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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
افتتح عميد كلية العل����وم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.عبدالرضا اس����يري معرض ذكرى الغزو 
العراقي للكويت الذي نظمت����ه مجموعة من طلبة 
كلية العلوم االجتماعية بالتعاون مع مكتب الشهيد 

في بهو كلية العلوم االجتماعية.
وقال د.اس����يري: انه لش����رف كبير ان نرى تلك 

املجموعة من الطلبة املتطوعني في حفل تكرمي الشهداء 
ومتجيد دورهم، تذكر هذا اليوم التاريخي الذي شهد 
منوذجا لتالحم الشعب الكويتي بكل اطيافه في صد 
املعتدي اآلثم أال وه����و النظام العراقي البائد وهذا 
درس وعبرة لنا جميعا ان يستمر تآلفنا ومتاسكنا 
وتوازننا مع اخلارج وان نحافظ على نظامنا السياسي 

املتميز الفريد وهذه هي قوة الكويت.

أسيري افتتح »معرض ذكرى الغزو« في »االجتماعية«
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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(

�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

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 - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

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

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

العجمي التقى وفدًا من السفارة الفرنسية:
تبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجاالت

آالء خليفة
قام وفد من السفارة الفرنسية بزيارة 
لكلية العلوم االدارية � جامعة الكويت، 
وذلك لعقد اتفاقية بشأن التعاون بني 
املالية واالكادميية املهتمة  املؤسسات 
بدراسة االقتصاد االسالمي والتمويل 
االس���المي في كلت���ا الدولتني، حيث 
استقبله عميد الكلية د.راشد العجمي 
ومدير وقفية الكويت لالقتصاد االسالمي 

خالد احلشاش.
وقال د.العجم���ي ان الهدف من هذه 
االتفاقية هو تبادل اخلبرات واملعلومات 
واملعرفة والتحصيل العلمي والسعي وراء 
تطويره، سواء كان في مجال االقتصاد 
االسالمي او املجاالت االخرى وكذلك االمور 
املتعلقة بالشؤون االكادميية التي تصب 

د.راشد العجمي وخالد احلشاش مع وفد السفارة الفرنسيةفي املصلحة االدارية وجامعة الكويت.

»أعضاء هيئة التدريس« استنكرت 
االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان

مذكرة تفاهم بين »التعليم العالي«
وهونغ كونغ لتبادل الزيارات األكاديمية

محمد هالل الخالدي
وقع���ت وزارة التعليم العال���ي مذكرة تفاهم 
مع جامعة هونغ كون���غ والتي تتضمن التركيز 
على العديد من جوانب التعاون املشترك وأهمها 
على مس���توى البعثات اخلارجية والدراس���ات 
والبحوث وتبادل الزيارات على مستوى اعضاء 

هيئة التدري���س والطلبة في الكليات األكادميية 
وكذلك على مستوى تبادل املعلومات واخلبرات 
فيما يتعلق باعتماد الشهادات العلمية. وتشجع 
مثل هذه االتفاقيات الثقافية على توسيع نطاق 
التعاون بني الكويت وبقية دول العالم خاصة في 

مجال التعليم العالي.

آالء خليفة
أصدرت جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت بيانا 
صباح أمس جاء فيه: ان اجلمعية 
تتاب���ع بقلق بال���غ االعتداءات 
االس���رائيلية واملمارسات غير 
االنسانية جتاه الشعب اللبناني 
الش���قيق، وانتهاك س���يادته، 
وجتاوزاته التي ال تتوقف وقتل 
وجرح العديد من ابناء الشعب 
اللبناني على مسمع ومرأى من 
قوات حفظ السالم الدولية، منتهكا 
ومخترقا لكل القوانني واملواثيق 

واألعراف والقرارات الدولية كعادة 
هذا الكيان البغيض.

ونحن في جمعية اعضاء هيئة 
التدري���س ندعو الدول العربية 
واإلسالمية للوقوف قلبا وقالبا 
إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق 
كما ندعوهم الى رفض محاوالت 
الع���دو للب���دء ف���ي مفاوضات 
ومحادثات ش���كلية الهدف منها 
فقدان العزة وتكريس الهوان كما 
ندعو اجلمعية الى قطع جميع 
العالقات بني الدول املسلمة والكيان 
االسرائيلي وكذلك االنسحاب من 

مبادرات االستس���الم. وان كان 
من كلمة نوجهه���ا الى اجليش 
اللبناني البط���ل الذي دافع عن 
أراضي���ه وتصدى لهذا العدوان 
بكل بس���الة، ندع���و في الوقت 
الدولي للتحرك  ذاته املجتم���ع 
الفوري لوق���ف تلك االنتهاكات 
واالعتداءات االسرائيلية املتكررة 
جت���اه األراضي العربية وندعو 
املولى القدير ان يثبت أهلنا في 
البقاع في مواجهة عدوهم  تلك 
وعدونا وان ينصرهم نصر عزيز 

مقتدر.

العتيبي: »يدًا بيد لتنمية بلد« اإلثنين
آالء خليفة

اعلن رئيس الهيئة االدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع جمهورية مص���ر العربية ناصر العتيبي عن عقد ندوة 
»يدا بيد لتنمية بلد« التي ستضم جميع االحتادات الطالبية 
ملناقشة ابرز القضايا املشتركة العالقة بحضور عدد من نواب 
مجلس األمة وذلك يوم االثنني املقبل في جمعية احملامني في 

متام الساعة التاسعة مساء.
واشار العتيبي الى ان الندوة التي ارجئت في فترة سابقة 
من اجل مزيد من الترتيبات من قبل بعض االحتادات الطالبية 
تهدف الى وضع ابرز ما يعاني منه الطالب الدارس في الداخل 
او اخل���ارج الفتا الى ان هناك جملة من القضايا س���تطرحها 

االحتادات الطالبية وتهم الطلبة بشكل عام.

بحضور جميع االتحادات الطالبية

ناصر العتيبي
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التلوث الغذائي
يحدث هذا التلوث من االحياء الدقيقة املوجودة في بيئة املادة 
الغذائي���ة كالتربة والهواء واملاء واالنس���ان واحليوان، وحتدث 
االصابة عندما يتناول االنس���ان غذاء يحتوي على عدد كبير من 
امليكروبات، وعندما تصل الى االمعاء الدقيقة فإنها تتكاثر وتنتج 
الس���موم وعندها تظهر اعراض املرض، ومن اكثر االطعمة التي 
تكون ملوثة من ميكروبات الترب���ة اللحوم والدجاج واخلضار 
والتوابل، وايضا يحدث التلوث امليكروبي عند طهي الطعام، حيث 
ان خطورة امليكروب تكمن في جترثمه عند تعرضه حلرارة عالية. 
وتدخل امليكروبات الى جس���م الكائن احلي نتيجة الهمال الغذاء 
عند اعداده او تصنيعه او تداوله وايضا عدم تبريد االغذية يؤدي 
الى جتمع امليكروبات عليه. وم���ن مصادر تلوث املواد الغذائية 
بامليكروبات التربة فهي مأوى طبيعي للعديد من االحياء الدقيقة، 
وتزداد اهمي���ة التربة كمأوى للكائنات احلية الدقيقة كلما زادت 
خصوبتها مع توافر الرطوبة واحلرارة. ويتسمم الكائن احلي بهذا 
التلوث على شكل امراض تعرف باالمراض املعدية ومن مثل هذه 
االمراض حمى التيفوئيد. واالنسان يوصل هذه الكائنات الى املواد 
الغذائية ملا يحمله منها في جهازيه الهضمي والتنفس���ي وايضا 
احلشرات والقوارض تعتبر احدى اهم الوسائل التي تنقل امللوثات 
امليكروبية وكذلك االدوات املستخدمة في اعداد االغذية كالسكاكني 
والواح التقطيع قد تكون مصدرا رئيس���يا لتلوث االغذية، وقد 

تكون املواد الغذائية نفسها مصدر تلوث.

دالل محمد - مقرر تربية بيئية

هدر المياه بالكويت
املياه كلم���ة صغيرة في حروفه���ا كبيرة في 
مضمونها ووزارة الطاقة تعاني من ارتفاع استهالك 
املياه في دولتنا احلبيبة، وهذا بس���بب اإلسراف 
املفرط واس���تخدام املاء بال وعي. وهذا يعني بكل 
بساطة ان الناس التي تعيش في الكويت لن جتد 
ماء يكفيها خالل السنوات القادمة، وهذا وضع ان 
حتقق فسيثبت ان الكويت دولة عاجزة، في حني 
ان عدد سكان دبي يتعدى الثالثة ماليني، كما انها 
تتوسع سكانيا اكبر بكثير من الكويت، إذن لدينا 
مشكلة في إدارة ازمة املياه، وهي ازمة عاملية. مصادر 
الهدر في املياه بالكويت كثيرة ومنها املؤسسات التي 
يتم فيها هدر املياه، خاصة في املناطق السكانية 
ومطلوب التصدي لهذه االزمة العاملية، او حتى قطع 
املياه املبرمجة، وهو ما يجب ان يطبق على املنازل 
واملؤسسات املختلفة، وهناك ايضا املدارس التي 
يداوم فيها املدرسون واملوظفون حتى نهاية شهر 
يونيو، ملاذا ال يتوقف العمل في املدارس بنهاية شهر 
مايو وتوفر الدولة املاء والكهرباء معا، ومش���كلة 
املياه في الكويت ال حتدث سوى في الصيف بسبب 
االس���راف غير املرغوب فيه. ويجب علينا كأفراد 

باملجتمع املساهمة في حل هذه املشكلة.

منيرة غنام القريني -  كلية اآلداب - مقرر: تربية بيئية

تلوث المياه
تعتبر ظاهرة تلوث املياه من اخطر 
الظواهر املهددة حلياة االنسان وعلى 
الرغم من ضخامة هذه املشكلة اال انها 
تزداد سوءا يوما بعد يوم، وميكننا 
اعتبار ان املاء مل���وث حني حتتوي 
املياه على مكونات تفس���دها حيث ال 
تصبح هذه املياه صاحلة لالستخدام، 
وميكننا ذكر احد األسباب لتلوث املياه 
منها: مياه الصرف الصحي، املخلفات 
الصناعية، املخلفات النفطية، وارتفاع 
درجة حرارة املياه مما يترتب عليها 
كذلك قتل األحياء التي تعيش في البحر 
ومن احللول املقترحة للحد من هذه 
الظاهرة اخلطيرة ايجاد شبكات ملياه 
الصرف الصحي تصل حملطات التنقية 
والتخلص من النفايات بطريقة حديثة، 
وفي اخلتام علينا اال ننسى قوله تعالى: 
)وجعلنا من املاء كل شيء حي(، حيث 
يجب علينا اعادة النظر في هذه املشكلة 

واحتوائها قبل ان تزداد حدة.

أحرار الحميدي
جامعة الكويت ـ كلية التربية


