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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044) 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

آالء خليفة
دعت قائمة املس���تقبل الطالبي Q8SF من أميركا اعضاء القائمة حلضور اجلمعية العمومية 
العادية للعام النقابي 2008-2009 طبقا ملواد الالئحة الداخلية حيث ذكر امني سر القائمة سلطان 
ش���فاقة العنزي ان باب الترشح والتس���جيل للعمومية مفتوح وان اجلمعية ستناقش التقرير 
االداري، التقرير املالي، الثقة، ما يستجد من اعمال، باب االقتراحات والتوصيات، انتخاب هيئة 
التنسيق، وستقام اجلمعية العمومية غدا االثنني 4 يناير في الساعة ال� 6 مساء في مقر جمعية 

.www.q8sf.com املهندسني الكويتية، ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا االلكتروني

»المستقبل الطالبي« باتحاد أميركا  تعقد جمعيتها العمومية غدًا

الرشيد: معارض الفرص الوظيفية تعرف 
الخريجين على احتياجات سوق العمل

على هامش المعرض المقام في معهد السياحة والتجميل

جانب من الطالبات املشاركات في املعرض

محمد هالل الخالدي
اكد رئيس مكتب التدريب امليداني مبعهد السياحة 
والتجميل واالزياء التاب����ع للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب احمد الرشيد ان معرض الفرص 
الوظيفية الذي اقيم برعاية وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان وشارك فيه اكثر 
من 50 مؤسسة وشركة، هو فرصة حقيقية للخريجني 
اجلدد والباحثني عن عمل من الشباب حيث انه قدم 
اكثر من 1500 فرصة وظيفية للشباب. ولفت الرشيد 
الى ان مثل هذه املعارض مهمة جدا للشباب وفرصة 
جيدة لهم الختيار الوظيفة التي تناسب شهاداتهم 
ومهاراتهم وطموحاتهم، فالقطاع اخلاص ميثل فرصة 
حقيقية لتطوير الذات، مؤكدا ان ضمن خطة املعهد 
هو توجيه املخرجات الى سوق العمل اخلاص، ولذلك 

حرصت ادارة املعهد على االشتراك في معرض الفرص 
الوظيفية، من خالل اقسامه التخصصية الثالثة، فجاء 
جناح املعهد مميزا ملا فيه من ملسات فنية وابداعات 
متدربات املعهد، حيث مت عرض افالم عن التدريب 
باملعهد، من خالل ورش ومعامل السياحة والتجميل 
واالزياء، ما اوضح لرواد املعرض اهمية تخصصات 
املعهد، وطريقة التدريب به، كما شمل جناح املعهد 
مناذج من التدريب باملعهد قامت بها املتدربات امام 
رواد املعرض، مشيرا الى ان التدريب باملعهد يفتح 
املجال للكثير من الفرص الوظيفية في سوق العمل. 
واكد الرشيد ان مكتب التدريب امليداني نظم رحلة 
ملتدربات املعهد لزيارة املعرض وذلك لالطالع على 
الفرص الوظيفية التي تقدمها املؤسسات والبنوك 

والشركات املشاركة.

تطبيق االتفاقية الدولية لمعايير التدريب في قسم المالحة
محمد هالل الخالدي

بحضور مدي���ر املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة عباس السماك 
عقد قسم املالحة في املعهد اجتماعا 
مع ممثلني من وزارة املواصالت � 
إدارة الشؤون البحرية وبحضور كل 
من أعضاء الهيئة التدريبية لقسم 
املالحة ميثلهم رئيس قسم املالحة 
وليد الفرج وفؤاد بوعركي وراشد 
الشاهني وعبداألمير عبدالرضا، 
وقد مثل وزارة املواصالت كل من 

مراقب التسجيل البحري وشؤون 
البحارة نبيل باشا � رئيس قسم 
ش���ؤون البحارة، هشام العيسى 
وذلك ملناقش���ة تطبيق االتفاقية 
الدولية ملعايير التدريب وإصدار 
ش���هادات اخلفارة للعاملني على 
 .STCW95 التجارية السفن  ظهر 
وجاء هذا االجتماع لدراسة القوانني 
احمللية والدولية اخلاصة بالشؤون 
البحرية وسالمة األرواح في البحار 
ولدف���ع عجلة التقدم ومواكبة ما 

هو جديد في عالم املالحة الدولية 
والتي تنعكس إيجابا على مناهج 
ومقررات القس���م وم���ن ثم على 
خريجي قس���م املالحة، باالضافة 
العالي  ادارة املعهد  الى ح���رص 
لالتصاالت واملالحة لتطوير مناهج 
أقسامها العلمية والتدريبية املنوعة 
كقسم املالحة الذي يعتبر احد أهم 
األقسام احليوية في املعهد ملا له 
من دور بارز وحيوي في قطاعات 

الدولة احلساسة واملهمة.

تطبيق تقنية »جيسكو« 
لطالبات »التمريض«

محمد هالل الخالدي
نظم معهد التمريض ورشة عمل 
في التعليم التعاون��ي حتت عنوان 
»جترب��ة عملية تقنية جيس��كو في 
معهد التمريض« وذلك على مسرح 
مرك��ز اب��ن الهيثم للتدري��ب اثناء 
اخلدمة. بدأت ورش��ة العمل بكلمة 
ملديرة معهد التمريض شيخة املذن، 
حيث أعربت عن سرورها مبا يقدمه 
اس��اتذة املعهد من جه��ود لتطوير 
احلرك��ة التعليمي��ة وحرصهم على 
اللذين ال يوقفهما  التطور واالبداع 
ش��يء وإصرارهم على اس��تخدام 
طرق واساليب حديثة تعليمية لتطور 
املعاصرة  الدميوقراطية  املجتمعات 
وايجاد ان��واع بديلة تواكب التطور 
العلمي والقفزة التكنولوجية الكبيرة 
التي جعلت العالم الواسع قرية صغيرة 
مما سهل االنفتاح العاملي ومتابعة كل 
ما هو جديد ومما يشمل هذا التطور 
ايجاد طرق وأساليب تعليمية جديدة 
مبقدورها ان حتل محل االس��اليب 
القدمية اجلامدة والرقي بعملية التعلم 
الى افضل مستوياتها، حيث ان طريقة 
التعليم التعاوني املسمى »جيسكو« 
تقوم باالس��اس عل��ى التعاون بني 
الطالب واملعلم وتنتمي الى اساليب 
التدريب من نوع التدريب التعاوني 

جيسكو.
كما حتدثت املنظمة لهذه الورشة 
العملي��ة هدى الزي��د بدايات ظهور 
تقنية جيسكو والتي كانت عام 1906 
بالواليات املتحدة االميركية في جامعة 
سنس��اني نتيجة مشاجرة اتصفت 
بشدة العنف بني الطلبة، مما استدعى 
حللها استخدام هذه التقنية وتعتمد 
هذه النظرية عل��ى ان يكون الطلبة 
لوحة متكاملة، وكل فرد منهم يشكل 
جزءا من اللوحة وال تكتمل اللوحة اال 
بوجوده وفي حالة غياب احد االفراد 
ال تكتمل الصورة، واشارت االستاذة 
ه��دى الى ان مميزات ه��ذه التقنية 
توصل رسالة للطالب ان له موقعا فعاال 
بالعملية التعليمية وتساهم بإخراج 
طاقته الكامنة وتنم��ي لدى الطالب 
القدرة على العمل التعاوني وتساهم 
في وجود بيئة تعليمية صحية وتكسر 
احلواجز بني املعلم والطالب، واضافت 
ان العناص��ر االساس��ية التي يقوم 
عليها التعليم التعاوني »جيس��كو« 

هو االعتماد املتبادل االيجابي.

)ناصر عبدالسيد(الشيخة فريحة األحمد ود.رشيد احلمد يتوسطان أعضاء جمعية الصداقة الطالبية الكويتية � املصرية

التقت أعضاء جمعية الصداقة الطالبية الكويتية ـ المصرية

فريحة األحمد: سفارتنا في القاهرة تذّلل 
كل العقبات أمام طلبتنا وتّوفر كل احتياجاتهم

القاهرة – هناء السيد
العليا  اللجنة  أشادت رئيسة 
جلائزة األم املثالية الشيخة فريحة 
االحمد الصباح بالدور الذي تقوم 
الطالبية  به جمعي����ة الصداق����ة 
الكويتية-املصري����ة ف����ي تعزيز 
العالقات الثقافية والتعليمية مع 
الش����قيقة مصر. وقالت الشيخة 
فريحة االحمد في تصريح ل�»كونا« 
عقب لقائها رئيس واعضاء اجلمعية 
ان اهمي����ة دور جمعية الصداقة 
الطالبية الكويتية - املصرية يكمن 
في قيامها بالتنسيق والتعاون مع 
املؤسسات التعليمية وذلك اليجاد 
قنوات للتواص����ل بني الطلبة مع 
تلك املؤسسات من خالل االنشطة 
التي تقام ب����ني الطلبة الكويتيني 

ونظرائهم املصريني.
وثمنت في هذا السياق اجلهود 
الت����ي تبذلها س����فارتنا بالقاهرة 
لرعاية الطلبة وتذليل اي عقبات 
او مشكالت قد تواجههم فضال عن 

توفير كل االحتياجات الالزمة.
من جانبه اش����ار سفيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد الى احتضان 

الصباح دور واهداف اجلمعية من 
عقد دورات تدريبية تخصصية 
الزي����ارات  للطلب����ة وتب����ادل 

الطالبية.
واعلن عن االستعدادات التي 
تقوم بها الستقبال وفد من الطالب 
املصريني االعض����اء باجلمعية 
ف����ي زي����ارة جلامع����ة الكويت 
واملؤسسات التعليمية واملراكز 
البحثية وفى املقابل يقوم وفد 
من الطالب الكويتيني الذين لم 
يسبق لهم زيارة مصر بزيارتها. 
واشار الى االستعدادات التي تقوم 
بها اجلمعية لالعداد القامة اول 
معرض من نوعه عن العالقات 
التعليمي����ة بني مصر والكويت 
ويعرض ألول مرة اندر الوثائق 
التعليمية بني البلدين وابداعات 
الطلبة من اعمال زخرفية وفنون 
تشكيلية وغيرها من االنشطة 

الطالبية.
واضاف الصباح ان اجلمعية 
مؤسسة طالبية تطوعية غير 
ربحية تعمل على تبادل اخلبرات 

على املستوى الطالبي.

السفارة لهذه اجلمعية منذ االعالن 
عن بدء نشاطها مؤكدا ان السفارة 
ل����ن تدخر جهدا في س����بيل دعم 

االنشطة الطالبية للجمعية.
الى  الوق����ت ذاته  ف����ي  ولفت 
مشاركته في الدورة التي نظمتها 

اجلمعية اخيرا بعنوان »عبقرية 
النجاح« التي عقدها د.عبداللطيف 
الصريخ وش����ارك فيه����ا عدد من 

الطالب الكوييتني واملصريني.
من جهته اس����تعرض رئيس 
اجلمعي����ة الطالب الش����يخ خالد 

الياسين: أشاد بنتائج مؤتمر الحركة الطالبية
محمد هالل الخالدي

ب��ارك رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع جمهورية 
مصر العربية ناصر الياسني انعقاد املؤمتر الثاني والعشرين حتت 
عنوان »احلركة الطالبية أم��ل الكويت« حيث يعتبر هذا املؤمتر 
عرسا دميوقراطيا طالبيا يفخر طلبة الكويت بانعقاده كل سنتني 
ليشارك ويختار أعضاء وفد املؤمتر من داخل الكويت وخارجها 
من ميثلهم باملجلس االداري والهيئة التنفيذية وانعقاد هذا املؤمتر 
والذي يعد اعلى س��لطة لالحتاد الوطني لطلبة الكويت يتزامن 
مع مرور 45 عاما من��ذ انطالق احلركة الطالبية الكويتية والتي 
بدأت مس��يرتها بالقاهرة في عام 64 ومنذ ذلك احلني لم يتوان 
ابن��اء الكويت وبناتها في تقدمي التضحيات واالجنازات لالرتقاء 

بدور احلركة الطالبية.


