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> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

الصـــديـق > الســـالم > حطــيـن
مــــواقــع متمـــيـــزة

ثـقــة > مصـداقـيـة
1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة �صيانة التكييف املركزي

 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف

خدمة 24 �ساعة

ثالجات - فرايزرات -برادات 

لالستفسار: 99513745

محـــــــــــل زهــــــــــــور
في منطــــقــة الساملــيـــة

وفي مجمع راق مــع سيـارة
بسعر مغر 

وذلك لعدم التفرغ

للبـــيــــع

للبيـــــــــــــــــع شــــــــــاليـــــــــــــه 
فـــــي لؤلـــــــــــؤة اخليـــــــــران

املرحلــــة الثالثــة �سف اأول 

نظام م�ساع م�ساحة 260م2 

دوريـــــن 5 غــــــرف

اإطــــاللــــة بحرية وا�سعــة

ال�سعر 250 األفًا

60644132

خالل حضوره ورعايته حفل تكرمي الطلبة املتفوقني

محمد الصباح لطلبة »التطبيقي«: أنتم الثروة احلقيقية للبالد.. والكويت بحاجة إلى إبداعاتكم
التطبيق���ي والتدريب ولعل 
الش���يخ د.محمد  تش���ريف 
الصباح هو ش���رف نعتز به 
وتأكيد على اهتمامه باملتفوقني 
فباسم جميع املكرمني نتقدم 
له بخالص الشكر والتقدير 
على هذه الرعاية الكرمية التي 
تؤكد على تقدي���ره للتفوق 

واملتميزين.
وأضاف: لقد تعددت لدينا 
دوافع التف���وق والتميز كان 
أبرزها تش���جيع أس���اتذتنا 
العون لنا باإلضافة  وتقدمي 
إلى م���ا وفرته لنا الهيئة من 
إمكاني���ات تقنية وبش���رية 
متكننا من استيعاب البرامج 
الدراسية احلديثة، باإلضافة 
إلى رغبتنا الطموحة في أن 
جنتاز هذه املرحلة الدراسية 
لتكون مفتاحا ملراحل أخرى 
ننشدها، ومع تعدد األسباب 
فإنها تتوحد نحو الهدف األكبر 
واألسمى وهو خدمة الكويت 
في شتى املجاالت ورفع رايتها 
في جميع احملاف���ل وتدعيم 
أسس االستقرار واألمن الذي 

ننعم به.

الكويت. وخاطب األثري الطلبة 
الطلبة  أبنائي وبناتي  قائال: 
والطالبات، ان رعاية الشيخ 
د.محمد الصباح لهذا احلفل 
لم تأت من فراغ فهو يتمتع 
باحترام وتقدير املؤسسات 
العلمي���ة العاملية فقد حصل 
مؤخرا من جامعة »تافتس« 
على جائزة »روبرت وجوان 
بندسنت« للديبلوماسية العامة 
وذلك تقديرا إلجنازاته خالل 
مس���يرته الديبلوماسية كما 
أنه رئيس مجلس إدارة مبرة 
صباح السالم التي تؤدي دورا 
مجتمعي���ا يحظ���ى باحترام 
وتقدير أبناء الشعب الكويتي 
فيما تقدمه من منح دراسية 
للمتفوق���ني واملتميزين من 
أبناء الكويت والدول العربية 

األخرى في املجاالت كافة. 
ألق���ى كلمة  من جهت���ه، 
احملتفى بهم الطالب يعقوب 
العنزي قائ���ال: حتية ملؤها 
كل احلب والتقدير أنقلها لكم 
نيابة عن زمالئي وزميالتي 
املتفوق���ني واملتفوق���ات من 
العامة للتعليم  الهيئة  أبناء 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
من أجل ذلك تنظم املؤمترات 
واللقاءات، التي تساعد على 
االرتق���اء مبس���توى أعضاء 
الهيئة التدريسية والتدريبية، 
وإطالعهم على كل ما هو جديد 
ف���ي مجالهم، وبه���ذا الصدد 
فقد نظمت كلية الدراس���ات 
التكنولوجية مؤخرا بالتعاون 
مع مركز ابن الهيثم للتدريب 
أثن���اء اخلدمة ملتقى العلوم 
والتكنولوجي���ا والهندس���ة 
»STEAM« للعام الثالث على 
التوالي برعاية وزير التربية 
العالي احمد  التعليم  ووزير 

املليفي.
وجاء هذا امللتقى تدعيما 
لل���دور الذي تلعب���ه برامج 
التدري���ب في تنمية املهارات 
العلوم  التعليمية في مجال 
والتكنولوجي���ا وحرصا من 
الكلية على االرتقاء مبستوى 
أداء املدرسني واملدربني في هذا 
املجال وبحث إمكانية مشاركة 
القطاع الصناعي واالقتصادي 
إلى جانب القطاع التعليمي في 
تطوير العملية التعليمية في 

مع الشيخ د.محمد الصباح.
وأضاف ان الواقع العملي 
ال يعترف إال بنوابغ املجتمع 
فالكل يسعى صوب الصانع 
األج���ود والطبي���ب األمهر 
واخلبير احملن���ك لذلك كان 
التفوق مطلب أصحاب الهمم 
العالية الذي���ن يبحثون عن 
مكان راق في احلياة يحدوهم 
اإلصرار عل���ى التميز وعدم 
االمتث���ال ملطب���ات وعقبات 
الطريق، والتفوق العلمي هو 
عملية منظم���ة تتبع العديد 
من البرامج والتوجيهات وال 
تعتمد فقط على عامل الذكاء 
وحده بل هو منظومة متناسقة 
م���ن األولويات واس���تخدام 
للقدرات الذاتية والبيئية من 

أجل الوصول للقمة.
وقال االث���ري ان التفوق 
على املس���توى اجلماعي ال 
يختلف كثيرا عن املس���توى 
الناجحة  الفردي، فاملؤسسة 
هي الت���ي تدرك مواقع القوة 
والضعف به���ا وتعمل على 
أدائها باس���تمرار،  تطوي���ر 
وهذا ما تنشده الهيئة العامة 

على أن ميتد التكرمي ليشمل 
املتميزين من جميع  الطلبة 
كليات ومعاهد الهيئة، ونحن 
في الهيئة نقدر له هذا االهتمام 
ونعتز به ألنه ليس وليد اليوم 
إمنا هي عالقة حب متنامية 
بدأت على يد الراحل الشيخ 
سالم صباح السالم واستمرت 

التطبيقي والتدريب د.أحمد 
االثري انه بعفوية وتلقائية 
معهودة من الشيخ د.محمد 
الصباح جاءت موافقته على 
رعاية هذا احلفل، إميانا منه 
بأن مس���ار النهضة والتقدم 
في الكويت سيمر عبر طريق 
العلم واملتميزين فيه وأصر 

ثامر السليم

النش���اط  أقام���ت عمادة 
والرعاية الطالبية في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب حفل تكرمي الطلبة 
الدراس���ي  املتفوق���ني للعام 
2013/2012  حت���ت رعاي���ة 
وحض���ور الش���يخ د.محمد 
الصب���اح وذلك مس���اء أول 
من أمس على مسرح الهيئة 
التربية األساس���ية  بكلي���ة 

بالعارضية.
وألق���ى الش���يخ د.محمد 
الصب���اح كلم���ة ح���ث فيها 
املتفوق���ني على بذل  الطلبة 
اجلهد واالستمرار في مسيرة 
التفوق والنجاح في كل عام 
دراسي، مضيفا: أنتم الثروة 
احلقيقية للبالد في املستقبل 
ابداعاتكم  والبلد بحاجة الى 
وذل���ك لترجمتها على أرض 
الواقع، فالكويت تس���تحق 
املزي���د فقد أعطتك���م وحان 

وقتكم لتعطوها.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدير 
عام الهيئ���ة العامة للتعليم 

الشيخ د.محمد الصباح متوسطا املكرمني في احلفل الشيخ د.محمد الصباح مكرما إحدى املتفوقات

)محمد هاشم(  الشيخ د.محمد الصباح مكرما احد املتفوقني  

»اإلسكان الطالبي« احتفلت بالطلبة اخلريجني واملتميزين في ختام أنشطتها

ذياب: نفخر بتخريج كوكبة متميزة تنقل صورة إيجابية عن الكويت
الطالبية يأتي كل  األنشطة 
نهاية ع���ام جامعي لتحفيز 
الطلبة على تقدمي كل ما لديهم 

من متيز ونشاط.
وتقدم الزيدان بالشكر لكل 
من ساهم في إجناح هذا احلفل 
من إداريني وطلبة، مؤكدا أنهم 
على قدر كبير من املسؤولية، 
التوفي����ق والنجاح  متمنيا 
جلمي����ع طلبة الس����كن وأن 
يكونوا خير سفراء لبلدهم 

الثاني احلبيب الكويت.
بدورة قال رئيس قس����م 
األنش����طة الطالبي����ة بإدارة 
اإلس����كان الطالبي وشؤون 
الطلبة الوافدين خلف الشمري: 
انه ملن دواعي س����رورنا ان 
تعود األي����ام بنا بأن جنتمع 
في رحاب اجلامعة لنحتفل 
بتخريج دفعة جديدة من طلبة 
املنح الدراسية فها هي األيام 
متضي بنا لنختتم األنشطة 
الطالبي����ة للع����ام اجلامعي 
2014/2013 ونك����رم أبناءن����ا 
الطلبة اخلريجني واملتفوقني 
واملثاليني الذين كرسوا الوقت 
للجهد واملثابرة في هذا اليوم 
السعيد الذي سيكون من األيام 

اخلالدة في ذاكرتهم.
وأضاف: إن جامعة الكويت 
تس����عى لتطبيق السياس����ة 
اخلارجية للكويت التي تسعى 
إلى تعزي����ز التبادل الثقافي 
مع الدول الشقيقة والصديقة 
والتي تع����زز أواصر احملبة 
واألخوة والصداقة، ولذا فإن 
جامعة الكويت حترص على 
تقدمي كل أواصر الدعم لطلبة 
املنح الدراسية تطبيقا لهذه 

السياسة اخلارجية.
الطلبة  وخاطب الشمري 
إننا ننظر  اخلريجني قائ����ال 
إليكم اليوم كس����فراء لبلدنا 
الكويت احلبيبة فأنتم وبعد 
هذه السنوات التي قضيتموها 
الكويت  معن����ا عل����ى أرض 
احلبيبة متثلون خير سفراء 
للكويت ف����ي أوطانكم وبني 
أهليكم، واننا في إدارة اإلسكان 
الطالبي نعمل كمنظومة واحدة 
ومتكاملة ته����دف إلى خدمة 
الطالب الوافد وفي سبيل هذا 
نعتمد على الدعم املباشر من 
عمادة شؤون الطلبة ونتعاون 
مع العدي����د من مراكز العمل 

وإدارات العمل باجلامعة.

والوافدين بجامعة الكويت، 
معبرا عن فخره بأن تخرج 
اجلامعة هذه الكوكبة املتميزة 
من الطلبة لينقلوا الصورة 
اإليجابي���ة لبلده���م الثاني 

الكويت.
وأضاف ذياب أن عمادة 
ش���ؤون الطلبة تهتم دائما 
بطلبة املنح وحترص على 
تق���دمي جميع الدعم لهم في 
جمي���ع األصع���دة، متقدما 
بالشكر اجلزيل إلدارة اإلسكان 
الطالب���ي وش���ؤون الطلبة 
التنظيم  الوافدين على هذا 
الرائع للحفل ختام األنشطة 
الطالبية الذي تقيمه في كل 
التوفيق  عام، متمنيا له���م 

والسداد دائما.
وقال مدير إدارة اإلسكان 
الطالب���ي وش���ؤون الطلبة 
الوافدي���ن جمال الزيدان إن 
اإلدارة دأبت عل���ى تنظيم 
مثل هذه االحتفاالت تكرميا 
منها ألبنائها الطلبة املتميزين 
واخلريج���ني، الذين متيزوا 
الدراس���ي  ط���وال عامه���م 
وشاركوا في أنشطة اإلدارة 
املختلفة، مبينا أن حفل ختام 

عبداهلل الراكان

نظم���ت إدارة اإلس���كان 
الطلبة  الطالبية وش���ؤون 
الوافدين بعمادة شؤون الطلبة 
حفل ختام األنشطة الطالبية 
الطلب���ة املتفوقني  وتكرمي 
واخلريج���ني واملتميزي���ن 
للعام اجلامعي 2014/2013، 
حتت رعاية وحضور عميد 
الطلب���ة بجامعة  ش���ؤون 
الكويت د.عبدالرحيم ذياب 
ومدير إدارة اإلسكان الطالبي 
الوافدين  الطلبة  وش���ؤون 
جمال الزيدان، ومدير إدارة 
األنشطة الرياضية الطالبية 
جمال بوعركي، ومراقب إدارة 
الرعاي���ة االجتماعية وائل 
العبيد، وعدد من الس���فراء 
والسلك الديبلوماسي، وذلك 
أول من امس مبسرح املغفور 
له الش���يخ عبداهلل اجلابر 

بالشويخ.
م���ن جانبه ق���ال عميد 
شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب: انه سعيد جدا بتكرمي 
كوكبة من الطلبة املتميزين 
املنح  واخلريجني من طلبة 

د.عبدالرحيم ذياب

رابطة طلبة جامعة اخلليج 
عرضت مطالبها على اإلدارة اجلامعية

اجتمع رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا فجحان العدساني ونائب 
الرئيس سليمان الغريب ورئيس جلنة العالقات 
العامة غازي املطوع مع اإلدارة اجلامعية ممثلة 
بالدكتور صباح قدومي ومت نقل أبرز القضايا 
التي يعاني منها الطالب وطرح احللول ملواجهة 
تلك املش���اكل، كما متت مناقشة دعم الطلبة 
املتفوقني ووضع آلية لفتح ش���عب دراسية 

وزيادة مقاعد الشعب املغلقة، واملطالبة بإدراج 
مواد التخصص جلميع التخصصات في كل فصل 
دراسي وإيجاد حل سريع لتقليل ساعات املواد 
اليومية من 5 الى 3، وإنشاء مواقف متعددة 

األدوار واستحداث تخصصات عديدة.
وقال العدس���اني اننا ناقش���نا مع اإلدارة 
اجلامعية أبرز القضايا واملشاكل التي يعاني 

منها الطلبة وحلول تلك املشاكل.

فجحان العدساني وسليمان الغريب وغازي املطوع مع د.صباح قدومي


