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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
اعلن حمد الراجحي مرشح قائمة الوسط الدميوقراطي في العام النقابي 2008-2009 عن انشقاقه 

عن قائمة الوسط الدميوقراطي في كلية الطب املساعد.
وقال ان من مبادئ الوسط الدميوقراطي انهم حريصون على املصلحة الطالبية وهذا ما يتناقض 
مع أفعالهم من تقصير وإهمال وعدم حتقيق الوعود واإلجنازات واملكتس���بات الطالبية على عكس 
نظيرتها قائمة املنار الطبي والتي كانت س���باقة دائما خلدمة اجلموع الطالبية وكثير من االجنازات 

تشهد بذلك على مدار السنني وخاصة السنتني املاضيتني.

الراجحي انشق عن »الوسط الديموقراطي« وانضم لـ »المنار الطبي« في »الطب المساعد«

أناشيد وصيحات انتخابية   )محمد ماهر(

عمار الكندري مع الهيئة التنفيذية لالحتاد

الطالبات حرصن على حضور العمومية

اتحاد طلبة الجامعة حصل على ثقة جمعيته العمومية بـ 346 صوتًا
ناقش التقريرين المالي واإلداري وأكد أن الهيئة المقبلة ستكون قادرة على خدمة الطلبة

 سعود المطيري
عق���د االتحاد الوطني لطلبة الكويت � ف���رع الجامعة الجمعية 
العمومية العادية للعام النقابي 2010/2009 في كلية الحقوق بمسرح 
عثمان عبدالملك، وتم التصويت عل���ى اعتماد التقريرين اإلداري 
والمال���ي، وأكد رئيس الهيئة اإلدارية في االتحاد عمار الكندري ان 
االتحاد حرص على تحقيق المكتسبات الطالبية والدفاع عنها طوال 
العام النقابي الماضي، ش���اكرا الجم���وع الطالبية على الثقة التي 
منحوها لالتحاد طوال فترة العام الماضي، مشيرا الى ان الهيئات 

اإلدارية المقبلة قادرة على تكملة مسيرة العطاء.وتحدث الكندري 
عن تحركات االتحاد طوال الع���ام النقابي مؤكدا انها كانت مثمرة 
ومليئة بالواجبات التي تمت بجهود الهيئة اإلدارية والعاملين فيها، 
وأيضا بدعم وجهود الجموع الطالبية، موضحا ان الهيئة المقبلة 
ستكون قادرة على تحقيق المكتسبات الطالبية التي تفيد الطلبة 

في جامعة الكويت.
وأكد الكندري ان احتاد الطلبة حقق مطلبني أساس���يني لطالب 
وطالبات اجلامعة وهما دعم الكتب الدراس���ية بنسبة وصلت الى 

60% وس���تصل في هذا العام ال���ى 80%، باإلضافة الى تغيير نظام 
التسجيل )تسريعه( وكذلك مكافأة الطلبة املتفوقني فصلني )250 

دينارا(.
وتم التصويت على التقرير اإلداري بموافقة 326 طالبا وطالبة 
ومعارضة 7 طالب فقط وامتناع طالب، كما تم التصويت على التقرير 
المال��ي بم��وافق���ة 276 ومعارضة 7 وبذلك تم منح الثقة لالتحاد 

الحالي بقيادة القائمة االئتالفية بموافقة 346 صوتا.
وعند فتح باب النقاش للتقرير اإلداري اعترض عدد من الطلبة 

على حملة تغيير نظام التس���جيل والتي وع���د االحتاد بان يقوم 
بحلها خاصة ان هذه املشكلة كانت ومازالت سببا في تأخر تخرج 
الطلب���ة.ورد الكندري ان االحتاد حترك ف���ي هذا الصدد ونفذ عدة 
خطوات في اجتاه حلها وستكون العام احلالي شبه منتهية وذلك 

بعد مقابلة اإلدارة اجلامعية.
وبع���د إغالق باب النقاش انس���حبت مجموعة م���ن الطلبة من 
اجلمعية اعتراضا على عدم االقتناع بالرد على بعض التس���اؤالت 

التي طرحت من قبلهم.
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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

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

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

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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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

لعالناتــكم في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب


