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أكد أن الشباب الواعي واملتزن ثروة الوطن احلقيقية

العبداهلل افتتح مهرجان »إني أهواك يا وطني« لرابطة »الطب«

الفارس: مدينة صباح السالم اجلامعية تعاني
من الدورة املستندية وجتد تعاونًا ملموسًا من »املالية«

نظمت رابطة طلبة كلية الطب 
الكويت مهرجان »إني  بجامعة 
أهواك يا وطني«، برعاية وحضور 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل، وبحضور النائبة 
د.أس����يل العوضي ونائب مدير 
جامعة الكويت لش����ؤون مركز 
العلوم الطبية د.عبداهلل بهبهاني 
ونائب عميد كلية الطب للشؤون 
األكادميي����ة د.ع����ادل اخلض����ر 
إلى عم����داء كليات  باإلضاف����ة 
الطبية وعدد من  العلوم  مركز 
أعضاء هيئة التدريس والطالب 

والطالبات.
النفط  البداية قال وزير  في 
ووزي����ر اإلعالم الش����يخ احمد 
التواصل  العب����داهلل: اعتدن����ا 
س����نويا م����ع ابنائن����ا وبناتنا 
الطالب والطالبات بكلية الطب 
وما يجعل هذه األمسية مميزة 
هذا العام هو شعارها »اني أهواك 

يا وطني«.
وأضاف: ليس غريبا ان يحب 
اإلنس����ان وطنه الذي نشأ على 
أرضه وشب على ثراه وترعرع بني 
جنباته، فحب الوطن هو التزام 
يجمعن����ا ويوحد جهودنا نحو 
هدف واحد هو البذل والعطاء بال 
حدود لهذه األرض الطيبة، التي 
لها علينا أفضال سابقة والحقة 
تستحق الشكر. وذكر العبداهلل 
الواعي واملتزن هو  ان الشباب 
الثروة احلقيقية التي يعول عليها 
الوطن للمحافظة على املكتسبات 
واالنطالق بها الى األجيال القادمة 
منطلقني لكل مبادرة حتقق التقدم 

واالزدهار.
العب����داهلل الطالب  وخاطب 
والطالب����ات قائ����ال: انتم أطباء 
املستقبل، اجعلوا الكويت نصب 
أعينكم فاحلاج����ة لكم متزايدة 
لتطوير اخلدمات الصحية في 
دولتنا احلبيبة الكويت، فليكن 
همكم الوحيد هو التميز في كل 
شيء واستغالل الفرص واالرتقاء 
للحفاظ على امن واستقرار الوطن 
الذي هو بيتنا الكبير، متابعا: ان 
احلاجة لألطباء واضحة وجلية 
لكونها مهنة إنسانية تضع رعاية 

املريض في املقام األول. 
النائبة  ومن جانبها شكرت 
د.أس����يل العوضي رابطة طلبة 
الط����ب الكويتية عل����ى تنظيم 
الذي يؤكد  الوطن����ي  املهرجان 
الكويتيني ألرضهم  على ح����ب 
الكوي����ت لالحتفال  احلبيب����ة 
الوطنية، موضحة ان  باألعياد 
كلية الطب عزي����زة على قلبها 
كونها قامت بتدريس محاضرات 

دراسية بها.
ان����ا  وقال����ت د.العوض����ي: 
التي  »ولهانة« جدا بالنقاشات 
كانت جتمعني بالطالب والطالبات 
داخل الفصل الدراسي ولقاءاتنا 
وجدلنا، وكن����ت أمتنى عندما 
انتقلت من هذا العالم اجلميل إلى 
عالم املجلس »غير اجلميل« ان 
يكون املنطق هو أساس نقاشاتنا 
واالعتم����اد على مقارعة احلجة 
باحلج����ة ولكن هذه أول صدمة 
بحياتي في عالم السياسة، لقد 
تعلمت من جتربتي في مجلس 
األمة ان الواق����ع يختلف كثيرا 
عما كنت ادرس����ه، وان املنطق 
ليس بالض����رورة ان يكون هو 

أكدت مدير البرنامج اإلنشائي 
بجامعة الكويت د.رنا الفارس ان 
البرنامج كان على موعد الستضافة 
وفد من إدارة امليزانيات واملشاريع 
اإلنش����ائية بوزارة املالية والذي 
يتكون من مجموعة من املهندسني 
ورؤساء األقس����ام، وذلك بهدف 
االطالع على آخر التطورات ملشروع 
مدينة صباح الس����الم اجلامعية 
وتبادل اخلبرات واالستفادة من 
خبرة اجلامعة في ادارة املشروع 
الضخم والذي يعد من املشاريع 
الرائدة في اخلطة التنموية لدى 
الكويت. وأشارت د.الفارس الى ان 
البرنامج قام بتقدمي عرض مرئي 
للمهندس����ني الذي شمل مكونات 
املشروع بتفاصيل جتعل املتلقي 
يحصل على صورة واضحة وشاملة 
عن املشروع مبكوناته املختلفة، 
التطور  الى شرح ملراحل  إضافة 
في املش����روع وكذلك األس����اليب 
املباني والكليات  املستخدمة في 
واملرافق اجلامعية. وأضافت ان 
اجلامع����ة دائما م����ا تعمل بكامل 
طاقتها لالنتهاء من هذا املشروع 
الضخم، األمر الذي سينتج عنه 
إن شاء اهلل، صرح تعليمي تفخر 
به الكويت بكل املقاييس، مشيرة 
الى ان اجلامعة انتقلت من مرحلة 
التصميم الى مرحلة التنفيذ ولهذا 
قمنا بعم����ل جولة عل����ى املوقع 
واطلعنا مهندس����ي الوزارة على 
أعمال احلفر وسير املشروع. وبينت 
الفارس ان املشروع له فوائد عدة 

رابط����ة طلبة الط����ب الكويتية 
احمد العلي: جنتمع وجندد اللقاء 
السنوي وشعارنا »اني أهواك 
يا وطني« فلقد رغبنا ان ننظم 
لكم فعالية متميزة، معبرا عن 
سعادته حلضور الشيخ احمد 
العب����داهلل ورعايته للمهرجان 
إلى سعادته  الوطني باإلضافة 
بطلبة كلية الطب الذين نظموا 

هذا املهرجان.
وذكر العلي انه س����عيد جدا 
الن الرسالة وصلت وبعد ست 
سنوات من العمل الطالبي متكنوا 
من تغيير مالم����ح كلية الطب 
وتغيير الصورة املرسومة للكلية، 
موضحا ان طالب وطالبات كلية 
الطب الذين يدرسون في أقوى 
صرح أكادميي قادرون في الوقت 
ذاته على اإلبداع، فضال عن ان 
رابط����ة طلبة الط����ب الكويتية 
رغبت في تقدمي رسالة وطنية من 
الدرجة األولى بعيدا عن التعصب 
والطائفية من اجل خدمة الكويت 

ووضعها نصب أعينهم.
وفي كلم����ة للمحامي محمد 
ال����دالل قال فيها: نش����كر راعي 
احلفل الش����يخ احمد العبداهلل 
على رعايته لهذا املهرجان الوطني 
املتميز كما نشكر رابطة طلبة 
الرائع،  التنظي����م  الطب عل����ى 
موضحا ان في مثل تلك املناسبات 
القلوب  تختلط املشاعر وتهتز 
عند احلديث عن الوطن وتختلط 
الوطن شيء  األحاسيس فحب 

عظيم. 
ال����دالل: عندما نخرج  وقال 
خارج الكوي����ت نقول »عمار يا 
كوي����ت« مقارنة بالغير، نحبها 
ونحب أهلها وكل ما فيها ونهوى 
عملها السياس����ي ودس����تورها 
وت����راث األجداد واآلب����اء الذين 
وضعوا دستور 1962، نهوى هذا 
التاريخ والعمل الذي أوصلنا الن 

نحيا في دولة املؤسسات.
متابعا: نهوى وطننا احلبيب 
بكل شرائحه واختالفاته، فنحن 
ش����عب واحد ومصي����ر واحد 
ومستقبل واحد، أهواك يا وطني 
بالعط����اء الذي يقدم����ه أبناؤنا 
ابتكارات وإبداعات  وبناتنا من 
واجنازات، أهواك يا وطني يقولها 
كل وطني مخلص لبلده ويعشقه 
ويحبه ويعتبر احترام الدستور 

وتطبيق القانون أمانة.
وقد قدم الشيخ عادل املطيرات 
خاطرة دينية في حب الوطن قال 
فيها: ان عاطفة حب الوطن تعبر 
عن والء اإلنسان لبلده، فالوطنية 
تعني قيام الفرد بحقوق وطنه 
الوطن غريزة  املشروعة وحب 
متأصل����ة في النف����وس جتعل 
اإلنسان يستريح للبقاء في وطنه 
ويحن إليه إذا غاب عنه ويدافع 
عنه إذا مت االعتداء عليه، مشيرا 
الى ان نبينا محمدا ژ كان يحب 
وطنه وقال بحق مكة عند هجرته 
منه����ا: ما أطيبك من بلد واحبك 
الي ولوال ان قومك أخرجوني ما 
سكنت غيرك«، ولفت املطيرات 
الى ان ح����ب الوطن غريزة في 
نفس كل إنسان ودعا إليها النبي 
ژ وقال في املدينة املنورة »اللهم 
حبب الينا املدينة كحبنا الى مكة 

وأشد«.
آالء خليفة  ٭

فرصا أكبر للطلبة حديثي التخرج 
من املدارس الثانوي بااللتحاق في 
اجلامعة كونها تستوعب 40 ألف 
طالب وطالبة، وحينها فعال سنقول 
انه ال يوجد منزل في الكويت إال 
ولديه طالب في جامعة الكويت، 
مبينة ان املش����كلة ه����ي الدورة 
املستندية العقيمة التي يعاني منها 
كل مش����روع في الكويت وبعض 
اإلجراءات الروتينية، مؤكدة انها 
جتد تعاونا ملموسا بني اجلهات 

وباألخص وزارة املالية.
وف����ي الس����ياق ذاته، أش����ار 
املستشار الهندسي في وزارة املالية 
م.فهد الفهيد الى ان هذه الزيارة 
تأت����ي من قب����ل إدارة امليزانيات 
واملشاريع اإلنشائية بوزارة املالية 
وتأتي ضمن خطة تدريب الكادر 
الهندسي املتواجد في اإلدارة وعندما 
جاءت الفكرة في استكمال عمليات 
التدريب للموظفني والعاملني في 
الوزارة حتدثنا مع إدارة البرنامج 
لعمل زيارة، حيث أبدوا مشكورين 
كل تعاون. وأضاف الفهيد ان هذا 
املشروع يعتبر من املشاريع املهمة 
في البلد ونحن نتوقع ان تكون 
هناك مشاريع أكبر وأكبر للخطة 
اإلمنائية، متمنيا ان تقوم الوزارة 
بزيارات أخرى مختلفة للجهات 
األخرى ضمن البرنامج املعد للخطة 
التدريبية وما اطلع عليه الزمالء 
أمر يعدنا ويؤكد ان اجلامعة تسير 

طبقا للجدول الزمني.
آالء خليفة  ٭

تظل أخالقهم عالية وان يلتزموا 
باملبادئ.

واستطردت د.العوضي قائلة: 
األوضاع السياسية والتعليمية 
والصحي����ة بالكويت أصبحت 
سيئة للغاية وهناك مشاكل في 
الرياضة واالزدح����ام املروري 
والبطالة والبد من تكاتف اجلهود 
من اجل حل تلك املشاكل، مشيرة 
إلى ان الطموحات كبيرة والبد 
من ان تكون آمالنا كبيرة بحجم 
طموحاتنا، وختمت قائلة: اإلصرار 
واألخالق واملبادئ ستغير الواقع 

إلى األفضل.
وم����ن ناحيته ق����ال رئيس 

وانتقالهم من موقع آلخر وسيخفف 
االزدحامات املرورية، هذا باالضافة 
التي صدر  الكلية اجلدي����دة  الى 
بها مرسوم من فترة جيزة وهي 
كلية العمارة.وأضافت الفارس ان 
املشروع سيقدم للكويت وللمنطقة 
خدمات فور إجنازه، وهلل احلمد ان 
جميع اجلهات الرقابية واحلكومية 
متعاونة كون املشروع يهم الكويت 
بشكل عام، خصوصا ان اجلامعة 
حاليا تخدم أطياف املجتمع كافة 
وان لكل منزل في الكويت طالب 
في اجلامعة األمر الذي س����يمنح 

السائد، لذلك حاولت وسأحاول 
اس����تخدام لغة املنطق حتى مع 
غير املنطقيني، موضحة ان غياب 
املنطق ينش����ر الفوضى ويزيد 
التعص����ب ويغل����ق العقل أمام 

احلقيقة.
وأكدت د.العوضي على أهمية 
االلتزام باألخالق واملبادئ كونهما 
التي  البوصلة  يعتبران مبثابة 
أمام  الس����ليم  الطري����ق  حتدد 
اإلنسان، مشيرة إلى ان دخولها 
إلى عالم السياسة جعلها تبحث 
عن صفات النقاء واإلخالص ألنها 
أصبحت نادرة جدا ولم جتدها إال 
بني الطالب والطالبات، متمنية ان 

من أهمها االستثمار في البشر وهو 
خير استثمار، موضحة ان الطاقة 
االستيعابية للمشروع تشمل 40 
أل����ف طالب وطالبة و10 آالف من 
أعضاء هيئ����ة تدريس وموظفني 
وبهذا سيضاهي هذا الصرح أفضل 
الصروح في العالم، مؤكدة ان مدينة 
صباح السالم اجلامعية ستحقق 
حلم اإلدارة اجلامعية بأن تكون 
جميع الكلي����ات وجميع البرامج 
املقدمة في موق����ع واحد بدال من 
توزيعه����ا على 7 أحرام جامعية، 
األمر الذي سينهي مشكلة الطلبة 

جانب من احلفل  )محمد ماهر(

الشيخ أحمد العبداهلل ود. أسيل العوضي ود. عبداهلل بهبهاني خالل املهرجان

د.رنا الفارس متوسطة الوفد الزائر  )سعود سالم(

أكد النائب الس���ابق محمد العبداجلادر ان 
اجلامعة املفتوحة كان���ت حلما يراود املواطن 
العربي وحتقق من خالل جهود س���مو األمير 
امللك���ي طالل بن عبدالعزي���ز، إال أن كثيرا من 
األحالم الت���ي تتحقق ال تأت���ي دائما كما يراد 
لها، فتصطدم بكثير م���ن املعوقات الروتينية 
املفتوحة  البيروقراطية، واجلامعة  والعراقيل 
في الكويت مثال واقعي على ذلك، وأكمل خالل 
ندوة »اجلامعة العربية املفتوحة حتت املجهر« 
والتي نظمتها قائمة املستقلة مساء أمس األول 
بأنه من الغريب أن متنع إدارة اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت الطلبة من ممارسة حقهم 
في انتخاب ممثلني عنهم، واألغرب أن يحرم طلبة 
الكويت من هذا احلق في حني يسمح لغيرهم في 
أفرع أخرى ونحن هنا في الكويت التي تعتبر 
رائدة الدميوقراطية في املنطقة، وقال ان على 
إدارة اجلامعة املكلفة أن تستوعب مطالب الطلبة 
العادلة وتعالج هذا اخللل خاصة أن لدينا 5 آالف 
طالب وطالبة مس���جلني في اجلامعة املفتوحة 
منهم 3 آالف من الكويتيني جميعهم محرومون 
من حقهم في وجود احتاد طلبة ميثلهم وينقل 
مشكالتهم إلدارة اجلامعة. وأبدى العبداجلادر 
استغرابه من هذا التصرف غير الدميوقراطي 
في بلد كل مؤسس���اته وجمعيات النفع العام 
فيه يوجد فيها انتخابات إال اجلامعة املفتوحة، 
ومتنى أن تس���تجيب إدارة اجلامعة وتس���مح 
بانتخابات الطلبة خاص���ة أن وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود كانت 
مديرة اجلامعة املفتوحة فرع الكويت، كما أن 
الرئيس األعلى للجامعة املفتوحة سمو األمير 
امللكي طالل بن عبدالعزي���ز من رواد املطالبة 

باحلياة الدميوقراطية.
ومن جانبه قال د.فهد س���ماوي ان املطالبة 
بصورة حضاري���ة توصل الرس���الة وحتقق 
الهدف، وشجع الطلبة على االستمرار مبطالبهم 
وجهودهم بصورة س���لمية وحضارية، مؤكدا 
على أهمية وجود احت���اد ميثل الطلبة في أي 
مؤسسة تعليمية، كما حتدث عن جودة التعليم 
ومستوى األساتذة في اجلامعة املفتوحة، مشيرا 

إلى أنها مؤسسة تعليمية تخضع لرقابة القوانني 
الكويتية واعتراف مجلس اجلامعات اخلاصة 
ووزارة التعليم العالي ومن غير املقبول السماح 
بوجود جتاوزات خطيرة تهدد جودة التعليم 
وتنعكس سلبا على املجتمع، وطالب د.سماوي 
وزارة التعليم العالي بتفعيل الدور الرقابي على 
مستوى األساتذة وأدائهم في اجلامعة املفتوحة 
فرع الكويت وعلى املناه���ج والتأكد من مدى 
التزام هذه املؤسسة باملعايير األكادميية لضمان 

استمرار االعتراف بها.
ومن ناحيته استعرض املنسق العام لقائمة 
املس���تقلة في اجلامعة العربية املفتوحة فرع 
الكويت خالد اخلميس مجموعة من هموم الطلبة 
ومعاناته���م مع إدارة اجلامع���ة املكلفة، ومنها 
حرمانهم من وجود احتاد طالبي منتخب أسوة 
مبا هو موجود في كل أفرع اجلامعة املفتوحة 
األخرى، وكذلك إعادة النظر في وجود عدد كبير 
من قيادات اجلامعة الذين لم يتمكنوا من تلبية 
طموحات اجلامعة ورؤيتها وتسببوا في كثير 
من املشكالت، خاصة ان هناك أحد األساتذة مت 
فصله من قبل إدارة اجلامعة الس���ابقة لفشله 
ثم مت���ت إعادته في منصب كبي���ر مع اإلدارة 

احلالية. 
وأضاف اخلميس ان أحد األس���اتذة يسب 
باستمرار أخواتنا الطالبات ويصفهن باخلراف 
ويسب الدين اإلسالمي وإدارة اجلامعة لم تتخذ 
معه أي إجراء، كما طالب مبراجعة إجراءات إدارة 
اجلامعة املكلفة فيما يتعلق بالصرف من صندوق 
الطلبة على الطلبة احملتاجني، حيث يوجد عدد 
كبير من الطلبة خاصة البدون غير قادرين على 
حتمل الرسوم وال يحصلون على دعم مالي من 
صندوق الطلبة رغم كثرة املستحقني، وهناك 
مئات الطلبة اضطروا لالنسحاب ولم يتمكنوا 
من مواصلة تعليمهم بسبب عدم قدرتهم على 
دفع الرسوم وإدارة اجلامعة ال نعرف أين تذهب 
بكل هذه األموال الكبيرة وملاذا ال تلتزم برسالة 
اجلامعة كما أراد لها مؤسسها سمو األمير امللكي 

طالل بن عبدالعزيز األب الروحي للطلبة؟ 
محمد هالل الخالدي  ٭

محمد العبداجلادر مع احلضور في الندوة

خالل ندوة »اجلامعة العربية املفتوحة حتت املجهر«

تومبسون: خطوة مهمة لنيل االعتراف العاملي ببرامجنا

العبد اجلادر: نرفض حرمان طلبة اجلامعة 
املفتوحة من ممارسة حقهم االنتخابي 

قسم إدارة األعمال في »األميركية« حصل
»ACBSP« على االعتماد األكادميي من الـ

حصلت اجلامعة االميركية في الكويت على 
االعت����راف العاملي لبرامج قس����م إدارة األعمال، 
حيث منح����ت هيئة املفوضني مبجلس االعتماد 
 ACBSP االكادميي لكليات وبرامج إدارة األعمال
لدرجات البكالوريوس � الدراسات العليا االعتماد 
االكادميي لبرامج قسم إدارة األعمال في اجلامعة 
االميركي����ة في الكويت. وهن����أ رئيس اجلامعة 
االميركية د.ونفرد تومبسون قسم إدارة األعمال 
واالقتصاد على هذا االجناز. وقال تومبس����ون 
خالل املؤمتر الصحافي الذي نظمته اجلامعة في 
مقرها صباح أمس ان حصول اجلامعة االميركية 
على االعتماد االكادميي من قبل هيئة املفوضني 
مبجلس االعتماد االكادميي لبرامج قس����م إدارة 
األعمال »خطوة مهمة الى األمام في سعينا الى 
نيل االعتراف العاملي ببرامجنا«. وعبر تومبسون 
عن سعادته باالنضمام الى ACBSP التي تتجه 

نحو حتسني نوعية تعليم إدارة األعمال.
أما نائب رئيس اجلامعة االميركية للشؤون 
االكادميية باالنابة د.نزار حمزة فأكد بدوره أن 
قيمة هذا االعتماد االكادميي ليست متجسدة فقط 
في قب����ول إدارة األعمال واالقتصاد في عضوية 
كليات وبرامج إدارة أعمال مرموقة، ولكنه أيضا 
إقرار بأن برامج إدارة األعمال هي برامج احترافية 

ممزوجة بتقاليد تعليم اآلداب احلرة.
موضحا انه لم يكن ذلك ليتحقق لوال العمل 
اجل����اد وااللتزام ال����ذي ابدته هيئ����ة التدريس 

واإلداريون في قس����م إدارة االعمال واالقتصاد، 
و مكتب عميد كلي����ة االداب والعلوم واجلامعة 

بأكملها.
من جهته عبر ممثل ال� ACBSP د.بروس ستيتار 
عن سعادته بانضمام اجلامعة االميركية مشيرا 
الى انها وقسم إدارة االعمال تخطو خطوة كبيرة 

نحو احلرص على جودة برامجها.
واشار ستيتار الى انها اخلطوة األولى ضمن 
عملية مطولة نحو االلتزام بتعليم عال متميز 
اليوم وفي املستقبل. الفتا الى ان هذا ما يطمحون 
إليه في ال� ACBSP وهو مس����اعدة ودعم برامج 

ادارة االعمال للوصول إلى الهدف.
 ACBSP كما أكدت مديرة االعتماد االكادميي في
ستيف بارسكيل على أن اجلامعة االميركية في 
الكويت أظهرت التزاما بجودة التدريس وبعملية 
التطور النوعي من خالل مش����اركتها في عملية 
االعتماد االكادميي، مشيرا الى ان شهادة االعتماد 
 ACBSP االكادميي املبدئي س����تقدم خالل مؤمتر
السنوي الذي سيعقد في انديانا بوليس بوالية 

انديانا في 26 يونيو 2011.
من جهته ق����ال رئيس قس����م إدارة االعمال 
واالقتصاد د.محسن باجنيد »ان ذلك يؤكد التزام 
قسم ادارة االعمال واالقتصاد بالتطور املستمر 
لضمان ان برنامجنا يرتق����ي الى مصاف ارقى 

كليات إدارة االعمال في العالم«.
بيان عاكوم  ٭

رئيس اجلامعة األميركية وممثل ACBSP مع أعضاء هيئة التدريس

من أجواء احلفل
٭ قال الشيخ احمد العبداهلل في بداية كلمته: 

أود ان اقول لكم مالحظتني اوالهما اود ان 
اشير لكم إلى ابواب الدخول واخلروج من 

القاعة في حالة حدوث طوارئ، وثانيتهما اود 
منكم وضع تلفوناتكم »صامت« حلني انتهاء 

احلفل.
٭ طلب رئيس رابطة طلبة الطب احمد العلي 
اثناء القائه كلمته من احلضور الوقوف دقيقة 

حداد على روح املرحوم د.جعفر بهبهاني الذي 
توفي منذ عامني تقديرا جلهوده ودوره الكبير 

في كلية الطب.

٭ قام كل من د.عبداهلل بهبهاني ود.عادل 
اخلضر واحمد العلي بتكرمي الشيخ احمد 
العبداهلل ود.اسيل العوضي والشاعر سالم 

سيار واملايسترو عصام زين من فرقة لوياك 
املوسيقية واحملامي محمد الدالل والشاعرة 
الطالبة منيرة السردي، كما مت تكرمي الراعي 
الذهبي للمهرجان مؤسسة البترول الكويتية 

والراعي البرونزي مستشفى طيبة.
٭ مت عرض أوبريت في ختام املهرجان الغنية 
تكاتفنا احلصرية من غناء فواز املرزوق، احمد 

حسني، عبداهلل سالم.

أسيل: االلتزام 
باألخالق واملبادئ 

كونهما البوصلة التي 
حتدد الطريق السليم 

أمام اإلنسان


