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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
أعلنت رئيس���ة اللجنة الثقافية برابطة 
طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
 »1Go« اس���رار االنصاري عن تنظيم دورة
بالتعاون م���ع مركز االمتي���از البريطاني 
ويحاضر فيها مدرب التنمية البشرية خالد 
الديهان والتي ستقام في 2 و3 و4 اجلاري 

من اخلامسة وحتى الثامنة مساء في احلرم 
اجلامعي، حيث س���يتعلم املتدربون طرق 
النجاح وزيادة فرصه وكيفية كسب اآلخرين 

والتعامل معهم.
ووعدت األنصاري بسلسلة من الدورات، 
مؤكدة ان الرابطة تشدد على تقدمي كل ما هو 

هادف ويصب في مصلحة للطلبة.

»1Go« تنظم GUST رابطة

التجمع الوطني للطلبة في إيرلندا احتفل باألعياد

الري: على الطلبة المثابرة واالجتهاد 
والتفوق إلعالء اسم الكويت

اتحاد الطلبة في أميركا نظم مهرجان »الجون«

ريم الخالد: 3 عناصر أساسية للمواطنة الحقة
عل�ى الطلبة الح�رص عل�ى تحصيله�م العلم�ي للوصول إل�ى أعل�ى المراتب

مذكرة بأن «املسؤوليات التي تقع 
على عاتق املواطن متروكة لتقديره 
ونضجه وتفكيره وأهم من ذلك 
كله ضميره لذلك فان مسؤوليات 
املواطن تتضاعف في احكام ضميره 
خلدمة وطنه أكث����ر من االنتفاع 

منه«.
الطلبة  وأوصت مستشارتنا 
باحل����رص عل����ى حتصيله����م 
التعليمي والس����عي احلثيث من 
أجل الوصول ال����ى أعلى املراتب 
الدراس����ية واحلصول على أعلى 
الدرجات مشددة على أن الكويت 
»بأمس احلاج����ة ألبنائها الطلبة 
اخلريجني املنصهرين في بوتقة 

البناء واالنتماء«.
وأضافت »وال يفوتني في هذا 
املق����ام ان أوصيكم أيضا بأهمية 
احترام القوانني األميركية اخلاصة 
باإلقام����ة والهجرة وذلك للحفاظ 
على وضعكم القانوني بالواليات 
املتحدة واالبتعاد عن شبح املساءلة 

القانونية«.
الس����فارة  وأك����دت وج����ود 
العام����ة واملكتبني  والقنصلي����ة 
الثقافي����ني في أي وق����ت خلدمة 
الطالب والطالبات من أجل تذليل 
أية مصاعب قد تواجههم مشيدة 
مب����ا يقدم����ه االحتاد م����ن جهود 
ملساعدتهم واصفة اياه بأنه »قناة 
فاعلة للتواصل مع أبنائنا الطالب 
والطالبات في حال مواجهتهم ألي 
مشكلة أو ظرف طارئ فلهم منا 
كل الشكر والتقدير على جهودهم 

املباركة«.

قائم����ة على ثالث����ة عناصر هي 
املواطن املؤمن بتماس����ك  وجود 
مجتمعه وفاعليته وإس����هاماته 
في كل األمور املتعلقة مبس����يرة 
هذا املجتمع فيكون له دور فاعل 
في بناء املجتمع والدولة ويعمل 
ضمن نس����ق اجتماع����ي متناغم 
بغ����ض النظر عن أي����ة انتماءات 
عرقية أو طائفية. وأوضحت ان 
العنصر الثاني للمواطنة هو تقدمي 
الواجبات على احلقوق والعنصر 
الثالث يقوم على حقوق املواطن 
التي يكفلها دستور وقوانني الدولة 

ال����ذي »يتضمن أنش����طة حتفز 
الشعور باملواطنة احلقة والتذكير 

مباضينا التليد«.
وقالت اخلال����د »ان املواطنة 
عب����ارة عن عالقة اتس����اق الفرد 
بالوطن وهي عبارة عن واجبات 
تتحملها الدولة واملواطن من أجل 
البناء املش����ترك للوطن فتعزيز 
ش����عور املواطن بالوالء ألمته ال 
يقوم على أساس االنتفاع باملوارد 
دون شعوره مبسؤولياته جتاه 

الدولة«.
واعتب����رت أن املواطنة احلقة 

بونيتا س����برنغنز )فلوريدا( 
� كون����ا: نظم احت����اد الطلبة في 
الواليات املتحدة مهرجانا ثقافيا 
مبناس����بة الذكرى ال����� 49 للعيد 
الوطن����ي وال� 19 لي����وم التحرير 
بعن����وان »مهرج����ان اجلون« في 
مدينة »بونيتا س����برنغنز« في 

والية فلوريدا.
واجتمع حشد كبير من الطلبة 
الكويتي����ني من مختل����ف ارجاء 
املتح����دة رغم أح���وال  الواليات 
الطق���������س الس����يئة في بعض 
الوالي����ات حلض����ور امله����رجان 
الذي تضمن العديد من االنشطة 

املتنوعة.
وفي هذ املناسبة ألقت املستشارة 
لدى سفارتنا في الواليات املتحدة 
رمي اخلالد كلمة افتتحت بها احلفل 
نيابة عن س����فيرنا الى الواليات 
املتحدة الشيخ س����الم العبداهلل 
أعربت فيها ع����ن خالص تهانيه 
للقيادة الكويتية وشعبها، متمنيا 
دوام نعمة األم����ن والرخاء على 

الكويت واستمرار تقدمها.
ورأت اخلالد ان عنوان املهرجان 
الكويت  »اجلون« يعكس ماضي 
اجلميل من خالل ما ميثله اجلون 
من تاريخ طويل وعريق باعتباره 
ش����اهدا ألهم جت����ارة قامت على 
أساسها دولتنا وهي جتارة اللؤلؤ 
التي كانت مصدر الدخل الوحيد 

للكويتيني آنذاك.
وأشادت باجلهود التي قام بها 
الوطني  رئيس وأعضاء االحتاد 
املهرجان  الكويت لتنظيم  لطلبة 

اقام التجمع الوطن���ي للطلبة الكويتيني في 
ايرلندا احتفاال بالعي���د الوطني وعيد التحرير 
في اجلامعة امللكية في دبلن وقام الطلبة بتزيني 
مدرج اجلامعة باالعالم وصور صاحب الس���مو 
االمير وسمو ولي العهد في جميع ارجاء القاعة 
مع انغام اغاني العيد الوطني، وبدأ احلفل بالسالم 
الوطني وتالوة س���ور من القرآن الكرمي بعدها 
القى رئيس التجمع الوطني للطلبة الكويتيني في 
ايرلندا عيسى الري كلمة حتدث فيها عن الترابط 
الوطني وكي���ف ان على الطلبة املثابرة واجلهد 
في الدراسة العالء اسم الكويت من خالل جناح 
وتفوق الطلبة في دراستهم، ومن ثم قام بعض 
الطلبة بالقاء الش���عر في حب الكويت واميرها 
وولي العهد ومتيزت الطالبة دالل الوزان بقصيدتها 
الشعرية في حب الكويت، ومن ثم قامت اللجنة 
املنظمة بعرض مادة اعالمية عن تاريخ الكويت 

وقام بتصميم واخراج ذلك الفيلم الطالب مروان 
القناعي الذي عرض تاريخ الكويت والشخصيات 
االعالمية وادباء الكويت والشخصيات السياسية 
والوطنية الذين اثروا في بناء الكويت وختم مادته 
االعالمية باالعمال املستقبلية للكويت اجلاري 
انشاؤها وتنفيذها وقدم هذه املادة االعالمية كل 

من الطالب عدنان املوسى وخليفة الصالح.
وكانت مفاجأة احلفل هي عرض مادة اعالمية 
كان محتواها رس���ائل اعالمية من بعض فناني 
الكويت تهنئة للطلبة بالعيد الوطني كما كانت 
هن���اك كلمات تدفعهم للمثابرة في النجاح ومن 
هذه الش���خصيات االعالمية الفنان عبداحلسني 
عبدالرض���ا والفنان طارق العل���ي ثم مت تقدمي 
العشاء الذي متيز باالطباق الكويتية التي كانت 
من اعمال الفتيات الالتي يدرسن في دبلن ومن 

ثم ختم احلفل باملسابقات وتوزيع اجلوائز.

د. نرمني احلوطي مع الطالبات املشرفات على تنظيم احلفل دالل الوزان وحنان الصراف وزهراء أبل وجلني أبل

املستشارة لدى سفارتنا في الواليات املتحدة رمي اخلالد
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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(

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)

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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

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

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

للبي�����ع

للمعاينة باملوقع

پ ا�ستوكات ادوات �سحية
پ �سرياميك پ اك�س�سوارات

پ خالطات پ اثاث

ت : 24833822 - 66546850

حمد اللميع منسقًا 
عامًا لقائمة الفكر 
الطالبي في مصر

محمد هالل الخالدي
زكت قائمة »الفكر الطالبي« 
حمد اللميع منسقا عاما للقائمة 
وذلك ضمن استعدادات القائمة 
الوطني  النتخاب���ات االحت���اد 
لطلبة الكوي���ت فرع جمهورية 
مصر العربية، وقد عقدت هيئة 
التنسيق للقائمة اجتماعا مت فيه 
طرح األس���ماء التي ستخوض 
االنتخابات املقبلة لتمثيل القائمة 
وسيتم اإلعالن عن األسماء في 
األيام القليلة املقبلة، باإلضافة الى 
وضع جميع الرؤى والتصورات 
للمرحل���ة املقبل���ة، مؤكدين ان 
مصلحة الطلبة الدارسني في مصر 
أول اهتماماتهم فهم يستحقون 
املزيد خالل الفترة املقبلة، وفي 
هذا الصدد أع���رب حمد اللميع 
عن ش���كره إلخوانه في القائمة 
ممثل���ني بهيئة التنس���يق على 
ه���ذه الثقة الغالي���ة، مؤكدا ان 
قائمة »الفك���ر الطالبي« جاهزة 
خلوض االنتخابات املقبلة وذلك 
خلدمة اخواننا واخواتنا الطالب 
والطالبات الدارسني بجمهورية 

مصر العربية.

حمد اللميع


