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الجامعــــة
والتطبيقي

حصلت الطالبة ابرار عبدالهادي على شهادة تفوق 
علمي من جامعة الكويت بتقدميها لدراسة علمية 

تناولت فيها حالة أسرى وشهداء الكويت.
ومنح���ت اجلامعة الطالب���ة عبدالهادي وهي 
م���ن برنامج الفقه املقارن وأصول الفقه في كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية رسالة املاجستير 
الجازتها الدراسة التي قدمتها بعنوان »قتل األسير 

وم���ا يترتب عليه من آثار« وهي دراس���ة فقهية 
مقارنة مع التطبيق على حاالت األسرى والشهداء 

الكويتيني.
واشادت جلنة املناقشة والتحكيم التي تألفت 
من د.مبارك احلربي مشرفا عاما ود.يوسف الصقر 
ود.فهد الرش���يدي مبضمون الدراسة ومحتواها 

العلمي حيث استحقت عليها درجة االمتياز.

عبدالهادي حصلت على الماجستير في دراسة حول األسرى والشهداء

الكندري: لقاء إرشادي للمقبولين في فرنسا غدًا

»جامعتي مصنع شخصيتي« للمستجدات غدًا

بالتنسيق بين اتحاد الطلبة ومكتبنا الثقافي في باريس

تنظمها NCC في اتحاد الطلبة وتقدمها سمية الميمني

د. فايز الكندري

)أحمد باكير(الشيخة فريحة األحمد مكرمة محمد العبداجلادر

سمية امليمني

الدراسة والتأمني الصحي وصرف 
قيمة تذاكر السفر وكذلك شروط 
واجراءات احلص����ول على الڤيزا 
الطالبية فضال عن تعميم بشأن 

انفلونزا اخلنازير.
واضاف الكن����دري ان تعاون 
املكتب واالحتاد يأتي من منطلق 
أهمية االرشاد االكادميي لوقوف 
الطلبة على حقوقهم وواجباتهم 
والعديد من املس����ائل الغاية من 
الدراس����ة بارتياح  األهمية لبدء 
وتذليل العديد من املصاعب التي 
تعترض مسيرة الطالب لاللتحاق 
بالدراسة، وذلك فضال عن اميان 
املكتب بأهمية دور االحتاد في ذلك 
الطلبة  والتعاون معه مبا يخدم 
ومصاحلهم موجها خالص الشكر 
والتقدير جلميع اعضاء االحتاد 
على تنظيم هذا اللقاء اإلرشادي.

م���ن نوعها، حيث س���تعرفون 
عل���ى تفاصيلها خ���الل الدورة 

التدريبية.
الرشود املستجدات   ودعت 
من مختل���ف الكليات للحضور 
واملشاركة في الدورة واالستمتاع 
واالستفادة من املادة التي سيتم 
طرحها، والتي ستكون مبنزلة 
الدرر الت���ي حتتاجها الطالبات 
في بداية مسيرتهن اجلامعية، 
مرحبة بأي استفسار للتسجيل 
في الدورة م���ن خالل التواصل 
معنا عبر اخلط الساخن للجان 
الطالبات 99930053 � 99972862، 
ال���دورة س���تفتح  ان  واك���دت 
آفاقا  من  للطالبات املستجدات 
القوة  املعرفة واكتشاف مكامن 
داخل الطالبات والس���عي اجلاد 
لتطويرها شاكرة االستاذة سمية 
امليمني على قبولها لدعوة رابطة 
الطالبات  املستجدين في جلان 
ومق���درة لها تش���جيعها الدائم 

للطالبات اجلامعيات.

آالء خليفة
أعلن رئي����س املكتب الثقافي 
بباري����س د.فاي����ز الكن����دري ان 
االحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
- فرع فرنس����ا والدول املجاورة 
س����ينظم بالتعاون م����ع املكتب 
الثقافي في فرنسا، لقاء ارشاديا 
املقبولني في اجلمهورية  للطلبة 
الفرنسية وجمهورية مالطا ضمن 
خط����ة البعثات للع����ام اجلامعي 
2010/2009 وذل����ك غدا اخلميس، 
حي����ث زود املكتب االحتاد مبلف 
ارشاد اكادميي وفق احدث القواعد 
واالنظمة املقررة، وذلك لتوزيعه 
على الطلبة املوفدين للدراسة في 

البلدين املذكورين.
وقال ان امللف االرشادي تضمن 
الئحة البعثات الدراسية وجدوال 
خاصا باملستحقات املالية ملوفدي 

الشامل ملورد اقتصادي اساسي 
كالنفط خصوصا وتخريب متعمد 
للبيئة، وال شك اننا جزء ال يتجزأ 
من نظ����ام البيئة، فأي خلل في 
مكون����ات نظام البيئة يس����بب 
خلال في املكونات األخرى، لذلك 
يجب علين����ا ان نعي دورنا كل 
من مكانه في أهمية احلفاظ على 
بيئتنا وتنمية مصادرها املتاحة 
للحفاظ على سبل العيش الكرمي 
لنا ولألجيال القادمة، فنحن أحد 
البيئة. والواجب  مكونات هذه 
يحتم علينا ايضا حماية وتطوير 
كل سبل العيش الكرمي لكويتنا. 
ومن جانبه أشار النائب السابق 
محمد العبداجلادر الى ان الغزو 
العراق����ي الصدام����ي اآلثم يوم 
ال ينس����ى وال ميحى من ذاكرة 
الش����عب الكويتي، موضحا ان 
الغزو الصدامي اغتصب ارض 
الكوي����ت لكنه لم يس����تطع ان 
يغتصب قلوب الكويتيني وذلك 
ألنهم جميعا متوحدون بصف 
واحد وهذا لي����س بغريب على 
الكويت وأهلها فالوحدة الوطنية 
كان����ت دائما موجودة في حرب 
اجلهراء وفي ع����ام 1973 عندما 
استشهد الكويتيون مع إخوانهم 
العرب في الصامتة وايضا في 
الغزو العراقي الغاشم متازجت 

الوحدة الوطنية.

أكدت الش����يخة فريحة األحمد 
ض����رورة االجتهاد وب����ذل اجلهد 
للحفاظ على وحدتن����ا الوطنية 
وثرواتنا، وذلك بناء على توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وس����مو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء. وأشارت 
الشيخة فريحة األحمد خالل رعايتها 
لألمسية الوطنية مساء امس االول 
والتي نظمتها اجلمعية االميركية 
جليولوجيي البترول، فرع جامعة 
العل����وم بعنوان  الكويت، بكلية 
الذكرى« في مقر جمعية  »كويت 
احملامني مبناس����بة ذكرى الغزو 
العراقي الغاشم الى ان هذه األنشطة 
تزيد من متاسكنا ووحدتنا الوطنية 
وعلينا ان نعطي الفرصة ألبنائنا 
إلثبات وجودهم في املساهمة ببناء 
وطنهم الغالي، داعية الى التمسك 
بت����راب الكوي����ت والتضحية من 
أجله. من جانبه، قال نائب رئيس 
اجلمعية االميركية جليولوجيي 
البترول جاسم عباس ان الثاني من 
اغسطس عام 1990 لم يكن سوى 
امتحان صعب جلميع الكويتيني 
على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم، 
في وجه الغزو الصدامي الغاشم 
ضد الكوي����ت، حيث كانت كلمتنا 
جميعا واحدة متحدة، لم تفرقنا 
التواف����ه او تش����تتنا اختالفاتنا 
ودليل عل����ى ذلك جناحنا باقتدار 

سبيل ان نعيش حياة حرة وكرمية 
في بلدنا، يس����تلزم أال مير مرور 
الكرام دون وقفة جادة! حيث ينبغي 
علينا ان نتعلم دروس تضحياتهم 
للسير على خطاها الحقا ضد كل ما 
من شأنه اإلخالل بأمن بلدنا، مبينا 
ان الكويت تعرضت لتدمير كبير 
على الصعيد البيئي من خالل إحراق 
آبار النفط إب����ان الغزو الصدامي 
الغاش����م، وقد كانت الكويت هنا 
ايضا في س����باق وامتحان صعب 
آخر في كيفية التعامل مع هذا الدمار 

بنا وبوطننا احلبيب، بل األهم هو 
أخذ الدروس والعبر من تلك احملنة 
ملواجهة الصع����اب إن وجدت في 
املستقبل، مشيرا الى ان هذا اليوم 
عسير علينا جميعا، لكننا تعديناه 
بإرادة صلبة وعزمية عظيمة لبناء 
كويت جدي����دة وحديثة، تعددية 
وتقدمية، يكون فيما املقام االول 
الوطن واحترام اآلخر باختالفه، 
س����واء بالدين واللغة او اجلنس 
واالصل. واضاف عباس ان ما قدمه 
شهداؤنا األبرار من تضحيات في 

في عبور هذا االمتحان بش����هادة 
اجلميع، حتت قيادة سمو االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد، طيب 
اهلل ثراه، وسمو االمير الوالد الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل، رحمه اهلل، 
وحنكة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وأضاف ان الكويت 
ليست يوما واحدا او يومني نستذكر 
به احداث الثاني من اغس����طس، 
بل هي كويت اليوم وكويت الغد 
وكويت املستقبل، ولسنا هنا اليوم 
للتذكير باآلالم واجلراح التي أملت 

آالء خليفة
اعلن���ت مس���ؤولة رابط���ة 
املس���تجدين NCC ف���ي االحتاد 
الكويت نورة  الوطني لطلب���ة 
الرشود عن اقامة دورة تدريبية 
جلمي���ع الطالبات املس���تجدات 
ف���ي جامعة الكوي���ت، بعنوان 
»جامعتي مصنع ش���خصيتي« 
تقدمها االعالمية سمية امليمني 
غدا اخلميس في فندق موڤمبيك 

البدع متام الساعة 4 عصرا.
واوضحت الرشود ان الهدف 
م���ن اقامة ال���دورة هو تعريف 
الطالبة املستجدة بأسرار وخبايا 
املرحلة اجلامعية والتي تعتبر 
من اهم وأفض���ل مراحل العمر، 
الواسعة لالبداع  الفرصة  حيث 
والتميز وصقل املهارات وتنمية 
التأكيد من  ن���ود  القدرات، كما 
خالل ال���دورة على ان اجلامعة 
هي مصنع الشخصية ألي طالبة، 
كما ستشتمل الدورة على بيان 
التي تسعى  الرئيسية  االهداف 

التعليم العالي في فرنسا ومالطا، 
باالضافة الى نب����ذة عن البرامج 
الدراس����ية للتخصص����ات املوفد 
له����ا الطلبة وعدد م����ن النماذج 
اخلاصة بالتعويض عن رس����وم 

الطالبة لتحقيقها بعد قبولها في 
اجلامع���ة، باالضافة الى عرض 
اخلطوات التي يجب اتباعها لكي 
الطالبة مثالية ومبدعة،  تكون 
وس���تحصل جميع املشاركات 
على شهادتني، ش���هادة اجتياز 
الدورة معتمدة من قبل االحتاد 
واحملاضرة وشهادة »BP« التي 
ستقدم الول مرة وبفكرة فريدة 

فريحة األحمد: بذل الجهد للحفاظ على وحدتنا الوطنية

الكويت ومصر تفّعالن برنامج الوفود الطالبية بينهما
محمد هالل الخالدي

في اطار تفعيل االتفاقيات الثقافية املعتمدة بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة قام مكتبنا الثقافي 
في القاهرة مبخاطبة عدد من اجلامعات املصرية لتحديد 
برنام����ج زيارات الوفود الطالبية اليها وذلك تنفيذا ملا 
جاء في املادة 34 للبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي 
والعلمي والثقافي بني الكويت ومصر حيث تنص على 
»ان يتبادل اجلانبان زيارات الوفود الطالبية اجلامعية 
سنويا للتقارب والتعرف على مؤسسات التعليم العالي 
في كال البلدين«، وقد قام املكتب الثقافي بالتعاون مع 

االدارة املركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي 
املصرية بتحدي����د مجموعة من اجلامعات التي ترحب 
بالتعاون في هذا املجال وهي جامعة االسكندرية كلية 
احلقوق، كلية التربية، كلي����ة التمريض، جامعة قناة 
السويس:)جميع الكليات، جامعة حلوان: كلية الفنون 
التطبيقية، جامعة املنوفية: كلية الهندسة، كلية العلوم، 
كلية التمريض، جامعة كفر الشيخ وجامعة بنها بجميع 

كلياتهما.
كما رحبت هذه اجلامعات اضافة الى استقبال الوفود 
الطالبية بعمل معارض لفرص التعليم وورش عمل لطلبة 

اجلامعة والطلبة الزائرين وتنظيم برامج ومشروعات 
مشتركة تساهم في تبادل اخلبرات واملعرفة، كما أكدت 
جامعة كفر الشيخ استعدادها لتنظيم برنامج متكامل 
لتبادل زيارات الوفود الطالبية تش����مل ايضا برنامجا 

لزيارة األماكن األثرية والسياحية املهمة.
يذكر ان املستشار الثقافي الكويتي في القاهرة د.عايض 
املري قد أحال هذه الدعوة الى وزارة التعليم العالي التي 
خاطبت بدورها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب بهدف ترش����يح عدد من الطلبة 

والطالبات ليكونوا ضمن الوفد الطالبي الكويتي.

خالل أمسية »كويت الذكرى« التي نظمتها الجمعية األميركية لجيولوجيي البترول
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

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

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإع���������������ان
تقدم: 1 - نا�س���ر حم��م��د القحط���اين  2- عادل عب��دالع��زيز 
م�س��ع���ل الع���ن���زي 3- �سع���د ن��ا�س��ر حم���م����د القح��ط��ان���ي  
4- ط�ال عبدالعزيز م�سعل العنزي 5- عادل عطا اهلل العنزي

اأ�ســـــــحاب �ســـــــركة روؤية ميديا للدعايـــــــة والإعالن والإنتـــــــاج الفني وتنظيم 

املعار�ض واملوؤمترات واملع�ســـــــكرات. بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانوين لل�ســـــــركة من ت�سامنية اىل ذات م�سوؤولية حمدودة. 

يرجـــــــى ممن له اعرتا�ض اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ســـــــتني  يومًا من 

تاريخ ن�ســـــــر الإعـــــــالن باعرتا�ض خطـــــــي مرفقًا به �ســـــــند املديونية واإل فلن 

يوؤخذ بعني العتبار.

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

2
9

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


