين����ت القطمة ان االتفاقات 
تنص على قبول خريجات دبلوم 
إدارة األعمال والتصميم اجلرافيكي 
لاللتحاق باجلامع����ة األميركية، 
وقب����ول خريجات دبل����وم إدارة 
األعمال ف����ي االلتحاق باجلامعة 
االس����ترالية الستكمال دراستهن 
والتخرج بدرجة البكالوريوس.

وأضاف����ت في تصري����ح لها 
حول هذا املوضوع ان خريجات 
»بوكسهل« الراغبات في احلصول 
على هذه الفرصة املميزة ميكن ان 
يتقدمن بطلب االلتحاق الى اجلامعة 
األميركية بعد استيفاء الشروط 
اخلاصة بالتسجيل والتي ميكن 
احلصول عليها من الكلية. وأكدت 

القطمة ان كلية بوكسهل تسعى 
وحترص على تقدمي كل ما ميكن 
لتحقيق أفضل الفرص لطالباتها، 
مشيرة الى ان هذه الفرصة بالذات 
حتمل الكثير من امليزات وأهمها 
حتقيق طموح الطالبات بش����كل 
الثانوية،  الدراس����ة  مباشر بعد 
حيث تقدم له����ن الكلية التأهيل 
الالزم لاللتحاق بها وتوفر عليهن 
الوقت واجله����د للقيام بذلك من 
خالل املناهج الدراسية املتخصصة 
التي تقدمها الكلية. وبينت القطمة 
املي����زات األخرى الكثي����رة التي 
تقدمها الكلية للطالبات اخلريجات 
م����ن خالل ه����ذا االتف����اق، وهي 
احلصول على ش����هادتي الدبلوم 
والبكالوريوس، ما يعزز إمكانية 
أكبر،  احلصول على فرص عمل 
كاشفة عن سعي الكلية الى توقيع 
اتفاقات مماثلة مع جامعات محلية 
أخرى متكن الطالبات اخلريجات 
من اختصاصات اخرى من إكمال 

دراستهن باجلامعة.

إلكمال دراستهن في أرقى الجامعات في الكويت

نضال القطمة د.رنا الفارس

جانب من أعمال البنية التحتية

جانب من األعمال

»الجامعة المفتوحة«: 
االتصال بالمقبولين 

أواخر أغسطس
آالء خليفة

أكد مدير فرع اجلامعة العربية 
املفتوح����ة بالكوي����ت د.طارق 
عبداهلل ح����رص اجلامعة على 
استيعاب أكبر عدد من طلبات 
الت����ي قدمت ببرامج  االلتحاق 
اجلامعة وفق االمكانات والشروط 
املتاحة، والتزال جميع الطلبات 
قيد البحث والدراس����ة من قبل 
اللجان املختصة وهي ال تدخر 
جهدا من أجل انهائها في الوقت 

احملدد.
وذكر ان نتائج طلبات التقدمي 
ستأخذ بعض الوقت لدراستها 
قبل اعتمادها، ونحن ملتزمون 
القبول  بجميع لوائح وشروط 
احمل����ددة للجامع����ة ومجل����س 
اجلامعات اخلاصة ومبا ينسجم 
مع رسالة وأهداف اجلامعة التي 
تسعى الى دميوقراطية التعليم 
كغاي����ة نبيلة من غاياتها، ومن 
املتوقع ان يتم االتصال باملقبولني 
تباعا ابتداء من األسبوع الثالث 

من أغسطس املقبل.

الفارس: تأهيل شركات عالمية ومحلية لتنفيذ
أعمال البنية التحتية بمدينة صباح السالم الجامعية

عقدت جامعة الكويت اجتماعا 
متهيدي����ا لتأهيل وحتديث تأهيل 
شركات عاملية ومحلية لتنفيذ اعمال 
البنية التحتية في مشروع مدينة 

صباح السالم اجلامعية.
وحضر االجتماع عدد كبير من 
الش����ركات العاملية واحمللية التي 
التأهيل للمشاركة في  ترغب في 
املنافسة على التعاقد مع اجلامعة 
لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتي 
متثل العنصر األساسي في مشروع 
الس����الم اجلامعية  مدينة صباح 
نظرا لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بجمي����ع املواقع التي يتكون منها 

املشروع.
وقالت مدير البرنامج االنشائي 
د.رنا الفارس ان آخر تأهيل قامت 
ب����ه اجلامعة لتنفيذ اعمال البنية 
التحتي����ة كان ع����ام 2008 والذي 
مت على أساس����ه طرح العديد من 
مناقصات احلزم املتعلقة بأعمال 
البنية التحتي����ة من خالل جلنة 
املناقص����ات املركزي����ة وحس����ب 
االجراءات والنظم املتبعة واملعمول 

بها في هذا الشأن.
ونظرا حلجم وضخامة ونوعية 
التحتية  األعمال املطلوبة للبنية 
فضال عن وجود األزمة االقتصادية 
العاملي����ة التي تأث����رت بها معظم 
شركات املقاوالت وغيرها، أصبح 
هناك أمر حتمي يتطلب ضرورة 
حتدي����ث التأهيل ألعم����ال البنية 

التحتية وغيرها.
وأضاف����ت: ان اجلامعة تقوم 

بأعمال حتديث التأهيل للشركات 
العاملية واحمللية بالتوازي مع طرح 
املناقصات التي مت إعداد مستنداتها 
على الشركات التي سبق تأهيلها في 
سنة 2008 بهدف العمل على عدم 
تأخير اجناز أعمال املشروع طبقا 
لبرنامجه الزمني وهو ما تسعى 
الي����ه وتعمل من اجل����ه اجلامعة 
بصفة مستمرة، علما بان النتائج 
التي سيسفر عنها حتديث التأهيل 
سوف يتم استخدامها في املناقصات 

املقبلة.
ونظرا لديناميكية أعمال البنية 
التحتية فإن األمر يتطلب حتديث 

التأهيل بصفة دورية.
من جانبه قدم مستشار اإلدارة 
� مدير املشروع شرحا لتفاصيل 
التأهيل مقرونا بش����رح  معايير 
تفصيلي ألعم����ال احلزم املتبقية 
من البنية التحتية التي تعتبر في 
النهائية وجار  التصاميم  مراحل 
إعداد مستندات املناقصات املتعلقة 

بها موضحا نوعية األعمال املشمولة 
بكل حزمة منها.

كما قدم احلضور عن شركات 
املقاوالت التي ترغب في التأهيل 
بعضا من االستفسارات وحصلوا 
مبوجبها على اإلجابات املطلوبة 
من مدير املش����روع ومن املعنيني 
في البرنامج اإلنشائي باجلامعة. 
وفي نهاية االجتماع شكرت د.رنا 
الف����ارس اجلميع على حضورهم 

االجتماع ومتنت لهم التوفيق.
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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

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

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 


