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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت مراقب ادارة الشؤون الطالبية والدعم الفني بكلية الدراسات العليا ازدهار التقي عن موعد التسجيل 
املبكر للفصل الدراسي االول 2011/2010 للطلبة املستمرين، والذي سيكون عن طريق االنترنت، اعتبارا من 

http://portal.kuniv.edu :يوم االحد املوافق 16 اجلاري وحتى يوم االثنني 24 اجلاري على املوقع
واضافت انه على من يواجه اي مشكلة في التسجيل، مراجعة كلية الدراسات العليا في حرم اجلامعة 
 ،www.graduate.edu.kw باخلالدي���ة خالل الفترة الصباحية، والدخول على موقع كلية الدراس���ات العليا
حيث توجد ارشادات للتسجيل واجراءات تسجيل املشروع واالطروحة، متمنية التوفيق والنجاح جلميع 

الطلبة.

بدء التسجيل المبكر للفصل األول لطلبة الدراسات العليا األحد

)كرم دياب(زيد بن غيام متوسطا طارق الدريس وعبدالكرمي الهندالي

 البحر: »التطبيقي« بصدد البدء
في تشغيل مركز خدمات المرافق الشاملة

تحويل الفصول الدراسية إلى فصول ذكية

 بن غيام: دعم الوحدة الوطنية
وغرس حب الوطن أهم أهداف »ابدأ بنفسك«

خالل انطالق الحملة من جريدة آفاق الجامعية

رابطة العلوم اإلدارية احتفلت بالمتفوقين
آالء خليفة

نظمت رابطة طلبة العلوم اإلدارية حفل تكرمي الطلبة 
والطالبات املتفوقني، حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير اإلسكان الشيخ احمد الفهد وأناب عنه 
باحلضور الشيخ خالد الفهد بحضور القائم بأعمال 
عميد كلية العلوم اإلدارية د.عبداهلل العويهان وممثل 
البنك الوطني عبداهلل النجران ورائد الرابطة د.محمد 
الفهد. في البداية بارك الشيخ خالد الفهد للمتفوقني 
تفوقهم مش���يرا الى أن الطلبة يس���تحقون كل هذه 
احلفاوة واالحتفال ألنهم تعبوا واجتهدوا موضحا ان 

هذا دليل على إميانهم بالسعي الدائم لتحقيق أهدافهم 
السامية والتي تصب في مصلحة الوطن. من جانبه، 
قال القائم بأعمال الكلية د.عبداهلل العويهان: انه ملن 
دواعي سروري ان اكون معكم في هذا احلفل لتكرمي 
املتفوقني من طلبة العلوم اإلدارية، فلقد حدثنا ديننا 
اإلسالمي عن اإلتقان في العمل وال شك أن التفوق هو 
أحد صور االتق���ان والذي يظهر في صورة حتصيل 
العلم بأفضل صورة ممكنة. ومن جهته، قال عبداهلل 
النجران انه من دواعي س���روري مشاركتكم وتكرمي 
كوكب���ة من الطلبة الذين حققوا طموحاتهم، وتكرمي 

أولياء االمور الذين سهروا على راحتهم.

ندى أبونصر
أكد رئيس حملة »ابدأ بنفس����ك« زيد بن غيام ان 
احلملة ال تقتصر على الكويت، بل تشمل العالم ودول 

مجلس التعاون، مؤكدا أنها رسالة إنسانية.
وأضاف أن اط����الق احلملة ه����و ملواجهة جميع 

التناقضات واملهاترات، ومحاولة إلصالح املجتمع.
جاء ذلك خالل االنطالقة األولى حلملة »ابدأ بنفسك« 
في جريدة آفاق اجلامعية أمس األول بحضور مستشار 
جريدة آف����اق اجلامعية طارق الدريس ونائب حملة 
»ابدأ بنفس����ك« عبدالكرمي الهندالي وجمع من طالب 
املنح الدراس����ية من العديد من الدول وطالب جامعة 

الكويت.
وزاد بن غيام ان هدف احلملة العمل على الوحدة 
الوطنية والتمس����ك بثوابت النظام والدولة وإيجاد 
بيئة خصبة لالنس����جام بني اف����راد املجتمع الواحد 
وإعادة نبض الش����ارع الى الهدوء حتى يتناسب مع 

تنمية البلد.
وأض����اف بن غي����ام ان احلملة ته����دف ايضا إلى 
غرس الوطنية وحب الوطن ف����ي نفوس املواطنني 
والوافدي����ن كما أنها توجه دع����وة إلى نبذ الطائفية 

والقبلية والعائلية.
واشار الى ان اإلنسان يجب ان يبدأ بنفسه و»ابدأ 

بنفسك« هي رسالة العظماء واحلضارات.
وان اإلنسان مجموعة من التناقضات ويجب ان 

يضع خطا لنفسه لكي ينجح.

وقال يكفينا فخرا أننا نرى هذه املجموعة املختلفة 
من جنسيات مختلفة من الطلبة تستمع إلينا.

وش����كر في اخلتام جريدة آفاق وجميع العاملني 
فيها وجمي����ع الطلبة الذين حض����روا امللتقى األول 
حلملة »ابدأ بنفس����ك« وقام بتكرمي مستشار جريدة 

آفاق طارق الدريس.
ومن جهتها، قالت رئيس����ة ملتق����ى آفاق الثقافي 
واالجتماعي هبة الطويل إن امللتقى الثقافي األسبوعي 
حريص دائما على استضافة الشخصيات ومؤسسات 
املجتمع املدني التي تترجم اهدافها الى سلوك مؤثر 
يثم����ر نتائج إيجابية لطلبة املن����ح الذين نعتبرهم 
سفراءنا في دولهم لذلك حرص امللتقى على أن يطرح 
القضايا التي لها تأثير على املجتمع الكويتي مؤكدة 
ان املنتدى يعد نواة اساسية لبرامج علمية وعملية 
مستقبلية تتطلبها احلاجة اجلامعية في اجتاهاتها 
املعاصرة. واوضحت الطويل ان ملتقى آفاق الثقافي 
واالجتماعي للطالب العرب وغير العرب الدارسني في 
جامعة الكويت انشئ بالتعاون مع وحدة اللغة العربية 
لغير الناطقني بها في مركز اللغات ومن اهداف امللتقى 
انه يثري وينمي البعد اللغوي والثقافي واالجتماعي 
لدى الطالب كافة، مشيرة الى ان التمازج بني الشعوب 
مع احتفاظ كل منها بخصوصيته أمر يزيد من االثراء 
املعرفي واإلنساني ويس����هم في االرتقاء باحلضارة 
اإلنسانية التي تتش����كل في جميع احلضارات على 

امتداد الكرة األرضية.

صباح البحر

وتطوير برامج املباني الذكية في 
مختلف مرافقها وحتديث وتطوير 

مراكز االتصاالت.
وقالت البحر ان تشغيل املركز 
يأتي مواكبا للتوجه احلكومي العام 
بضرورة ايجاد الوسائل املختلفة 
لتطوير وحتسني أسلوب ونوعية 
اخلدم����ات املقدم����ة م����ن اجلهات 
احلكومية للمستفيدين منها من 

الفئات املختلفة.
من جانب����ه قال مدي����ر ادارة 
اخلدمات العام����ة في الهيئة علي 
املتروك إن الهيئة تعتبر من أكبر 
مؤسسات التعليم العالي في البالد 
اذ يرتاد مرافقها أكثر من 35 الف 
طالب وطالبة ولديها 5500 عضو 
هيئة تدريس وتدريب اضافة الى 
االداريني والفني����ني كما ان لديها 
أكثر من 44 مبنى موزعا على 19 

موقعا.
واضاف املتروك انه بعد االنتهاء 
من مجمع العارضية سوف يكون 

الكويت � كونا: قالت نائب املدير 
العام للشؤون اإلدارية واملالية في 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب صباح البحر ان الهيئة 
بصدد البدء في تشغيل مركز خدمات 
املرافق الشاملة، واوضحت البحر 
في تصريح صحافي امس ان املركز 
سيساهم في تطوير أسلوب اجناز 
خدمات الهيئ����ة احلالية املختلفة 
اذ ميكن اجناز خدمات عديدة من 
خالل تطبيق مفاهيم ادارة املرافق 
الشاملة بصورة علمية لرفع كفاءات 
ومستوى الدعم للخدمات والتطبيق 
املتكامل ملتابع����ة أعمال الصيانة 
وبناء منظومة متكاملة للتواصل 
واملتابعة الفعالة مع جميع العاملني 
واملنتس����بني والزائري����ن ملرافق 

الهيئة.
واف����ادت أن املركز يقوم ايضا 
بتس����جيل ومتابعة جميع أعمال 
الصيان����ة الدورية ل����كل األنظمة 
واألجهزة ومتابعة اصدار وقياس 
األداء جلميع أوامر العمل الدورية 

اخلاصة باخلدمات املختلفة.
وبينت انه س����وف يساهم في 
دعم أعمال االدارة العليا بالهيئة 
عبر متابعة مستوى التنفيذ وقياس 
أداء أعمال الصيانة الدورية الوقائية 
والطارئة جلميع أنظمة وأجهزة 
ومراف����ق الهيئة م����ن قبل جميع 
مزودي اخلدمات سواء من املقاولني 
اخلارجيني أو من ادارات وأقسام 

الهيئة الداخلية املختلفة.
واكدت البحر أن الهيئة تقوم 
بالعمل لرفع الكفاءات لتتناسب مع 
الطموحات احلالية واملستقبلية 

هناك ص����رح أكادميي يضم أكثر 
م����ن 50 مبنى علما ب����أن املباني 
الهيئة حتتوي على  احلديثة في 
أنظمة وأجه����زة ومعدات حديثة 
س����واء داخل احملط����ات املركزية 
التي تغ����ذي هذه االبنية مبا فيها 
من خدمات او ش����بكة املعلومات 

واالتصاالت احلديثة.
 من جانب آخر قال عميد املكتبات 
والتقنيات في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب د.حس����ان 
ام����س ان حتويل  العبداجل����ادر 
الفصول الدراسية الى فصول ذكية 

يخدم الطالب واملعلم.
واضاف العبداجلادر في بيان 
صحافي عقب افتتاح املعرض االول 
لعمادة التقنيات واملكتبات ان فكرة 
هذا املعرض أتت ملواكبة كل ما هو 
جديد سواء في مجال التكنولوجيا 
والتعليم التكنولوجي أو في مجال 

القراءة والكتب احلديثة.
واوضح انه شارك في املعرض 
املكتب����ات منها مركز  العديد من 
البح����وث والدراس����ات الكويتية 
ومؤسسة آفاق املعرفة ومكتبة دار 
العروبة ومكتبة دار الكتاب احلديث 
والتي عرضت أحدث الكتب العلمية 
وغيرها التي ميكن أن تخدم الطالب 

في مجاالت الدراسة املختلفة.
وافاد بان الش����ركات املشاركة 
عرض����ت ايضا بع����ض التقنيات 
احلديثة في مجال التعليم والتي 
تس����اهم بشكل كبير في انشاء ما 
يسمى بالفصول الذكية وهي عبارة 
عن بيئة تفاعلية يتواجد فيها املعلم 

مع الطالب.

اللوغاني: التخطيط العلمي والجدية لتحقيق الجودة

أسيري: مؤتمر »االجتماعية« يطرح حلوالً لمشكالت المجتمع

محمد المجر
حتت رعاية الوكيل املس����اعد 
اللوغاني  العام من����ى  للتعلي����م 
احتضنت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا امللتقى التربوي 
الثاني حول »االرتقاء بالتعليم« 
والذي أقامت����ه الرابطة الكويتية 
لتنمية املوارد البشرية باجلامعة 
الرئيس  في مش����رف بحض����ور 
الفخري لنادي املعاقني الش����يخة 
النامي  العبداهلل ود.نامي  شيخة 
رئيس الرابطة ود.فهد الزميع نائب 
رئيس اجلامعة للشؤون االدارية 
واملالية ود.صب����اح قدومي نائب 
رئيس اجلامعة للشؤون الطالبية 
واالكادميية وأعضاء هيئة التدريس 
وطلبة اجلامعة وأعضاء الرابطة 
الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
وبعض قي����ادات ومعلمي وزارة 

التربية.
ف����ي البداية، رحب����ت الوكيل 
الع����ام منى  املس����اعد للتعلي����م 
اللوغاني باحلض����ور، وقالت: ان 
امللتقى يتضمن انشطة تستهدف 
ما ننش����ده جميعا ونحرص على 
حتقيق����ه م����ن متيز ف����ي أدواتنا 
وسياستنا ومستوى أدائنا، لنضمن 
حتقيق ما نصبو اليه من أهداف في 
التقدم والرقي. وقالت ان اجلودة 
هي احلرص والعناية واالهتمام 
وكله����ا مرادفات للف����ظ ومفهوم 
اجلودة نتعامل معها في مختلف 
مجاالت حياتنا، ونحرص عليها 
في اختياراتنا، وآن األوان لنحرص 
على هذا املفهوم في أدائنا ألعمالنا 
في مختلف مواقعنا الوظيفية وفي 
مختلف املراحل، وعلينا ان نختار 
اجليد من االفكار ونتبع أساليب 

آالء خليفة
أكد عميد كلية العلوم االجتماعية 
ورئي����س املؤمتر الدول����ي الرابع 
د.عبدالرض����ا أس����يري ان الكلية 
ستقيم املؤمتر الرابع على التوالي 
حتت عنوان »العلوم االجتماعية: 
حلول عملية لقضايا مجتمعية«، 
في الفترة م����ن 29 نوفمبر الى 1 
ديسمبر 2010. وأضاف د.أسيري 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
صباح امس ان رسالة الكلية هي 
جزء من رسالة اجلامعة ورسالة 
اجلامعة هي التواصل مع املجتمع من 
خالل اإلعالم والندوات واملؤمترات 
املختلفة، وأيض����ا إيجاد احللول 
ملشكالت املجتمع والدولة وأيضا 
التنموية واملساهمة  املش����كالت 
إليجاد حلول للقضايا التنموية، 
مشيرا الى ان الكويت لديها خطة 
البالد عبر نظام  طموحة لتنمية 
مالي ودولي وهذه رؤية الدولة كما 
عبر عنها صاحب السمو األمير.
الى ان املؤمتر  وتطرق د.أسيري 
يتمحور حول تخصصات الكلية 
وهي 5 تخصصات تساهم في إثراء 
احلوار وإيجاد احللول للمشاكل، 
الفتا الى ان كلية العلوم االجتماعية 
متميزة بنشاطاتها، مبينا ان هذا 
يأتي نتيجة جهد جماعي من أسرة 

على عاتقه ستقوم عملية األخذ بيد 
املجتمع بالنهوض والتقدم، ونحن 
نرى ان االسالم قد كرم املعلم ألنه 
هو من يقود أي تقدم، فحقيقة االمر 
ان ما نراه من تغييرات عاملية البد 
ان نواكبها حتى نلحق بركب التقدم 
اليابان  ان  والتطور، وقد رأين����ا 
قد ش����رعت قانونا للتعليم مدى 
احلياة ألهمية هذا اجلانب في حياة 
األمم وتقدمه����ا ورقيها وتطورها 
بالرابطة قد  احلضاري، ونح����ن 
وجدنا ان تكون عملية االرتقاء تبدأ 
من املعلم وسنستمر فيها لنهاية 
العام ونعمل على فتح املجال مع 
جميع املؤسسات التربوية في جميع 
احملافظات حتى يكون املعلم هو 
املنارة التي تنير للمعرفة وليكون 
هو القائد نحو عملية االرتقاء التي 

مختلف التخصصات، وتبادل اآلراء، 
والتفكير النقدي، وتبادل اخلبرات، 
وبحث سبل مواجهة حتديات األلفية 
اجلدي����دة، اعتمادا عل����ى مفاهيم 
العل����وم االجتماعية، الس����يما ما 
يتعلق منها بتنمية املجتمع، بهدف 
تطوير حلول للمشكالت والقضايا 
االجتماعية، وذلك من خالل التعاون 

واملشاركة.
من جانبها أوضحت رئيس����ة 
اللجنة اإلعالمية للمؤمتر د.سهى 
العوضي ان هذا املؤمتر يعتبر من 
أهم املؤمترات في الدولة ويساهم 
في طرح احللول العملية للكثير 

العلمي ونوفر االجود  التخطيط 
من االدوات والسياسات االجرائية، 
ونح����رص على اجلدي����ة في أداء 

وتنفيذ العمل وتنفيذ العمل.
وأضاف����ت اللوغاني ان االخذ 
بسياس����ات اجلودة يؤدي حتما 
الى أفضل النتائج متيزا وجناحا 

ويسير بنا نحو التقدم والرقي.
من جانبه، قال د.نامي النامي: ان 
ما يخرج من القلب سيصل للقلب، 
وان الرسالة ستصل بكل شفافية 
للمعنيني، وان وزارة التربية هذه 
املؤسسة بالغة االهمية ألنها تسعى 
التعليم  دائما لالرتقاء مبستوى 

في الكويت.
واكد د.النامي ان اليوم يشهد 
أكبر عملية تطوعية لالرتقاء بالعمل 
وباملعلم على وجه اخلصوص ألنه 

العلوم االجتماعية، متمنيا  كلية 
ان يس����اهم هذا املؤمتر في إيجاد 

احللول ملشاكلنا املجتمعية.
ولفت د.أسيري الى انه من أهم 
أهداف املؤمتر االلتقاء باملختصني 
واخلبراء من تخصصات مختلفة، 
وتب����ادل األفكار في مجال العلوم 
االجتماعية، وطرح حلول ودراسات 
عملية تطبيقية لقضايا مجتمعية، 
وذلك للنهوض باملستوى البحثي 
التطبيقي للعلوم االجتماعية، مبا 
يخدم املسيرة التنموية للمجتمعات 
املعاصرة.وأض����اف: يعد املؤمتر 
مناسبة علمية ملشاركة العلماء من 

ننشدها. وأضاف النامي: من هنا 
نطالب اجلميع مواطنني ومقيمني 
باالرتقاء بكل ما يخدم هذه احلملة 
نحو االرتقاء باملجتمع بالكويت.

وقالت: عندما أرى هذه الكوكبة 
املشاركة في هذه احلملة التي ترتقي 
باملعل����م، فإنني أفخر باالنس����ان 

الكويتي.
وفي كلمته االفتتاحية والتي 
ألقاها باسم اجلامعة قال د.صباح 
الرئيس للش����ؤون  قدومي نائب 
اننا نرحب  الطالبية واالكادميية 
بالنيابة عن د.شعيب  باحلضور 
ش����عيب رئيس جامع����ة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، ويسعدنا 
اس����تضافة حفل انط����الق حملة 
االرتق����اء واجلودة ف����ي التعليم 
والذي تنس����قه الرابطة الكويتية 

من املشاكل، مشيرة الى ان اللجنة 
اإلعالمية لها دور كبير في تنظيم 
هذا املؤمتر وانه قد مت توجيه دعوات 
حلضور هذا املؤمت����ر الى جميع 
اجلهات واملؤسسات االجتماعية 

سواء محلية او إقليمية.
وأفادت د.العوض����ي بأنه قد 
بلغ عدد الكتب الرسمية التي مت 
توجيهها الى السفارات واجلامعات 
واملؤسسات 30 كتابا رسميا وأيضا 
اإلمييالت بلغ عددها 2000 إمييل 
ملختلف جهات االختصاص في قسم 
العلوم االجتماعية، موضحة انه 
مت تسلم أكثر من 100 مشاركة في 

لتنمية املوارد البشرية من اجل 
االرتقاء وضم����ان اجلودة، كما 
نش����كر الرابطة الكويتية التي 
تسعى في مساهمة فعالة منها في 
ضمان جودة املخرجات التعليمية 
الوطني  انطالقا من احساسهم 
باملس����ؤولية االجتماعية جتاه 

أبنائنا وبناتنا في الكويت.
وأكد د.صب����اح قدومي دعم 
الالمح����دود ملثل هذه  اجلامعة 
الفعالة والتي تسهم  املبادرات 
في بناء جيل واع يسهم إسهاما 
الوطن  فعاال وحقيقيا في بناء 
ورفعه شأنه، ويأتي هذا الدعم 
ملثل هذه االنش����طة انطالقا من 
اميانن����ا في اجلامع����ة بأهمية 
التعليم واالستفادة من اخلبرات 

املوجودة.

البداي����ة، ومن املتوقع ان يصل 
عدد املشاركات الى اكثر من 500 
مشاركة في هذا املؤمتر، كما انه 
قد مت استقبال أكثر من 6 جهات 

علمية في اليوم الواحد.
وأضافت: تتش����رف اللجنة 
التحضيري����ة العلي����ا للمؤمتر 
بتوجيه الدعوة الى املتخصصني 
في اجلامع����ات واملؤسس����ات 
العلمي����ة واملهنية في القطاعني 
احلكومي واخلاص، وجمعيات 
الع����ام، واملؤسس����ات  النف����ع 
الديبلوماسية احمللية واإلقليمية 
والعاملية، وخاصة املختصني في 
مجال العلوم االجتماعية كعلم 
االجتماع، واخلدمة االجتماعية، 
واألنثروبيولوجيا، وعلم النفس، 
وعل����م اجلغرافي����ا، والعل����وم 
السياس����ية، وعل����وم املكتبات 
واملعلومات، وذلك للمشاركة في 
أنشطة املؤمتر من خالل تقدمي 

أوراق علمية.
العام  وبدوره أشاد املنسق 
للمؤمتر د.محمد اخلزامي بدور 
وس����ائل اإلع����الم ألهميتها في 
جناح أي مؤمتر يق����ام، مبينا 
ان املؤمتر الدولي الرابع لكلية 
العلوم االجتماعية يعتبر نقلة 

نوعية للكلية.

خالل حفل إطالق الملتقى التربوي الثاني لالرتقاء بالعلم في جامعة الخليج

أكد أنه ُيعقد في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2010

أكادمييت���ني ب���ني أملاني���ا والكويت 
ومذكرات تفاهم في مجاالت الصحة 

والبيئة والسياحة.
ودعا فوربس الى تقوية العالقات 
الثقافية بني البلدين من خالل تعليم 
الكويت  اللغة االملانية ف���ي جامعة 
الكويتيني للدراسة  الطلبة  وإرسال 

في اجلامعات االملانية.
وقال د.فوربس انه على الرغم من 
قوة العالقات االقتصادية والسياسية 
بني الدولت���ني، إال أن جانب التعاون 
الثقافي مازال ناقصا نوعا ما ويحتاج 
الى العديد من اخلطوات التي باشرناها 
بالفعل لسد هذا النقص كإدخال أملانيا 
في برنامج بعث���ات التعليم العالي 
الكويتي، اضافة الى الس���عي نحو 
وجود مدرس���ة أملانية في الكويت، 
وهذا يتطلب وجود مستثمر كويتي 
لديه القدرة واالرادة، وذلك في اطار 
التنفيذ، مش���يرا الى توقف تدريس 
اللغة االملانية باجلامعة، مبينا ترحيب 
الس���فارة بأي مب���ادرة كويتية في 

اجلانب الثقافي.

وأوضح انه منذ ذلك احلني وأملانيا 
تساند الكويت في قضاياها اإلنسانية 
والسياس���ية، وتشارك عسكريا في 
التحالف الدولي حلفظ الس���الم في 
العالم، مبينا ان أملانيا لم تش���ارك 
في حرب حترير العراق ألنها كانت 
معارضة له، ولكنها أرس���لت قوات 
التهديد  حلماية الكويت م���ن خطر 
العراقي لها من خالل استخدام االسلحة 

الكيميائية.
وبني ان زيارة اول مستشار أملاني 
ملنطقة الش���رق االوسط كانت سنة 
2005 حيث زار املستش���ار شرويدر 
الكويت ألهميتها في املنطقة خاصة 
انه���ا دول���ة دميوقراطية وتتس���م 

بالسياسة احملايدة.
وأشار الى زيارة سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ألملانيا 
عام 2007 مضيفا ان زيارة سمو األمير 
لها أخي���را كان لها األثر الكبير على 

العالقة بني البلدين.
وأضاف ان زيارة صاحب السمو 
اتفاقيتني  األمير أسفرت عن توقيع 

االحتالل العراقي للكويت في الصلح 
بني االملانيتني )الغربية والشرقية( ولم 
ترسل قوات عسكرية للتحرير، حيث 
تزامن مع سقوط جدار برلني، ولكنها 
دعمت القضايا السياسية الكويتية 
في مجلس األمن وإرسال املساعدات 

للشعب الكويتي آنذاك.

آالء خليفة
قال السفير االملاني لدى الكويت 
ميش���ائيل فورب���س ان العالقة بني 
الكويت وأملانيا متتد الى ما قبل سقوط 
جدار برلني، وان العالقة االقتصادية 

بينهما سبقت عالقتهما السياسية.
وأك���د فوربس خالل الندوة التي 
نظمتها وحدة الدراسات األوروبية � 
اخلليجية في كلية العلوم االجتماعية 
في جامعة الكويت بعنوان »العالقات 
الثنائية الكويتية � األملانية بعد زيارة 
صاحب السمو األمير الى أملانيا« ان 
زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ألملانيا أخيرا تدل على 

عمق العالقة بني البلدين.
وقال ان العالقة الديبلوماس���ية 
بني الكويت وأملانيا الشرقية )سابقا( 
بدأت في عام 1972 بينما بدأت العالقة 
االقتصادية بني الطرفني قبل ذلك في 
فترة اكتشاف النفط في الكويت، حيث 
ش���اركت أملانيا في تأس���يس قطاع 

الكهرباء بالكويت.
وأشار الى انشغال أملانيا في فترة 

فوربس:  التعاون الثقافي بين الكويت وألمانيا بحاجة لمزيد من الدعم

السفير ميشائيل فوربس

منى اللوغاني ود.نامي النامي ود.صباح قدومي مع بعض احلضور

د.عبدالرضا أسيري ود.سهى العوضي ود.محمد اخلزامي خالل املؤمتر


