
محلياتاالربعاء  11  نوفمبر  2009   4

الروضان يقوم بجولة تفقدية 
على اإلدارة العامة لإلطفاء

قام وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ام���س بجولة تفقدية على مقر االدارة العامة لالطفاء، حيث كان 

في استقباله مديرها العام اللواء جاسم املنصوري.
وجرت خالل الزيارة مناقش���ة عدد من املوضوعات التي تهم 
اجلانبني حيث اكد الوزير الروضان على أهمية دور رجال االطفاء 

وأهمية توفير جميع صنوف الدعم لهم.
بدوره اع���رب اللواء املنصوري عن اعت���زازه بزيارة الوزير 
الروضان ملق���ر االدارة واالهتمام الذي ابداه الوزير مبنتس���بي 

االدارة العامة لالطفاء.

أكد أهمية توفير الدعم لإلطفائيين

روضان الروضان
الشيخ د.محمد الصباح

اللواء جاسم املنصوري

م. خالد احلسن

وزراء خارجية »التعاون«: دول المجلس
تتضامن مع السعودية في مواجهة أي اعتداء 

الدوح����ة � كون����ا: اختتم في 
الدوح����ة امس االجتم����اع الثاني 
للمجلس الوزاري لوزراء خارجية 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ملناقشة )رؤية دولة قطر 

لتفعيل دور مجلس التعاون(.
واس����تنكر رئي����س االجتماع 
الوزير املس����ؤول عن الش����ؤون 
اخلارجية بسلطنة عمان يوسف 
بن عل����وي في مؤمت����ر صحافي 
مع األم����ني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن العطية »اي 
تعد على احلدود املشتركة بني دول 
املجلس وجيرانها«، مشيرا الى ان 
تلك احلدود متفق عليها ووسيلة 
للتعاون وليس لالقتتال. وقال بن 
علوي: »من هذا املنطلق بالنسبة 
حلدود اململكة العربية السعودية 
مع اليمن فإن التعدي عليها جاء من 
مجموعة يعتبرها النظام اليمني 
خارجة عن القانون وبالتالي فمن 
الواضح خروج ه����ذه اجلماعات 
بقصد االعتداء على حدود اململكة 
والب����د اذن من مواجهتها بش����دة 
والتضامن مع اململكة«. وشدد على 
التعاون  ان تضامن دول مجلس 
والدول العربية واإلسالمية في هذا 
الشأن مع اململكة العربية السعودية 
أم����ر واجب. ومضى ال����ى القول: 
»بالنس����بة لنا في سلطنة عمان 
وفي دول املجلس دائما نحن على 
استعداد ليس فقط للتضامن ولكن 
لالصطفاف مع اململكة في مواجهة 
اي مخاطر وأي عدوان ألننا أشقاء 
وجيران وننتمي ملجلس التعاون 
وبيننا عهود والوف����اء بالعهود 

نصت عليه الشريعة االسالمية«. 
وردا على سؤال حول تصريحات 
منسوبة لوزير اخلارجية اإليراني 
حذر فيها دول اجلوار من التدخل 
الداخلية لليمن قال  في الشؤون 
ب����ن علوي: »ايران بالنس����بة لنا 
دولة جارة وبيننا وبينها عالقات 
جيدة وال نعلم النص احلقيقي لهذه 
التصريحات واذا كان هذا األمر يعني 
دعم اليمن وعدم التدخل في شؤونها 
فبالتالي هذا األمر سيلقى منا كل 
ترحي����ب«، الفتا الى ان لدى دول 
مجلس التعاون مع اليمن عالقات 
وصالت وتعاون وميثاق.  ولفت 
الى ان دعم دول مجلس التعاون 
لليمن ال يعتبر تدخال في شؤونها 
ألنه يصب في مصلحة أهل اليمن 
والى االستقرار ويدعم األمن من 
اجل التنمية واالقتصاد والتطور. 
وقال ان »دول املجلس ستستمر في 
هذا العمل وانها على تنسيق كامل 
ومستمر مع األشقاء هناك وتدعو 

كما يدعو وزير اخلارجية االيراني 
اال يتدخل احد في الشأن اليمني 
حاليا وال مستقبال وان نترك كال 
لشأنه ملعاجلة قضاياه السياسية 
واهل اليمن اقدر عليها«. من جانبه 
ذكر األمني العام ملجلس التعاون 
ان االجتماع  العطية  عبدالرحمن 
تناول مجمل ما انتهت اليه اللجان 
الوزارية املختصة كل في مجاله 
بشأن ما ورد في تلك الرؤية لتفعيل 
دور مجلس التعاون، موضحا انه 
»بطبيعة احلال في اجتماعنا كانت 
الوزارية  اللجان  هناك توصيات 
وسنس����تعرض بإيج����از ما يتم 
بش����أنها قبيل انعق����اد الدورة ال� 
30 للمجلس األعلى بالكويت في 

منتصف ديسمبر املقبل«.
واشار الى ان االجتماع تطرق 
ايضا الى امور ذات عالقة باألوضاع 
الراهنة، حيث أعرب الوزراء عن 
تعازيهم للملك حمد بن عيس����ى 
البحرين  آل خليفة ملك مملك����ة 
وللشعب البحريني العزيز والى 
األسرة املالكة بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل صاحب السمو امللكي األمير 

محمد بن سلمان آل خليفة.
وكان نائ����ب رئي����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الدوحة امس  الى  الصباح وصل 
الوزاري  للمشاركة في االجتماع 
الثاني لدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وسترفع نتائج اجتماع وزراء 
اخلارجية حول رؤية دولة قطر الى 
القمة اخلليجية املقبلة التي ستعقد 

في الكويت الشهر املقبل.

 »WATER  LASE MD TURBO«
أحدث تقنيات طب األسنان دون ألم

أقيم مؤمتر صحافي ومحاضرة حول أحدث التقنيات 
املستخدمة في جراحة األسنان والتطبيقات األخرى 
املختلفة في مجال األس����نان للصغار والكبار وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع شركة BIOLASE األميركية 
املنشأ والتي متثلها شركة حياة مديكال تكنولوجي 
في الكويت، حي����ث مت عرض أحدث جهاز ليزر في 
العالم »WATER  LASE MD TURBO« الذي يستخدم 

في مختلف مجاالت تطبيقات عمليات األسنان.
وصرح املدير التنفيذي للشركة فواز نصر بأن 
هذا اجلهاز يعمل بتقنية YSGG مع املاء ويطلق عليه 
HYDROPHOTONICS وه����و ما يس����اعد على اجراء 
العمليات اجلراحية دون ألم ودون تخدير في معظم 
احلاالت، بدون نزيف ودون مضاعفات ما بعد العملية 
باالضافة الى السرعة والدقة في العمل وهو ما يوفر 

الوقت على الطبيب واملريض على حد سواء.
واضاف ان استعمال اجلهاز »يغني عن العمليات 
اجلراحية للحاالت املتوسطة واملتقدمة في أمراض اللثة 
وقد حاز موافقة ال� FDA حيث يعالج أمراض والتهابات 
اللثة ويعالج اخلراجات واجليوب العميقة بزيارة 
واحدة في معظم احلاالت ودون احلاجة الى املشرط 

اجلراحي ودون غرز أو قطع اللثة التقليدي«.

هذا باإلضافة الى عالجات أمراض األسنان املختلفة 
بجلسة واحدة ايضا بدون تخدير أو ألم. كما حتدث 
محاضرون من الشركة األميركية املصنعة للجهاز 
Biolase عن اجلهاز اجلديد وقدموا ش����رحا مفصال 
حول اس����تخداماته ومت التنس����يق للمحاضرة مع 
مجلس أقسام األسنان في وزارة الصحة، وبحضور 
أطباء األسنان في املستشفيات والعيادات اخلاصة 
واحلكومي����ة، إضافة الى أطباء قدموا خصيصا من 
الواليات املتحدة األميركية، إسبانيا، إيطاليا، ولبنان 
للمش����اركة في الندوة. حاضر ف����ي الندوة كل من 
د.أوليفيه جيوفاني عن أهمية جهاز water lase في 
طب وجراحة األسنان ود.انطوان رحيل حول عالج 
 Soft and Hard األنس����جة الصلبة واألنسجة اللينة
tissue وتلت الندوة ورشة عمل تتضمن تطبيقات 
حي����ة على اجلهاز اجلديد في املستش����فى األميري 
تتضمن عالج حاالت مختلفة حيث مت اجراء عمليات 
حية على املرضى بواسطة أطباء محليني وبإشراف 
اختصاصي����ني في هذا املج����ال. واجلدير بالذكر ان 
شركة حياة مديكال تكنولوجي من الشركات الرائدة 
في مجال األجهزة واملعدات الطبية والتجميلية في 

الكويت وميثلها املدير التنفيذي فواز نصر.

بحثوا في الدوحة رؤية قطر لتفعيل دور المجلس 

برجس البرجس أثناء لقائه السفير الفلبيني ريكاردو مونفير وإندايا

ممثلة برئيس���ها وأعضائها 
ومتطوعيها جلهودهم املميزة 
في مساعدة اآلخرين، مضيفا 
انها عودتهم دائما ان تكون في 
قلب احلدث وأول املبادرين في 
تقدمي املساعدات قبل ان يطلب 

منها ذلك.
وقال انه اطلع من البرجس 
على حجم املساعدات الكبيرة 
التي سترس���ل للفلبني خالل 
إغاثة  املقبلة وه���ي  األي���ام 

متنوعة ستس���اهم في دعم 
احلكومة الفلبينية في محاولة 
التخفيف م���ن وطأة الكارثة 

على املواطنني هناك.
وأكد انه وجد كل جتاوب 
وتفهم من رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
للكارث���ة الت���ي حصلت في 
الفلبني والذي سيقوم بنفسه 
على تس���ليم هذه املساعدات 

للحكومة الفلبينية.

بح���ث الس���فير الفلبيني 
لدى الكويت ريكاردو مونفير 
وإندايا مع رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
برج���س البرجس امس نوع 
وحجم املساعدات املقدمة من 

الكويت للشعب الفلبيني.
وذك���ر بي���ان صحاف���ي 
التي  ان املساعدات  للجمعية 
تقدمها للفلبني تأتي للتخفيف 
م���ن اآلث���ار الس���لبية على 
السكان الذين عانوا من جراء 
التي حصلت هناك  الكوارث 
وخلفت وراءها آالف املشردين 

والقتلى.
وش���كر الس���فير انداي���ا 
احلكومة الكويتية وعلى رأسها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولى العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على املساعدات 

املقررة للشعب الفلبيني.
وأشاد بجمعية الهالل األحمر 

السفير الفلبيني يبحث مع البرجس 
مساعدات »الهالل األحمر«  الكويتي

شكر الكويت أميرًا وحكومة

املشاركون في املؤمتر الصحافي 
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الحوطي: تدعيم األغذية 
لعالج المشاكل الصحية

ف����ي دائرة  الباحثة  أك����دت 
التكنولوجي����ا احليوية باملعهد 
د.سعاد احلوطي أمس ل� »كونا« 
مبناس����بة اختتام دورة »اغناء 
دقيق القم����ح« ان الطحني يعد 
غذاء منوذجي����ا للتدعيم كونه 
مادة رئيسية تدخل في تركيب 
الغذائية املس����تهلكة من  املواد 
غالبية أفراد املجتمع. وأوضحت 
د.احلوطي ان تدعيم األغذية يتم 
من خالل اضاف����ة الڤيتامينات 
واألمالح املعدنية الدقيقة أثناء 
عملي����ة الطحن النت����اج منتج 
عالي القيمة الغذائية. واضافت 
ان ام����داد الف����رد بالڤيتامينات 
واألمالح األساسية يساعد في منع 
نقص احلديد في الدم واالنيميا 
كما يساعد الفرد في العالج من 
التشوهات اخللقية الناجتة عن 

نقص حمض الفوليك.

المنظمة الدولية للهجرة تثّمن
 تعاون الكويت لتسهيل نقل العمالة

قامت املنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع بناء القدرات املؤسسية 
ء  ء املعلومات حو ن تعزيز احلوار وتباد للحكومة االندونيسية بعنوا
العمالة الوافدة بني كل من اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والشرق 
ء بالوكالةـ  املنظمة الدولية للهجرة في  األوسط، وقالت القائم باألعما
ن عريقات: يهدف هذا املشــــروع لتعزيز جهود احلكومة  الكويت إميا
االندونيسية ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية اخلاصة بإدارة 
ن  العمالة الوافدة واملساهمة في زيادة قدرات احلكومة وتعزيز التعاو
ن املستقبلية للعمالة في آسيا والشرق األوسط ومن  مع عدد من البلدا
ن احد العناصر الرئيسية للمشروع تنفيذ جولة  ضمنها الكويت، وكا
ن  استطالعية لوفد حكومي اندونيسي ميثل الوزارات املعنية بشؤو
العمالة واملرأة لكل من ماليزيا وسنغافورة ثم الكويت والبحرين، حيث 
أ مكتب املنظمة الدولية للهجرة في الكويت بالتنســــيق مع مكتب  قا
جاكرتا بترتيب زيارة الوفد الى الكويت في أكتوبر املاضي ومت ترتيب 
اجتماعات للوفد مع كل من مدير اإلدارة القنصلية في وزارة اخلارجية 
ن  ن االجتماعية والعمل ومدير اإلدارة العامة لشــــؤو ووكيل الشــــؤو

الهجرة ومدير ادارة العمالة  املنزلية والسفارة االندونيسية.

3 كويتيين شاركوا في معرض 
االختراعات بألمانيا

شارك وفد من املكتب الكويتي 
لرعاي����ة املخترع����ني ف����ي النادي 
العلمي الكويتي وبدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي في معرض 
 )IENA( االختراعات العاملي في أملانيا
والذي اقي����م في مدينة نورنبيرغ 
� أملانيا خ����الل الفترة من 5 الى 8 
اجلاري والذي ض����م اكثر من 40 
دولة في مختلف املجاالت العلمية 
والصناعية احلديثة، ونظرا ألهمية 
املشاركة في مثل هذه املعارض والتي 
تتحقق منها اجنازات علمية ورفع 
اس����م الكويت في احملافل الدولية 
واكتساب اخلبرة من خالل االطالع 

على االختراع����ات اجلديدة وتبادل اخلب����رات وإعطاء الفرصة لعرض 
وتسويق املشاريع، ومن هذا املنطلق فقد مت ترشيح 3 من اعضاء املكتب 
الكويتي لرعاية املخترعني واحلاصلني على شهادات براءة االختراع في 
مختلف املجاالت، وهم: مبارك دخيل الهرشاني باختراعه اخلاص مبواد 
حافظة للمواد الغذائية وللتعرف على صالحية املنتج، ومحمد اسماعيل 
البناي باختراعه اخلاص مبحرك الطاقة الذاتية وناقل السرعات، وعبداهلل 
جعفر عبدالقادر ممثال الختراع والده املرحوم جعفر عبدالقادر باختراعه 

اخلاص بجهاز توقيت مطور لبداية السباقات.

البناي يفوز بالميدالية الفضية
 في معرض »يينا 2009«

ي  برلني ـ كونا: اعلن امس عن فوز املهندس الكويتي محمد البنا
ي اقيم في  بامليدالية الفضية في معـــرض »يينا 2009« العلمي الذ
ء الفترة من اخلامس الى الثامن  مدينة »نورنبيرغ« االملانيـــة خال
ء  ي نا أ.البنا ن  ن ا ي. وقالت سفارتنا ببرلني في بيا من الشهر اجلار
إ امليدالية عن اختراعه املعروف باسم »محرك ذاتي الطاقة وناقل  هذ
إ هنأ السفير الكويتي عبداحلميد  السرعات في نفس الوقت«. وبدور
ن منفصل الوفد الكويتي املشارك في املعرض معربا  العوضي في بيا
عن بالغ ســـعادته ملا متيزت به االختراعات الكويتية من ابداعات 
ي وصلت اليه الكويت السيما  أ العلمي الذ ى التقد علمية تعكس مد
في ظل الدعم الالمحدود من قبل صاحب السمو االمير الشيخ صباي 

أ العلمي. االحمد ملؤسسة الكويت للتقد

هيئة الزراعة تخفض أسعار األعالف:
1.6 دينار للشعير و2.5 للذرة

محمد راتب
أ.جاسم البدر  صري رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
ن صرف املواد العلفية املدعومة وفق  ن الهيئة اصدرت قرارها بشــــأ با
ن عنها، وهي 1.600 د.ك لكيس  االســــعار املخفضة والتي ســــبق االعال
الشــــعير، و2.5 د.ك للذرة، 2.300 للشــــوار، و1.5 د.ك لكل من مخلوط 
ن الهيئة خاطبت  أ ومخلوط االبل. واضاف البدر ا االبقار ومخلوط االغنا
شركة املطاحن للبدء في صرف االعالف املدعومة وفق االسعار املذكورة 
ي ولنهاية السنة املالية بداية ابريل 2010، مشيرا  اعتبارا من الشهر اجلار
ن املثمر بني الهيئــــة واملربني اثمر جناي اجراءات الهيئة  ن التعاو الــــى ا
ن تسهم  ن الهيئة تتطلع الى ا الرقابية وجتاوب املربي معها. واكد البدر ا
تلك التخفيضات ولو بصورة غير مباشــــرة في احلد من ارتفاع اسعار 
أ في تلك  ن من املنتظر زيادة الطلب على اللحو أ احمللية، السيما ا اللحو

ن عيد االضحى املبارك على االبواب. الفترة، حيث ا

الكويت تشارك بمؤتمر الزراعة  في الهند
ء السكرتير الثاني في سفارتنا  نيودلهيـ  كونا: قا
ى الهند عبداهلل امليلم في تصريح لـ»كونا« امس  لد
ن املشاركة الكويتية في مؤمتر ومعرض الزراعة  ا
ي نظمته غرفة التجارة الهندية  واالمن الغذائي الذ
مؤخـــرا في مدينة كولكتا كانـــت ايجابية وفعالة 
واتاحت الفرصة لالطالع على االساليب احلديثة في 
ن املؤمتر  الزراعة وتنمية االمن الغذائي. واضاف ا
أ عدة اوراق  ي اختتم اعماله السبت املاضي قد الذ

وابحاث قيمة اعدها نحو الف مشارك مثلوا قطاعات 
ء التقنيات  زراعية هندية ودولية متحـــورت حو
ي واالســـمدة واحلصاد اضافة الى  احلديثة في الر
تطوير االنتاى الزراعي وتقنية البيوت الزراعية 
ن مشاركة الكويت في املؤمتر  والتسويق. واوضح ا
ي توليه احلكومة للقطاع الزراعي  أ الذ عكست االهتما
وحرصها علـــى حتقيق االمن الغذائي محليا االمر 

ي اثار اعجاب الكثير من املشاركني.  الذ

وزراء شؤون »التعاون«  اجتمعوا في مسقط
مسقط � كونا: بدأ وزراء الشؤون االجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية اجتماعا 
برئاسة وزيرة التنمية االجتماعية د.شريفة بنت 

خلفان اليحيائية.
ويناق���ش االجتماع جميع البنود املتمثلة في 
تقرير املدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات 
وتوصيات الدورات السابقة وتقرير متابعة تنفيذ 
العقد العربي لالشخاص ذوي االعاقة للفترة من 
2004 - 2013 ودراسة انظمة الضمان االجتماعي 
واملساعدات االجتماعية في دول مجلس التعاون 
ومش���روع القانون االسترشادي املوحد حلقوق 
االش���خاص ذوي االعاقة بدول مجلس التعاون 
باالضافة الى دراسة مشروع االسر املنتجة املتميزة 
وكيفية تطويرها في ضوء احتياجات السوق في 
دول املجلس ودراس���ة حول االحداث اجلانحني 
ومشكالتهم ومتطلبات التحديث واجلهات االدارية 
املعنية بهم ودراسة املسؤولية االجتماعية ودورها 

في التنمية بدول مجلس التعاون.
وكان االجتماع قد بدأ بكلمة ألقتها د.اليحيائية 

اكدت فيها ان التنمية االجتماعية تتصدر اولويات 
الشعوب الطامحة الى حتقيق ما تصبو اليه والتطور 
في جميع مجاالت احلياة حيث ان بناء االنس���ان 
الذي هو صان���ع التنمية وهدفها وغايتها يحقق 
التنمية الشاملة واملستدامة في جميع القطاعات 

واملجاالت التي تعني بها البشرية.
وأشارت الى ان مسيرة التنمية االجتماعية في 
دول مجلس التعاون تزخر بكثير من االجنازات 
التي حتققت لشعوب املنطقة والتي كان لها االثر 
البالغ في حتقي���ق الرخاء والنماء والتأكيد على 
اهمية الروابط االجتماعية املتميزة في االس���رة 
اخلليجي���ة التي هيأت مناخا مناس���با لتحقيق 

التنمية املستدامة.
كما أولت قضايا الطفولة واملسنني واالشخاص 
ذوي اإلعاقة وقضايا متكني املراة عناية كبيرة أتت 
ثمارها بحمد اهلل من خالل ما نلمس���ه من تطور 

في تلك القضايا.
  ومثل وفد الكويت في االجتماع وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي.

صاحب السمو يرعى المؤتمر الشبابي العربي
تحتضنه الكويت قريبًا وعلى مدى أربعة أيام

جانب من االجتماع التحضيري األول في مقر الشباب والرياضة

حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباي 
األحمد حتتضن الكويت مؤمتر الشباب العربي املنبثق 
مــــن مقررات القمة العربيــــة االقتصادية والتنموية 

واالجتماعية التي عقدت في الكويت يناير املاضي.
وقد باشــــرت جهة االختصاص بهذا املؤمتر وهي 
إ  الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولياتها جتا
ي للكويت في  ي يعكس الدور الرياد هذا احلــــدث الذ

خدمة قضايا الشباب في الوطن العربي.
أ للهيئة  فقد ترأس رئيس مجلس االدارة واملدير العا
العامة للشباب والرياضة رئيس اللجنة التحضيرية 
ء مبقر  أ.فيصل اجلزاف االجتماع االو للمؤمتر اللواء 
الهيئة صباي امس، بحضــــور نائب رئيس اللجنة 
التحضيرية د.محمد الثويني وعدد من ممثلي الوزارات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية ومسؤولني من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، حيث رحب اللواء متقاعد 
فيصل اجلزاف باحلضور واكد لهم اهمية املؤمتر املقبل 
ي تسعى الكويت ممثلة في الهيئة الى وضع اسس  الذ
صلبة وآلية عمل منسجمة وتفعيل البرنامج الزمني 
ء االجتماع  حتى يالقي املؤمتر النجاي املطلوب. ومت خال
ء ومنها  ء االعما ء للجنة التحضيرية مناقشة جدو االو
اهداف وشعار ومحاور املؤمتر، وموعد اقامته بحيث ال 

ى اضافة الى  ي احداث او مؤمترات اخر يتضارب مع ا
أ للميزانية، وذكرت محاور املؤمتر  وضع تصور عا
على دور املؤسســــات التعليمية والشبابية ودورها 
في مكافحة املخدرات وأهمية دعم مؤسسات القطاع 
ء العربية في تعزيز تنمية  اخلاص ودور جامعة الدو
الشباب العربي عن طريق اقامة برامج تنفيذ به لبناء 
قدرات الشباب العربي اضافة الى املشاريع واملبادرات 

الشبابية كونها اداة للبناء.
وسيشارك في املؤمتر الشبابي العربي عدة وفود 
عربية قد تصل الى 15 دولة، بحيث تتوافر في املشاركني 
ء  معايير خاصة باملبادرات الشبابية، وتستمر اعما
ن هناك جلسة  أ، بحيث تكو ى اربعة ايا املؤمتر على مد
صباحية نقاشــــية بحتة وجلسة مسائية عبارة عن 
ن  ورش عمــــل مكثفة، حيث يعمل خاللها املشــــاركو
على اخلروى بتوصيات وتصورات ألنشطة وبرامج 
العمل احملددة واملطلوبة. ومــــن جانبه، فقد حتدث 
نائب رئيس اللجنة التحضيرية د.محمد الثويني عن 
ي ســــيعقد  اجلوانب املهمة واهداف املؤمتر املقبل الذ
ء املرحلة املقبلة وعن اهمية النهوض  في الكويت خال
بالشــــباب العربي ومتكينه وتثقيفه ليصبح مؤهال 

ء مسيرة التنمية. الستكما

د.محمد العفاسي ومحمد الكندري أثناء االجتماع


