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الجامعــــة
والتطبيقي

صرحت نائب رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا لشؤون الطالبات 
وسام مطر بأن الرابطة انتهت من نشاط »Girl Week« التي مت تخصيصها لطالبات اجلامعة، 
حيث اقيم بازار لعرض مشاريع الطالبات ومت توزيع هدايا عينية وحلويات باالضافة الى 
تزيني اركان اجلامعة مبا يدل على ماهية النشاط. واوضحت مطر ان هذا النشاط اقيم من 
باب التقدير للطالبات وتشجيعا لهن على النهوض مبشاريعهن والعمل بها، مشيرة الى 
ان هذا النشـــــاط هو ثانـي نشاط مت تخصيصه للطالبات، حيث كانت االول بعنــوان 

»Girl Movie Night« وتضمن عرضا لفيلم سينمائي وعشاء لهن في احلرم اجلامعي.

اختتام »Girl Week« في »الخليج«

)كرم دياب(جانب من احلضور في الندوة

د.راشد العجمي وجولة داخل املعرض

د.عبدالرضا أسيري متوسطا املشاركني في املعرض

د.فيصل الكندري متوسطا د.عبداهلل الشايجي والسفير سليمان ماجد الشاهني

الشايجي: القوة االقتصادية هي المفتاح لتحقيق الرقم الصعب في معادلة األمن الخليجي
الشاهين: القوة العاملة وبناء القدرة العلمية والفنية وإستراتيجيات المياه والمرأة أهم القضايا المطروحة على الهيئة االستشارية لمجلس التعاون

آالء خليفة
أكد أســــتاذ العلوم السياسية 
بجامعة الكويت د.عبداهلل الشايجي 
ان 8 ديسمبر يوم حافل في تاريخ 
الكويت بالنسبة للدميوقراطية في 
الكويت، حيث اثبت انها بالرغم من 
كل الصدمات مازالت تبنى لبنات 

فاعلة.
ولفت د.الشايجي خالل ندوة 
»واقــــع ومســــتقبل دول مجلس 
التعــــاون اخلليجي لدول اخلليج 
العربية بعد 30 عاما« والتي نظمها 
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية صباح امس وأدارها االستاذ 
في قســــم القانون اجلزائي بكلية 
احلقوق بجامعة الكويت د.فيصل 
الكندري، الى ان قمة مجلس التعاون 
اخلليجي والتي ســــتعقد 14 و15 
اجلاري، هــــي القمة الـ 30 ملجلس 
التعاون اخلليجي الذي أنشئ عام 
1981 بعد مخاضات صعبة وكوارث 
عديدة مرت بدول املنطقة، موضحا 
ان هذا املجلس على الرغم من كونه 
أجنح مجلس اقليمي عربي إال انه 
لم يصل بعد إلى ما يسمى ميثاقه 
التكامل من اجل الوحدة، التكامل 
بــــني الدول الـــــ 6 املكونة ملجلس 
التعاون اخلليجي والتي كانت فكرة 
كويتية بالدرجة االولى من سمو 
األمير الراحل املغفور له بإذن اهلل 
الشــــيخ جابر األحمد الذي وضع 
لبناته بالتعاون مع بقية قادة دول 
املجلس، وتابع قائال: ان اكبر حتد 
واجه املجلس من وجهة نظري هو 
االحتالل العراقي الغاشم للكويت 
وعدم قــــدرة املجلس من الناحية 
األمنية على تأمني الردع حلماية دوله 
الصغيرة والكبيرة وكذلك عدم قدرة 
هذا املجلس على حماية مكوناته، 
الفتا الى ان الهدف الرئيســــي من 
مجلس التعاون اخلليجي كان ومازال 
بعدا امنيا، فاملشهد االقليمي والعربي 
قبل سنتني من نشأة املجلس كان 
ميوج بالكثير من االهتزازات على 

املستوى االقليمي.

قلب العالم العربي

وأفاد د.الشايجي بأن مشكلة دول 
اخلليج كانت انها على األطراف ولم 
تكن تغري الكثير من الباحثني في 
العالم العربي وفي اوروبا وأميركا 
بدراستها إال بعد عام 73 واملقاطعة 
النفطية وبروز الدور القوي لدول 
النفط اخلليجية، فكان هناك انحياز 
بعيد عن دول اخلليج وتركيز على 
مصــــر والعراق وبالد الشــــام في 
حني كانت دول اخلليج مهملة من 
ناحية الدراســــات العلمية خاصة 
في بريطانيا وفرنســــا والواليات 

املتحدة األميركية.
متابعــــا: ولكــــن حاليا أصبح 
اخلليج قلب العالم العربي وليس 
أطرافه، فبالنظر الى دول اخلليج 
جند ان هناك تركيزا اكبر على البعد 
االقتصادي وتراجعا عن البعد األمني 

قناعات األعضاء وليست بالضرورة 
قناعات الدول، فقد يكون رأي عضو 
من دولة ما يتعارض بشكل او بآخر 
مــــع رأي بقية اعضاء تلك الدولة، 
متابعا: لذلــــك فنحن نعمل ضمن 
30 عضوا بشكل حر ولكن بالنهاية 
يحكمنا التصويت واإلجراءات بحكم 
األغلبية، فإن األعضاء الـ 30 الذين 
ـ 6 يستطيع كل منهم  ميثلون الدول ال
مبفرده ان يتحاور مستقال ودون 
ضرورة ان ينطــــق األعضاء الـ 5 
بلسان واحد وفكر واحد، وتطبيقا 
للســــير في خطوة حقيقية على 
طريق يفضي الى شكل من صيغ 
التمثيل الشعبي، هذه احملاولة ال 
ترقى بالطبع الى املجالس املنتخبة، 
ألن األعضاء معينون من قبل الدولة 
وال يشترط فيها إال مراعاة كل دولة 
عند االختيار ان يكونوا من ذوي 

اخلبرة والكفاءة.

اقتراح القضايا

ومن ناحية اخرى، أشار الشاهني 
الى ان الهيئة جتدد نفسها قانونيا 
كل 3 سنوات، موضحا انه في الوقت 
الذي تؤكد فيه ديباجة نظام الهيئة 
على توسيع قاعدة التشاور جند 
ان املادة 5 من النظام حتدد ميدان 
نشاطها وعملها وفق توجيه املجلس 
األعلى ملناقشة األمور التي يحيلها 
املجلـــس األعلى إليها ويحدد هذا 
املجلس املدة التي يتعني على الهيئة 
تقدمي مرئياتها خاللها، وفي الوقت 
ذاته وخالل االجتماعات االولى لهذه 
الهيئة تقدمنا الى القادة باقتراح 
بان يكون لنا احلـــق في اقتراح 
القضايا واملواضيع التي تستحق 
الدراسة وجتاوبا من املجلس األعلى 
مشكورا اخذ بهذا االقتراح وأعطانا 
اإلذن بإقرار مادة وهي املوافقة على 
مبادرة الهيئة االستشارية لدراسة 
القضايا التي تكـــون متباينة او 
عليها خـــالف بني الدول األعضاء 
في القضايا ذات العالقة بالتعاون 
املشترك وأضيفت هذه الفقرة الى 
املادة 5 املشار إليها سابقا، ولفت 
الشـــاهني الى أهم القضايا التي 
تناولتها الهيئة بالدراسة، فتبدأ 
باملناقشة العامة وإقرارها من خالل 
التداول وبعدها تشكل جلنة من 
الـ 30 حسب تخصصاتهم لدراسة 
تلك املواضيع املوكلة إليهم، ونظرا 
حليوية املواضيع التي تدرســـها 
الهيئة واتصالها بهموم املواطن 
في دول املجلـــس وتطلعاته فقد 
ساهمت الهيئة أيضا في إثراء عمل 
اللجان الوزارية لالستفادة منها، 
ومن تلك القضايـــا قضايا القوة 
العاملـــة وبناء القـــدرة العلمية 
والفنيـــة واســـتراتيجيات املياه 
واملرأة وتأكيد دورها االقتصادي 
واالجتماعي واألسري، باالضافة 
الى الباحثني عن العمل واإلرهاب 
وغيرها مـــن القضايا التي متس 

الوطن واملواطن.

والعسكري والبعد السياسي، فقبل 3 
ايام كان بالكويت مؤمتر هام لرؤساء 
املجالس التشــــريعية والبرملانية 
والشورى وها العام كان سنة القمم 
في الكويت بداية العام كانت أول 
قمة اقتصادية عربية ونهاية العام 
القمة اخلليجية وفي الوسط لدينا 
نشاطات عدة ومنها االجتماع الثامن 
ملؤسسة الفكر العربي التي افتتحها 
سمو االمير صباح امس في الكويت 

مبا يجعل الكويت محط أنظار.

البعد االقتصادي

وأشار د.الشايجي الى ان التركيز 
خالل الثالثني عاما كان على البعد 
االقتصادي من الوحدة اجلمركية 
واالحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية 
املشتركة والنقاش جار حاليا على 

العملة اخلليجية املشتركة.
وزاد: والتي ال اعتقد انها ستبصر 
النور فــــي 2010، فحتى في البعد 
االقتصادي والذي يعتبر اقل إثارة 
للجدل بــــني دول املجلس نرى ان 
هناك تعثرا، ففي الصيف املاضي 
شاهدنا ما حدث بني دولة االمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
السعودية بانسحاب االمارات من 
العملة اخلليجية املشتركة والتي في 
اعتقادي ال ميكن ان تقوم بشكل فعال 
دون ان يكون هناك دور لإلمارات 
باعتبارها ثاني اكبر اقتصاد في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، باالضافة 

الى سلطنة عمان.
وأردف د.الشايجي قائال: لقد 
أصبح اخلليج هو املركز الرئيسي 
للعالم العربي ووجدنا نشاطات 
لدول اخلليج منها املبادرة العربية 
حلل الصراع العربي االسرائيلي 
والتي كانت مبادرة سعودية عام 
2002 في قمة بيروت، فدول اخلليج 

هي التي تقـــود الركب في البعد 
االقتصادي واألمني والسياسي، 
فقد رأينا قدرة االعالم اخلليجي 
ممثال باجلزيـــرة والعربية وهي 
فضائيات خليجية بالدرجة االولى 
اســـتقطبت االهتمام واالنتباه، 
تصنع احلدث بل وتؤثر في صياغة 
احلدث، ففي حرب اسرائيل على 
غزة كانت قناة اجلزيرة أقوى قوة 
عربية في وجه إسرائيل فضحت 
وعرت ما قام به العدو الصهيوني، 
وكانت قـــوة ضاربة عربية ضد 
إســـرائيل، باالضافة الى ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
يشكل عدد سكانها تقريبا 10% من 
سكان العالم العربي مسؤولة عن 
70% مـــن الدخل القومي العربي، 
والعام احلالي سيبلغ الدخل القومي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
تريليـــون دوالر، وفي عام 2020 
سيكون الدخل القومي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي 2 تريليون دوالر، 
فدول مجلس التعاون اخلليجي 
توظف علـــى االقل ما بني 15 و16 
مليون عامل وهؤالء يرســـلون 
سنويا 60 مليون دوالر الى دولهم، 
وبالتالي فإن دول مجلس التعاون 
اخلليجي أصبحـــت هي القاطرة 
واملركز في املنطقة، اكبر اقتصاد 
إقليمي من اسبانيا الى اندونيسيا 
واملعضلة اننا لم ننجح في دول 
مجلس التعاون اخلليجي في أمرين 
وهما في حتويل تلك القوة الناعمة 
التي منلكها والتي تتمثل في 3 امور 
الثروة النفطية والغاز والثروة 
الطبيعية التـــي منتلكها والتي 
تبلغ 45% من احتياطات الطاقة 
املعروفة في العالم خاصة النفطية 
ومنلك 30% من احتياطات الغاز، 
والقوة الثانية التي متلكها دول 

مجلس التعاون اخلليجي تتمثل 
في الدخـــل القومي الهائل البالغ 
تريليون دوالر مبا يشكل أكثر من 
ثلثي الدخل القومي جلميع الدول 
العربية، باالضافة الى امتالك دول 
اخلليج لصناديق الثروة السيادية 
والتي تصل الى 2 تريليون دوالر 
واملستثمرة في صناديق سيادية 
واسهم وسندات خزينة وشركات 
وغيرها في الشرق والغرب، وتلك 
االمـــور الثالثة جتعـــل من دول 
مجلس التعاون اخلليجية قوة ال 
ميكن جتاهلها بالنسبة الى موقعها 
اجلغرافي وقدراتها وامكانياتها 
فهذه القوة الناعمة جتعل لدول 
الدول مناعة تعوض بها النقص 
املوجود لديها من القوة الصعبة، 
ولكن تبقـــى املعضلة احلقيقية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
انه ال يوجد لدينا القدرة للتأثير 
في املشهد السياسي والعسكري 
واألمني في منطقة اخلليج ومازلنا 
الى اآلن العبا ثانويا ملا يجري في 
العراق وال يوجد لدينا اي تأثير 
على اي جماعة او فئة داخل الكيان 
العراقي، وال منلك رؤية مشتركة 
فعندما كان الرئيس املقبور صدام 
حسني على رأس السلطة العراقية 
أعادت 4 دول خليجية فتح سفاراتها 
وأرسلت سفراءها باستثناء الكويت 
والسعودية وذلك قبل سقوط نظام 

صدام حسني.

رؤية خليجية

 فنحن نفتقر لرؤية خليجية 
مشتركة في الشأن األمني والشأن 
اخلارجي ولـــم نصل الى مرحلة 
التكامـــل األمني علـــى الرغم من 
توقيعنا في عام 2000 على اتفاقية 
الدفاع املشـــتركة والتي تؤكد ان 

اعضاء مجلس التعاون لكي تنطلق 
الى مســــاحات أرحب بدون قيود 
القوانني التي حتدد تلك االجتماعات 
املتعارف عليها بني جلان وهيئات 
مجلس التعاون، وذكر الشــــاهني 
ان دواعي قيــــام تلك الهيئة كانت 
استجابة لرؤية املغفور له الشيخ 
جابر األحمد من اجل حتقيق أهم 
مادة من النظام األساسي للمجلس 
وهي ترد في املادة »4« ومنطوقها هو 
»ان أهداف ذلك املجلس تتحدد في 
حتقيق التنسيق والتكامل والترابط 
بني الدول األعضاء في جميع امليادين 
وصوال الى وحدتها«، قائال: وهذا 
هو ما نطالب به باستمرار ونأمل 
ان يتحقق هذا الهدف في شــــكله 
النهائي بصورة او اخرى، خاصة 
ان اجلزيرة العربية أعطت وحدات 
متعددة في تاريخها بدءا من توحيد 
اجلزيرة العربية واحتاد السالطني 
واإلمارات في جنوب اجلزيرة ثم 
وحدة اليمن الشــــمالي واجلنوبي 
ووحــــدة دول االمــــارات العربية 
املتحدة وآخر هذه اخلطوات ممثلة 
في مجلس التعاون الذي نأمل  أن 
يحقق تلك املادة الرابعة من هدف 
قيام هذا املجلس، وأكد الشاهني ان 
اجلزيرة العربية تخطو خطوات 
قد تكون بطيئة ولكنها تتقدم في 
خطواتها، موضحا انه مما ال شك 
فيه ان االجتماعات التشاورية والتي 
تعتبر جزءا من تفكير القادة تعقد 
في النصف األول من كل عام ومن 
ضمن تلك االجتماعات بعيدا عن 
احملاضر والتقنني وقيود األنظمة 
وامنا يفكــــرون بصوت عال، وفي 
مثل هذا االجتماع التشاوري مت طرح 
فكرة قيام تلك الهيئة وبالتالي مرت 
هذه الرؤية من خالل القمة الثامنة 
عشــــرة والتي عقدت في الكويت 

اي اعتداء على اي دولة خليجية 
يعتبر اعتـــداء على جميع الدول 
اخلليجية ولكن املشـــكلة تبقى 
في عـــدم قدرة دول املجلس على 
تشكيل قوة ردعية جتمع القوى 
اخلليجية الستة وحتولها الى قوة 
ميكنها ان تؤثر كعامل ردعي الي 
قوة اخرى في املنطقة باالضافة 
الـــى اعتمادنا شـــبه الكلي على 
ما اســـميه »باألمن املستورد« ، 
وشدد د.الشايجي على ان القوة 
االقتصادية هي املفتاح احلقيقي 
الذي يجـــب توظيفه للنجاح في 
التحول الى رقم صعب في معادلة 
األمن اخلليجـــي، متابعا: وان لم 
ننجح في تفعيل تلك القوة الناعمة 
بشقيها الطاقة واملال واالستثمارات 
وصناديق السيادة فلن ننجح في 
حتقيق النقلة النوعية التي طال 
انتظارها والتي نسعى لها في هذا 
املجلس مبا يلبـــي طموح وآمال 
احلكام والشعوب وهذا هو التحدي 

احلقيقي لنا جميعا.

العمل المقنن

ومن ناحيته قال عضو الهيئة 
االستشارية مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السفير سليمان 
ماجد الشاهني، ان مجلس التعاون 
اخلليجي احد أبرز إجنازات سمو 
االمير الراحل املغفور له الشيخ 
جابر األحمد باالضافة الى اجنازاته 
في تأسيس صندوق جابر لألجيال 
والصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
العربية وغيرها الكثير والكثير.

ولفت الشــــاهني الى ان الهيئة 
االستشــــارية بدأ اإلعــــداد لها من 
منطلق التوسع في االمتداد األفقي 
كي تتحــــرر من قيود العمل املقنن 
باألطر واالنظمة املتفق عليها بني 

وقبلهــــا كانت القمة التشــــاورية 
التي عقدت في الدوحة ومت االتفاق 
املبدئي على تأسيس الهيئة ولكن 
إعالن الكويت رسميا قيام الهيئة 
كان خالل القمة الـ 18 التي عقدت 

في الكويت.

30 عضو

واضاف قائال: واالجتماع األول 
للهيئة مت برعاية املغفور له الشيخ 
جابــــر األحمد عام 1998 وتفضلت 
سلطنة عمان بتهيئة مركز لألمانة 
العامة للهيئة االستشارية ومولت 
هذا املكتب بجميــــع االحتياجات 
ونعقد فيه جميــــع اجتماعاتنا ما 
لم ندع الجتماعات القمة عندما تعقد 
في دول املجلس، وأشار الشاهني 
الى ان الهيئة تتشكل من 30 عضوا 
من مواطني دول املجلس تعني كل 
دولة 5 من مواطنيها اعضاء فيها، 
فاألعضاء هم أفراد مواطنون في دول 
املجلس ال صفة رسمية لهم كوظيفة 
او غيرها في دولهم، وحتى اجللوس 
حول طاولة االجتماعات ال يتم وفق 
أبجدية الدول وإمنا وفق الترتيب 
األبجدي لألسماء فقد نصت املادة 
35 من الالئحــــة الداخلية على ان 
يكون ترتيب جلوس األعضاء على 
طاولة االجتماعات حسب الترتيب 
الهجائــــي ألســــماء األعضاء وهذا 
الترتيب يعكس شمولية املواطنة 
ملجلس التعاون جتــــاوزا ملفهوم 
الوحدات السياسية، الفتا الى ان 
صحة انعقاد الهيئة من عدمها تنص 
عليها املادة 8 من النظام ونصه يقول 
ان اجتماع الهيئة صحيح بحضور 
ثلثي األعضاء اي 20 عضوا وليس 

بحضور او غياب عدد الدول.
كما أوضح الشاهني ان حيوية 
املناقشات تتم عبر تناول قضايا وفق 

خالل ندوة »واقع ومستقبل دول مجلس التعاون« في مركز دراسات الخليج

أسيري: علم الجغرافيا مهم في تصميم الطرق والمناطق السكنية
آالء خلفية

حتت رعاية عميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
اقامت الوحدة االستشارية لنظم 
املعلومات اجلغرافية واالستشعار 
عن بعد بالتعاون مع قسم اجلغرافيا 
احتفــــاال باليــــوم العاملــــي لنظم 
املعلومات اجلغرافية في بهو كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
مبشاركة مجموعة من القطاعات 
اخلاصة املتعلقة بنظم املعلومات 
اجلغرافية باالضافة إلى املشاركة 
الطالبية املميزة، وكان من ضمن 
احلضور رئيس قسم املعلومات 
اجلغرافية بالهيئة العامة للبيئة 
هدى املنيس وعميد كلية الهندسة 
د.طاهر الصحاف ورئيس املجموعة 
الكويتية لنظم املعلومات اجلغرافية 
د.نبهان النبهان ومسؤول املشاريع 
البيئية لنظم املعلومات اجلغرافية 
باملعهــــد البيئي لألبحاث العلمية 

بأميركا أ.د.روبن سميث.
في البداية قال عميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا اسيري 
انه انطالقا من مسؤولية ورسالة 
جامعة الكويت والكلية في االحتفال 
باملناسبات الدولية والعلمية والتي 
تهدف الى التأكيد على أن الكويت 
جزء مــــن العالم نحتفــــل اليوم 
بتنظيم املعرض اخلاص باليوم 
العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية 

.)GIS(

ودولية باالضافة الى مشاريع طلبة 
القسم.

وذكر د.أسيري ان دليل أهمية 
املعرض هو كثافة احلضور الذي 
شهده سواء من القطاعات اخلاصة 
او احلكومية كالهيئة العامة للبيئة 
وكذلك مطالبة العديد من اصحاب 
الشركات االستعانة بخدمات الطلبة 

في اعمالهم.
مــــن جانبه أكد رئيس قســــم 
اجلغرافيا بالوكالة د.جاسم العلي 

التكنولوجيا احلديثة قبل 7 سنوات 
الى القسم كأحد الفروع األساسية 

لدراسة علم اجلغرافيا.
وأضاف د.العلي ان الهدف من 
اســــتخدام التكنولوجيا احلديثة 
واخلرائط اإللكترونية في حتليل 
املعلومات على خرائط وادخالنا 
هذا النظام ألن طلبتنا بعد التخرج 
ممكن أن يطبقوا هذا النظام بالدولة، 
مبينا أن هؤالء الطلبة عبارة عن 

كادر وطني يخدم املجتمع.

واضــــاف د.أســــيري ان علم 
اجلغرافيا لــــم يعد علم اخلرائط 
الــــذي تعودنا عليــــه بل هو اآلن 
يتجاوز ذلك الى حتديد احداثيات 
وأولويات للكثير من األمور ويدخل 
ضمن تصميم الطــــرق واملناطق 
السكنية كما اصبح علما تستعني 
به معظم مؤسسات الدولة، مشيرا 
الى ان املعرض الذي مت تنظيمه من 
قبل قسم اجلغرافيا بالكلية شهد 
مساهمة شركات ومؤسسات محلية 

أن العالــــم يحتفل باليوم العاملي 
لتقنية املعلومات اجلغرافية، مبينا 
ان هــــذا النظام والتقنية احلديثة 
يستخدمان في جميع امليادين على 
مستوى التخطيط والبنية التحتية، 
مؤكدا ان األهم من هذا كله ان هذا 
النظام يستخدم لدعم اتخاذ القرار 
على مستوى قياديي املؤسسات 

في الدولة.
وقــــال د.العلي: نحن كقســــم 
اجلغرافيــــا قمنــــا بإدخــــال هذه 

خالل االحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

العجمي: استثمار التكنولوجيا في مجاالت العمل المختلفة
آالء خليفة

اليـــوم معـــرض  افتتـــح 
»التكنولوجيا واملرح« في كلية 
العلوم االداريـــة حتت رعاية 
عميد الكلية د.راشـــد العجمي 
مبشاركة مجموعة من الشركات 
املتخصصة مبجال التكنولوجيا 

ويستمر يومني.
وأشاد العجمي في تصريح 
صحافي بفكـــرة املعرض من 
حيث أهمية تسليط الضوء على 
ضرورة استثمار التكنولوجيا 
ونظـــم املعلومات في مجاالت 
العمـــل املختلفـــة، معربا عن 
إعجابه مبســـتوى املؤسسات 
املتميـــزة في مجال  الكويتية 
عملهـــا واســـتثمارها األمثل 

لتكنولوجيا املعلومات.
اقامة مثل هذه  ان  وأضاف 
املعارض تعد من االولويات التي 
تسعى الكلية الى اقامتها بشكل 
دوري واستثمارها في مصلحة 
الطلبة من حيـــث حتصيلهم 
العلمـــي وتوســـيع مداركهم 

واحتكاكهم بسوق العمل.
وأوضح انه يعد مصدرا مهما 
للمؤسسات من خالل تخريجها 
كوادر بشرية على درجة عالية 
من العلم واملعرفة وبتخصصات 
مختلفة يتطلبها سوق العمل.

وأعرب العجمي عن شكره 
الى اللجنة االستشارية للطلبة 
املتفوقـــني ورابطة طلبة كلية 

التطورات بهـــذا املجال على 
اختالف نشاطاتها الى املشاركة 

في هذا املعرض.
وأشـــار جواد الـــى بعض 
الشخصيات املتميزة واملعنية 
مبجال نظم املعلومات لالستفادة 
من جتاربهم وخبرتهم في هذا 
املجال مبينا حرص إدارة الكلية 
على اتاحة الفرصة الكافية لدعم 
املواهـــب الكويتية اجلادة في 
مجال نظـــم املعلومات، حيث 
متت اتاحة املجال لهم لعرض 
منتجاتهـــم على الطلبة بهدف 
تشـــجيعهم، وذلـــك من خالل 
تخصيـــص مكان كاف لهم في 

املعرض.

االداريـــة لتنظيمهم  العلـــوم 
هذا املعـــرض والى نادي نظم 
الفكرة  املعلومات لتفاعله مع 
منذ البداية، والى جميع اجلهات 
املشـــاركة في املعرض، داعيا 
جميع الطلبة الى زيارة املعرض 

واالستفادة مما يقدمه.
من جانبه قال العميد املساعد 
الطالبية في كلية  للشـــؤون 
العلوم االدارية د.يوسف جواد 
ان التحضيرات واالستعدادات 
لهذا املعرض بدأت مبكرا جدا، 
حيث متت دعـــوة العديد من 
اجلهات والهيئات والشركات 
ذات الصلـــة مبجـــال نظـــم 
املعلومـــات واملتبعة ألحدث 

خالل معرض التكنولوجيا والمرح في »اإلدارية«


