
االربعاء
25  اغسطس 2010

20
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليم العالي اسماء الطلبة املرشحني االساسيني على مقاعد منح 
مملكة البحرين للعام الدراس���ي 2011/2010، وهم فجر خالد عمر الرفاعي � هندس���ة 
كيميائية، هاني عبدالكرمي علي حيدر � هندسة كيميائية، صالح محمد الدغيم � هندسة 
كيميائية، عبدالعزيز حسني قاسم حسني � هندسة كهربائية، محمد عبدالرحمن عبداهلل 
الكندري � حقوق، عبدالعزيز بدر خويشان الديحاني � حقوق، فهد محمد صالح احلبيل 
� حقوق، ابراهيم محمد اس���ماعيل الصراف � هندسة ميكانيكية، زينب عبداحلسني 

غلوم محمد � حقوق وهاشم عبدالعزيز سيد علي � هندسة ميكانيكية.

»التعليم العالي« تعلن أسماء المرشحين لمقاعد منح »البحرين«

الجوعان: »بيتك« شريك إستراتيجي في أنشطة اتحاد أميركا

معهد الفنون المسرحية يعلن مواعيد التسجيل والدوام
أعلن املعهد العالي للفنون املسرحية 
للطلبة الراغبني في االلتحاق باملعهد عن 
حتديد املواعيد املعتم���دة للفترة املقبلة 
اعتبارا من بداية الدوام الرس���مي وحتى 

مباشرة الطلبة دوامهم الرسمي.
وعلى الطلبة الراغب���ني في االلتحاق 
باملعهد استيفاء نس���ب وشروط القبول 

التالية حسب األقسام العلمية:
أوال: نسبة القبول في األقسام العلمية 
التابعة للمعهد العالي للفنون املسرحية
قسم النقد واألدب املسرحي )%60(.

التمثيل واإلخراج املس���رحي  قس���م 
.)%50(

قسم الديكور املسرحي )%65(.
ثانيا:  شروط القبول في املعهد للطالب 

)الكويتي(
� أال يزيد عمر الطالب على 24 س���نة 

واملوظ���ف على 35 مع ض���رورة إحضار 
شهادة من يهمه األمر )موافقة مبدئية( من 
مقر عمله حتى يتسنى له دخول اختبارات 
القبول، وفي حال���ة قبوله يجب إحضار 

اإلجازة الدراسية )تفرغ دراسي تام(.

� صورة من اجلنسية.
� صورة من شهادة امليالد.

� صورة من البطاقة املدنية.
� صورة طبق األصل من املؤهل العلمي 
)الثانوية العامة � مقررات( او ما يعادلها 
على ان تكون الش���هادة حديثة )ال تزيد 

على السنتني من تاريخ التخرج(.
� صورة شخصية عدد 4 صور مقاس 

.)6 × 4(
ثالثا: شروط القبول في املعهد للطالب 

)غير الكويتي(
� أال يزيد عمر الطالب على 24 س���نة 
واملوظ���ف على 35 مع ض���رورة إحضار 
شهادة من يهمه األمر )موافقة مبدئية( من 
مقر عمله حتى يتسنى له دخول اختبارات 
القبول، وفي حال���ة قبوله يجب إحضار 

اإلجازة الدراسية )تفرغ دراسي تام(.

� صورة من اجلنسية أو اجلواز.
� صورة من شهادة امليالد.

� صورة من البطالة املدنية.
� صورة طبق األصل من املؤهل العلمي 
)الثانوية العامة � مقررات( او ما يعادلها 
على ان تكون الش���هادة حديثة )ال تزيد 

على السنتني من تاريخ التخرج(.
� شهادة من يهمه األمر معادلة للشهادة 

الثانوية من السفارة.
� صورة شخصية عدد 4 صور مقاس 

.)6 × 4(
رابعا: مالحظات للطلبة غير محددي 

اجلنسية
يقتص���ر قبول الطلب���ة غير محددي 
اجلنس���ية في املعهد عل���ى أن تكون األم 
كويتية اجلنسية على أن يحضر الطالب 
صورة من جنسية األم والبطاقة املدنية.

في غربتنا« وه����و ما دعا اللجنة 
اإلعالمية إلى تأصيل هذا الشعار 

من خالل هذه اخلطوة.
أن املوقع  وأضاف اجلوع����ان 
تضمن ركنا خاصا باألدعية واألذكار 
الدينية إضافة إلى القرآن الكرمي 
كامال وذلك بإتاحة االستماع إليه من 
خالل املوقع مباشرة، باإلضافة إلى 
برنامج إذاعي خاص يتنافس فيه 
الطلبة من مختلف املدن على الهواء 
مباش����رة وذلك ضمن املسابقات 
التي أعدها االحتاد، كما  الثقافية 
لم يغفل املوقع أهمية الصحة من 
خالل قس����م خاص بها مع رابط 

للمطبخ الرمضاني.
وتوق����ع اجلوعان مش����اركة 
معظم الطلبة الكويتيني الدارسني 
املتح����دة في هذه  الوالي����ات  في 
األنشطة مؤكدا أن استمرار »بيتك« 
في الش����راكة االس����تراتيجية مع 
االحتاد سيعطي في املستقبل دفعة 
معنوية لتق����دمي األفضل ألبنائنا 

في أميركا.

الطالب والطالبات الدارس����ني في 
أميركا. وتابع أن املوقع س����ينقل 
خالل العش����ر األواخر عبر البث 
احلي الشعائر الدينية من احلرم 
املكي الش����ريف لتمك����ني الطلبة 

من مشاهدتها ودمجهم باألجواء 
الرمضاني����ة مبينا أن اس����تخدام 
االحتاد وتفعيله للموقع االلكتروني 
جاء تلبية لتحقيق الشعار الذي 
يرفع����ه دائما »احتادن����ا.. بيتنا 

الطلبة من  الرمضانية، لتمك����ني 
التنافس عبر االنترنت من مختلف 
املناط����ق والوالي����ات عالوة على 
تلفزيون االحتاد والذي يتضمن 
عدة برامج رمضانية وهي من إعداد 

أش����اد رئيس االحتاد الوطني 
لطلب����ة الكويت � ف����رع الواليات 
املتحدة أحم����د اجلوعان بجهود 
الكويتي »بيتك«  التموي����ل  بيت 
التعليمية  في دعم����ه للعملي����ة 
س����واء داخل الكويت أو خارجها 
وحرصه على التواصل املس����تمر 
مع الطلب����ة الكويتيني وباألخص 
املغتربني وهذه اخلطوة هي بادرة 
إيجابية ومنوذج للقطاع اخلاص في 
االهتمام بهم، مشيرا إلى أن »بيتك« 
يش����ارك هذا العام للمرة الثالثة 
كشريك استراتيجي ألنشطة االحتاد 
الرمضانية باإلضافة إلى رعاية املقر 

الدائم لالحتاد في الكويت.
وأوضح اجلوع����ان أن املوقع 
www.nuks. االلكتروني لالحتاد
org س����يتضمن جميع األنش����طة 
الرمضانية ومنها تسجيل طلبات 
توصيل القرقيعان إلى منازل الطلبة 
مع باقة من املأكوالت الرمضانية 
والتي يفتقدها الطلبة في غربتهم، 
كما يتضمن قسما خاصا باملسابقات 

أكد أن موقع االتحاد سينقل خالل العشر األواخر الشعائر الدينية من الحرم المكي

اجلوعان يتسلم الدعم من يوسف الرويح

د.يعقوب الرفاعي وفاضل العبدالرزاق خالل توقيع العقد

د.رنا الفارس

الرفاعي وّقع عقد مبنى المجمع 
التكنولوجي بالشويخ

محمد هالل الخالدي
وّقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عقدا إلنشاء املبنى الرئيسي )املجمع التكنولوجي 
بالش���ويخ( الذي يتكون من 22 دورا تتوافر فيه 

كل اخلدمات واحملطات اخلدمية املساندة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان املدير العام 
للهيئة د.يعقوب الرفاعي مّثل الهيئة في توقيع 
العقد فيما مّثل شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري 
املنفذة للمش���روع رئيس مجلس اإلدارة فاضل 
العبدالرزاق.ونقل البيان عن مساعد املدير العام 
للشؤون الهندس���ية م.عبدالرحمن املطوع قوله 

ان املشروع يتكون من 6 مبان رئيسية حتتوي 
على اإلدارة الرئيسية ومبنى اخلدمات الطالبية 
لعمادة النشاط الطالبية واملسرح الرئيسي للهيئة 
واملكتبة املركزية الرئيسية والكافتيريا الرئيسية 
ومكاتب قياديي وموظفي الهيئة. وأضاف ان هذا 
العقد يعتبر باكورة ل� 5 عقود وقعتها الهيئة وهي 
عقد مبنى اخلدمات الطالبية وعقد كلية العلوم 
الصحية وعقد املعهد املهني مبنطقة اجلهراء وعقد 
التوسعة الثانية لكلية الدراسات التكنولوجية من 
فصول ومختبرات فيما يظل عقد الستاد الرياضي 

في طور الترسية.

مكون من 6 مبان رئيسية ومسرح ومكتبة مركزية

 الفارس: إغالق مناقصة »الهندسة«
بمدينة صباح السالم الجامعية

آالء خليفة
اعلنت مدير البرنامج االنشائي بجامعة الكويت د.رنا الفارس أنه مت اغالق 
ــالم اجلامعية ـ جامعة  ــرول مبدينة صباح الس ــة والبت مناقصة كلية الهندس
الكويت. وستقوم جلنة املناقصات املركزية بدورها خالل هذا االسبوع بتزويد 
ــتندات املناقصة لهم بهدف قيام  اجلامعة بعطاءات املناقصني الذين مت بيع مس
اجلامعة بدراسة هذه العطاءات وذلك مبعاونة كل من مستشار االدارة »تيرنر 
ــفن« بالتعاون مع مستشاري  ــار التصميم »كامبردج س بروجاكس« ومستش
ــارت د.الفارس الى انه من املتوقع ان يتم االنتهاء من دراسة  اخلليج. وقد اش
ــهرين بحد اقصى وتنتهي الدراسة بالتوصية بترسية  العطاءات في خالل ش

املناقصة على أحد املناقصني ومن ثم اتخاذ اجراءات الترسية والتعاقد.
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

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

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606
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