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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
بارك نائ���ب رئيس االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
اجلامعة يوسف الديحاني لطلبة 
قسم التاريخ في كلية االداب كسر 
احتكار مقرر الدولة العباس���ية 
وذلك انطالقا من الفصل الدراسي 

املقبل.
املقرر  ان  الديحاني  واوضح 
س���يتم طرح���ه في ش���عبتني 
دراس���يتني خالل الفصل املقبل 
لكل من د.أحمد الطوخي ود.نايف 
الشمروخ، مؤكدا أن االحتكار امر 
سلبي ويضر بالعملية التعليمية 

ويتنافى مع الطبيعة االكادميية، مش���يرا الى ان الهدف من كس���ر 
االحتكار هو توفير وحتقيق مبدأ التنوع والتعدد في فهم وش���رح 

املادة العلمية.
واس���تطرد قائال: »ان مقرر الدولة العباس���ية كان البوابة التي 
ول���ج االحتاد من خاللها في ملف املواد احملتكرة، مؤكدا عدم وجود 
أي استهداف شخصي ألي شخص كان في هذه القضية، السيما ان 
األمر هدفه الوحيد ايجاد تعددية وتنوعية لطالب وطالبات القسم 
في اختيار املقررات والش���عب الدراسية، معتبرا ان العالج احلالي 
ملش���كالت احتكار املواد عالج مرحلي، كم���ا ندعو االدارة اجلامعية 
للعناية واالهتمام مبسألة زيادة اعضاء الهيئة التدريسية في مختلف 
الكليات لتفادي املشكالت املتعلقة بنقص الشعب والتي يعاني منها 
معظم طلبة اجلامعة. وفي ختام تصريحه ش���كر الديحاني كال من 
عمادة الكلية وعلى رأسها عميدة الكلية د.ميمونة الصباح والعميد 
املساعد للشؤون الطالبية د.عبداهلل الهاجري ومقرر اجلدول في قسم 
التاري���خ د.خالد النوري على تعاونهم الفعال في حل هذه القضية، 

كما طمأن الطلبة بأن همومهم على رأس اولويات احتاد الطلبة.

محمد المجر
اعلن رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في اململكة االردنية الهاشمية احملامي 
محمد العتيبي انه بالتنسيق مع املستشار التشغيلي ملجموعة زين لالتصاالت مت توفير 
خط الديرة لطلبة الكويت في االردن واملقيمني باالردن والكويت. وقال العتيبي ان هذا 
اخلط سيتم توفيره واعالنه رسميا حتى يستفيد الطالب من خدمته يوم الثالثاء بحفل 
رسمي بحضور ودعم س���فيرنا في اململكة االردنية الهاشمية الشيخ فيصل احلمود 

وعبدامللك اجلابر الرئيس التنفيذي ملجموعة زين في االردن.

توفير خط الديرة لطلبة الكويت في األردن

د. فهد الزميع

يوسف الديحاني

أنشطة متنوعة عن فن السدو العربي
بيان عاكوم

الت���راث، نظمت  بهدف احملافظ���ة على 
اجلامعة األميركية من خالل مشروع التراث 
العربي أنشطة متنوعة تضمنت تاريخ هذه 
احلرفة وصناعة السدو، وذلك حتت اشراف 
متخصصني من بيت الس���دو الكويتي الذي 

تترأسه الشيخة ألطاف الصباح.
وكانت قد ألقت الباحثة كاي كانفان من 
جامعة ويلز محاضرة حتت عنوان »احلوار 
ولغة النسيج« تطرقت فيها الى الطريقة التي 

يوصل بها النس���يج معلومات عبر تنظيم 
األلوان والتصاميم، مش���يرة الى ان حياكة 
الصوف من أقدم احلرف التقليدية التي عرف 

بها اهل البادية في شبه اجلزيرة العربية.
واحتوى املعرض على مسابقة مشروع 
التراث العربي للتصميم اجلرافيكي عن صناعة 
السدو وحازت املركز األول نورة التويجري 
واملركز الثاني فاطمة القامس واملركز الثالث 
امينة العازاي وفازت بلقب املصمم الطالبة 

سارة الغربللي.

الرومي: الكويت سّباقة في التدريب المهني 
وتبادل الخبرات مع الدول يعزز تجربتنا

بهبهاني استقبلت وفداً من »علي الصباح العسكرية«

وفد أميركي زار كلية اآلداب
لصيانة نظام االعتماد األكاديمي

رابطة أعضاء التدريب بـ »التطبيقي«
شكّلت هيئتها اإلدارية الجديدة

اليتامى: ال نية إللغاء كلية البنات الجامعية
ومرتاحون لقرار إطالة اليوم الدراسي

الطاقة االستيعابية للمدينة الجامعية الجديدة 40 ألف طالب وال مجال لزيادتها

بالتدريب املهني واالس���تثمار 
البش���ري، وذلك يع���ود للدعم 
الكبير ال���ذي تقدمه الدولة من 
اجل تطوير ه���ذا القطاع املهم، 
مؤكدة ان التعاون والتنسيق بني 
املؤسسات واجلهات املعنية في 
دول اخلليج العربي سيساهم في 
االرتقاء وتطوير القطاع التدريبي 
لدول املجلس، السيما اذا علمنا ان 
دول اخلليج لديها من الكفاءات 
التقنية  التدريبية والتجهيزات 
الكافية لتحقيق مثل هذه االهداف 
التي ينشدها قادة دول مجلس 
التع���اون اخلليجي. واش���ادت 
الرومي بالتنظيم املتميز لالجتماع 
واملؤمت���ر واملعرض وهو ليس 
باألمر املس���تغرب على أعضاء 
اللجنة املنظمة والدولية املضيفة، 
مؤكدة ان التنظيم الرائع لالجتماع 
ساهم في جناحه وحتقيق االهداف 

التي نظم من اجلها.

علمي في ظ���ل تطبيق نظام 
االعتماد، واهم المعوقات التي 
اعترضت سبيل كل قسم علمي 
اثناء سعي القائمين عليه نحو 
االلتزام بهذا النظام االكاديمي 
الحديث، وناقش اعضاء الوفد 
اآلراء المطروحة وساهموا في 
تقدي���م المقترحات والحلول 
المناس���بة لهذه المش���كالت، 
وتبادلوا م��ع رؤساء االقسام 
العلمية وجه��ات النظر الرامية 
الى استمرار تطوي��ر التعليم 
الجامعي وفقا للنظام التعليمي 
الجديد، واعق���ب ذلك زي��ارة 
قام بها الفري���ق الى المكتبة 
الجامعة  المركزي��ة بموق���ع 

في الشويخ.
كما زار اعضاء الوفد مكتبة 
كلية اآلداب واطلعوا على نظام 
التصنيف واالرشفة وبعض 
المراج���ع المودع���ة فيها، ثم 
رافق���ت د.الرفاع���ي اعضاء 
الوفد في زيارة بعض الفصول 
الدراسية وابدوا اعجابهم بتطور 
اساليب التدريب بعد تطبيق 
النظام الجديد وزار االس���تاذ 
المتخصص في مجال العلوم 
بعض المختبرات العلمية في 

كليتي اآلداب والعلوم.

ومتطلبات مادية وفنية كبيرة 
جدا، علما انه ستتم مناقصة كلية 
الهندسة والبترول خالل األسابيع 
القليل���ة املقبلة وم���ن ثم كلية 
العلوم يتبعها الكليات اإلنسانية 

مثل التربية واآلداب.
القدرة  اليتامى عن  وكشف 
االس���تيعابية ملدين���ة صباح 
الس���الم اجلامعية حيث قدرها 
ب� 40 ألف طالب، مشيرا الى ان 
الطاقة االستيعابية احلالية تقدر 
ب� 30 ألف طالب وهذا عدد مناسب 
جدا إلنش���اء املدينة اجلامعية 

اجلديدة.
وحول إطالة اليوم الدراسي 
في جامعة الكويت عبر اليتامى 
عن ارتياحه الشديد بشأن هذه 
البناءة حيث ساهمت  اخلطوة 
في منح الطالب مرونة في وضع 
اليوم  الدراسي، فإطالة  جدوله 
الدراسي له مميزات في إعطاء 
جميع الكليات كفاءة عالية في 
اس���تخدام القاعات الدراس���ية 
واملختبرات فضال عن ذلك فإن 
إطالة اليوم الدراسي ستساعد 
عل���ى تقوية وبناء ش���خصية 
الطال���ب اجلامع���ي عن طريق 
اش���تراكه في مختلف األنشطة 
الرياضية والثقافية مما يتيح 
ل���ه الفرصة لتكوي���ن عالقات 

اجتماعية مع أقرانه الطلبة.

التعاون اخلليجي  دول مجلس 
في قطاع���ات التدري���ب املهني 
املختلفة لالس���تفادة من نتائج 

هذه التجارب.
واضاف الرومي في تصريح 
صحاف���ي، ان الكوي���ت تعتبر 
الرائ���دة في املنطقة  الدول  من 

د.ناجم الناج���م، وتمت اثناء 
اللقاء مناقشة اهمية تطبيق 
نظام االعتم���اد االكاديمي في 
تطوير اسلوب التعليم بجامعة 

الكويت.
واعقب ذلك لقاء موس���عًا 
بين اعضاء فري���ق االعتماد 
االكاديمي ورؤس���اء االقسام 
العلمي���ة ترأس���ته د.حصة 
الرفاعي باالنابة عن د.ميمونة 
الصباح عميدة الكلية، وطلبت 
د.الرفاعي االجتماع في مستهل 
االجتماع من رؤساء االقسام 
العلمية او من ينيب عنهم شرح 
االنجازات التي حققها كل قسم 

لهذا املشروع.
وحول االنته���اء من مدينة 
صباح السالم اجلامعية أوضح 
اليتام���ى ان اإلدارة اجلامعية 
تسلمت في أكتوبر 2009 مجمع 
الذي يعتب���ر مقرا  اخلدم���ات 
الفنية لهذا املشروع  للخدمات 
ويحتوي على عدة مبان إلدارة 
املشروع، مضيفا ان خطة إنشاء 
املدينة اجلامعية اجلديدة تقتضي 
انتهاء اغلب الكليات اجلامعية 
في نفس الوقت احملدد 2014 وفقا 
لقانون اجلامعة علما انه سيبدأ 
العمل بكلية الهندسة والبترول 
وكلية العل���وم باعتبارهما من 
كبريات الكلي���ات اجلامعية ملا 
يضمان م���ن مختبرات ضخمة 

محمد هالل الخالدي
أكدت نائب مدير عام الهيئة 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب لشؤون التدريب سعاد 
الرومي على أهمية املش���اركات 
العلمية والتدريبية بني الكويت 
والدول الشقيقة والصديقة، الفتة 
إلى أن مش���اركتها في االجتماع 
الثالث للفريق املشترك ملنظومة 
املؤه���الت املهنية لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي وفي مؤمتر 
الدولية  ومعرض االعتمادي���ة 
للمؤهالت والتدريب املهني الذي 
عقد ف���ي مملكة البحرين من 15 
اليوم،  اجلاري ويختتم اعماله 
تعتبر فرص���ة لتبادل اخلبرات 
الكويت  التدريبية واملهنية بني 
ممثلة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب والدول 
الشقيقة املشاركة لالطالع على 
التجارب والنتائج التي حققتها 

محمد هالل الخالدي
اس���تقبلت عمي���دة كلية التربية األساس���ية 
د.بهيج���ة بهبهاني مبكتبها وف���دا من كلية علي 
الصباح العس���كرية متمثلة برئيس فرع العلوم 
االكادميية بالكلية املق���دم خالد احمد املال حيث 
تناول الطرف���ان وجهات النظر واالطالع على ما 

تقدمه كلية التربية االساسية من تخصصات التي 
حتتاجها الكلية والتطرق الى التعاون االكادميي 
والتدريسي بني كلية التربية االساسية وكلية علي 
الصباح العسكرية وقد حضر االجتماع عضو املكتب 
الفني بالكلية د.عبدالناصر السعيد ورئيس قسم 

الدراسات االسالمية د.خالد شعيب.

استقبلت عميدة كلية اآلداب 
في جامعة الكويت د.ميمونة 
الصب���اح اعضاء م���ن فريق 
مؤسسة االعتماد االكاديمي في 
الوالي���ات المتحدة االميركية 
AALE وذلك ف���ي اطار جهود 
كلية اآلداب لصيانة االعتماد 
االكاديمي الذي حصلت عليه 
الكلية من مؤسس���ة االعتماد 
االكاديمي AALE قبل ثالثة اعوام 
تقريبا. حضر اللقاء مس���اعد 
العميد للش���ؤون االكاديمية 
واالبحاث والدراس���ات العليا 
د.حص���ة الرفاع���ي وكل من 
مساعد العميد للشؤون الطالبية 
الهاجري ومساعد  د.عبداهلل 
العميد لالستشارات والتدريب 
د.عبدالهادي العجمي وعدد آخر 
الوفد  من االكاديميين، وضم 
كال من د.تش���ارلز باترورث 
ود.جيف مارتينيو ود.سبينسر 
أ.بينسون ود.مارتن واتسون 
برونكي ود.روبرت سيوتزر 

ود.سوزان هانش.
وقام اعضاء الفريق ترافقه 
د.حصة الرفاعي بزيارة مدير 
الجامع���ة د.عب���داهلل الفهيد 
وعقد لق���اء مع نائ���ب مدير 
الجامع���ة للش���ؤون العلمية 

انتهت رابطة أعضاء هيئة التدريب ب� »التطبيقي« من توزيع مناصب 
تش����كيل الهيئة اإلدارية في اجتماعها األحد املاضي وجاءت املناصب 
كالتالي: محمد يوسف احلامت � رئيسا، أحمد املطوطح العنزي � نائبا 
للرئيس، يوسف عبداهلل الرشيدي � أمينا للسر، عبدالهادي عبداهلل 
الهاجري � أمينا للصندوق، محمد س����عد الهاجري � الناطق الرسمي، 
مصعب احمد العبيد � رئيسا للجنة االجتماعية، عادل حسني السند � 
رئيسا للجنة العلمية، ماجد فرحان احلميدي � رئيسا للجنة الثقافية، 

فهد شخير املطيري � رئيسا للجنة العرائض والشكاوى.

أعلن أمني عام جامعة الكويت 
د.أنور اليتامى انه ال نية إللغاء 
البنات اجلامعية، مشيرا  كلية 
الى ان هناك دراسة جدية إلعادة 
مفهوم كلية البنات اجلامعية في 
ظل انتقال جامعة الكويت الى 
مدينة صباح السالم اجلامعية، 
حيث سيكون هناك حرمان، حرم 
خاص للط���الب وحرم خاص 
البنات  للبنات ووج���ود كلية 
في حرم البنات أمر ال مبرر له 
لذلك دعت احلاج���ة الى إعادة 
تعريف كلية البنات ودراس���ة 
مس���ماها األكادميي وليس الى 
إلغائها كما ه���و مفهوم حاليا 
الى ان يتم االنتقال الى املدينة 

اجلامعية اجلديدة.
واكد اليتامى حرص جامعة 
الكوي���ت عل���ى تلبي���ة جميع 
احتياجات سوق العمل الكويتي 
من تخصصات علمية وعملية 
تسد حاجة سوق العمل الكويتي 
فهناك تطلع إلنشاء كلية هندسة 
علوم الكمبيوتر وكلية الصحة 
العامة، حيث بدأت العجلة تدور 
إلنش���اء هذه الكليات ودراسة 
متطلباتها واحتياجاتها املادية 
والبشرية، مش���يرا الى زيارة 
وفد فني متخصص من الواليات 
املتحدة الى البالد مؤخرا لتقدمي 
دراسات بحثية للبدء في العمل 

خالل مشاركتها بأعمال االجتماع الثالث للمؤهالت المهنية لدول الخليج بالبحرين

سعاد الرومي

د. ميمونة الصباح

محمد الهاجري

د. بهيجة بهبهاني واملقدم خالد أحمد املال ود. خالد شعيب ود. عبدالناصر السعيد أثناء اللقاء

د. أنور اليتامى

الديحاني: كسر احتكار مقرر
الدولة العباسية من الفصل المقبل

»الخليج«: نحن شركاء في بناء الكويت الحديثة والمتقدمة
أعلن نائب الرئيس للشؤون 
املالي���ة واالداري���ة ف���ي جامعة 
اخلليج للعل���وم والتكنولوجيا 
د.فهد الزميع ان اجلامعة حتتفل 
اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من 
اخلريج���ني واخلريجات برعاية 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود، وحضور 
أمني عام مجلس اجلامعات اخلاصة 
د.عماد العتيقي، مؤكدا ان اجلامعة 
في مسيرتها التعليمية التي بدأت 
منذ انطالقها كأول جامعة خاصة 
تلبي احتياجات املجتمع مبا يحقق 
املوازنة بني مخرجاتها واحتياجات 
س���وق العمل بالكويت، تنطلق 
اكادميية  وفق دراسات وثوابت 
تراعي فيها كل التقنيات املتقدمة 
في العالم لتكون جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا منارة للعلم 

وحتقق طموحات خريجيها.

وقال د.الزميع ان اهتمام الدولة 
بالتعليم ومخرجاته وضعنا امام 
مس���ؤوليات مضاعف���ة جتعلنا 
دائما نبحث ع���ن التميز في كل 
مراحل تطور اجلامعة والتي بدأت 
بالتعاون م���ع جامعة ميزوري 
س���انت لويس االميركية والتي 
تتيح الدراسة فيها للطالب وتكملة 
دراس���ته هناك، وان اجلامعة قد 
تطورت عاما بعد آخر وأصبحت 
صرحا علميا واكادمييا يحتوي 
على احدث التكنولوجيا العلمية 
املتقدمة من خالل احلرم اجلامعي 

مبشرف.
وأضاف نائب الرئيس للشؤون 
املالية واالدارية ان جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا تنطلق في 
مسيرتها من قناعتنا بأننا شركاء 
في بناء الكويت احلديثة واملتقدمة، 
ولذل���ك س���خرت كل امكانياتها 

وخبراتها من اداريني واكادمييني 
في البحث والدراسة وجلب افضل 
اخلبرات كل في مجاله حتى ترتقي 
مبكانته���ا وخريجيه���ا لتحافظ 
على ريادتها لتظ���ل بالطليعة، 

وقد شهدت اجلامعة عبر سنني 
انطالقها تطورا ف���ي كل آلياتها 
ومنشآتها والعاملني فيها، وستقوم 
اجلامعة فور احلصول على موافقة 
مجلس اجلامعات اخلاصة بفتح 
كلية للهندس���ة والعمارة تلبي 
حاجة سوق العمل من تخصصات 
يحتاجها، ولذلك تشهد اجلامعة في 
كل عام اجلديد وتلبي احتياجات 
املجتمع من التخصصات العلمية 

والتكنولوجية.
وأش���ار د.فهد الى ان ازدياد 
اعداد اخلريجني عاما بعد عام دليل 
ريادتن���ا واالقبال على االلتحاق 
باجلامع���ة، حي���ث ان 80% من 
خريجي جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا يعملون بالقطاع 

اخلاص.
وتش���هد اجلامع���ة في حفل 
التخرج 254 طالبا وطالبة، وهي 

الدفعة الرابعة من خريجينا الذين 
نثق في مقدرتهم على ان يكونوا 
س���واعد مهمة وناجحة في دفع 
عجل���ة التقدم للكوي���ت كل في 

مجاله.
وقال ان تخريج أول دفعة من 
طلبة املاجس���تير سيكون العام 
املقبل، مؤك���دا: اننا في اجلامعة 
نسير وفق تخطيط اكادميي على 
أعلى املس���تويات لنحقق لبلدنا 
التي  الريادة  التميز وجلامعتنا 
حققتها عبر تلك املسيرة القصيرة 
املدة الكبيرة باالجنازات ولدينا 
الكثير من الطموحات نس���عى 
لتحقيقها باالعوام املقبلة، مهنئا 
الطلبة اخلريجني كافة، وان يكونوا 
داعمني ومساهمني بجدية في تقدم 
الكويت ورخائها والتي تستحق 
منا كل اجلهد لتك���ون دائما في 

طليعة الدول املتقدمة.

تخريج الدفعة الرابعة بالجامعة اليوم

مؤتمر نموذج منظمة األمم المتحدة في الجامعة األميركية
يبحث االتجار بالبشر واالنتشار النووي واالستيطان اإلسرائيلي

بيان عاكوم
ما عج����ز عن حتقيق����ه كبار 
املسؤولني رمبا يستطيع شبابنا 
وضع خارطة طريق حلل معظم 
املشاكل التي تعصف بالعالم، ولهذا 
كان منوذج منظمة االمم املتحدة 
في اجلامعة االميركية والذي من 
خالله يحاولون مناقشة مشاكل 
سياسية وانسانية كثيرة تعاني 

منها املنطقة والعالم.
ونظمت اجلامع����ة االميركية 
مؤمت����را صحافيا لإلع����الن عن 
املؤمتر الذي س����يقام من فترة 19 
الى 21 اجلاري مبشاركة صناع قرار 
محليا واقليميا وعامليا، الى جانب 
منتسبي البرنامج في الكويت ودول 
اخلليج ومختل����ف احتاد العالم، 
وذلك حتت رعاي����ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
وكان لرئي����س منظم����ة األمم 
املتحدة في اجلامع����ة األميركية 
عبدالعزيز املطوع كلمة عبر فيها عن 
اعتزازه بتنظيم املؤمتر، مستذكرا 
م����ا قدمه صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد للديبلوماسية 
الكويتية والعربية والعاملية على 

امتداد اربعة عقود.
كما ثم����ن ما يق����وم به نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح وكذلك 
ش����كر ادارة اجلامع����ة االميركية 
على الدع����م املعنوي الذي تقدمه 
ملساندة منوذج االمم املتحدة في 

اجلامعة.
م����ن جهته، ق����ال االمني العام 
للمؤمت����ر مصطفى أب����و حويلي 
ان املؤمتر سيحضره حشد كبير 
من السفراء والديبلوماسيني من 

العال����م العربي  مختل����ف انحاء 
واالجنب����ي ال����ى جان����ب الرعاة 

الرسميني للمؤمتر.
وعن القضايا التي سيناقشها 
العدي����د م����ن  ق����ال: س����يطرح 
املواضي����ع الش����ائقة على جميع 

االصعدة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والبيئية والصحية، 
مشيرا الى ان املؤمتر سينقسم الى 
العمومية  ثالثة اقسام: اجلمعية 
اديان قاسم  الطالبة  وتترأس����ها 
وستناقش مواضيع تتعلق بكيفية 

التقليل من االجتار بالبشر وتنفيذ 
انفلونزا »H1N1«  وكيف  تطعيم 
سيتم حتقيق األمم املتحدة االهداف 
االمنائية لأللفية بشكل اكثر كفاءة 
بحلول ع����ام 2015 هذا الى جانب 

قضية االنتشار النووي.

اما القسم الثاني وهو مجلس 
االمن وتترأسه الطالبة آمنة ابراهيم 
ويتناول مواضيع كتعزيز االستقرار 
والسالم في العراق وكيفية التعامل 
مع النمو االستيطاني االسرائيلي 
في االراضي املقدس����ة الى جانب 
مسألة اصالح مجلس األمن وكيفية 

ادارة املوارد املائية.
اما القسم الثالث فهو مجلس 
التعاون اخلليجي وتترأسه الطالبة 
فرح الشمالي ويشمل كيفية نسيان 
دول اخلليج خلالفاتها البسيطة 
واالنخراط في االحتاد النقدي الى 
جانب التدابير لضمان امنهم وكيفية 
التعامل في املس����تقبل مع عراق 
أقوى ومستقر. املستشار األكادميي 
للنموذج كريستوفر اوما عبر عن 
فخره بعقد املؤمتر، مشيرا الى انه 
خالل فترة وجيزة استطاعوا اثبات 
وجودهم وزيادة عدد املنتسبني 
من 4 الى 40 ش����خصا يساهمون 
بفاعلية في مختلف االنشطة، الفتا 
الى انهم شاركوا في دول عدة عقد 
فيها املؤمتر لنموذج االمم املتحدة 
في البحرين ولندن وفي جامعة 

هارفرد في بوسطن.
وكانت هناك كلمة ملمثل شركة 
زين لالتصاالت وليد اخلشتي الذي 
عبر عن فخ����ره برعاية املؤمتر، 
مش����يرا الى انه يعك����س الوجه 

احلضاري في الكويت.
ممثل خطوط الوطنية جاسم 
القامس اش����اد باملؤمتر، مشيرا 
الى ان����ه يجمع قادة املس����تقبل 
للتباح����ث في قضايا العالم وهم 
طالب سيأتون من مختلف الدول 
العربي����ة للمش����اركة، معبرا عن 
فخر الشركة بجلب هؤالء الطالب 

حضور املؤمتر.

يترأسه طالب ويعقد في 19 الجاري

)متين غوزال(مصطفى أبوحويلي وعبدالعزيز املطوع وكريستوفر أوما خالل اللقاء


