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سورية والكويت توّقعان
على 6 مذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون 

»المركز« يرعى معرض »زوايا الشغف«

.. و»منا القابضة« ترعى الحدث

.. و»الريان القابضة« تشارك بالمعرض

أعلن املركز املالي الكويتي ع���ن رعايته الذهبية ملعرض »زوايا 
الشغف«، وهي أنشطة ينظمها مجموعة من شباب برنامج زوايا الشغف 
التطوعي بدعم وإشراف مجموعة زوايا التطوعية، حيث سيتم تقدمي 
أكثر من 50 موهبة شبابية في مختلف املجاالت. ويستضيف األنشطة 

مجمع 360 كويت في الفترة مابني 14 و16 اكتوبر اجلاري.
وبهذه املناسبة، قالت مساعد املدير في إدارة التسويق والعالقات 
العامة في الشركة مرمي عبداهلل السويلم في تصريح صحافي: »إن 
املعاني والقيم اإلنسانية اجلميلة التي حتملها افكار »زوايا الشغف« 
دفعتنا الى تق���دمي الدعم بال تردد، حيث يك���رس البرنامج مفهوم 
مس���ؤولية املواطنة واحترام القانون واالرتقاء بالعنصر اإلنساني 
والتسامح ونبذ التعصب واإلخالص في العمل«، مضيفة: »كما أننا 
نرى املستقبل بعيون شباب اليوم الذين يتمتعون مبواهب وإمكانات 
تنتظر من يصقلها ويوجهها نحو الطريق الصحيح للمساهمة في 
صنع الغد. ويشكل هذا املفهوم صلب ثقافة »املركز« االجتماعية«. 

أعلنت شركة منا القابضة عن 
رعايتها الحتفالية زوايا الشغف 
2010 التي بدأت امس وتستمر ملدة 
3 أيام في قاعة املعارض اخلاصة 
في مول 360، والتي س����تتضمن 
عرضا مسرحيا يقام بشكل يومي 
إضافة إلى العديد من األنش����طة 
والفعالي����ات األخرى.  وأكد مدير 
التسويق في شركة منا القابضة 
إيهاب صادق في تصريح صحافي 
الدعم  حرص الشركة على تقدمي 
الالزم ملختلف األنشطة التي تهدف 
إلى تنمية املجتمع وتعزيز الوعي 
لدى شرائحه املختلفة وخصوصا 
شريحة الشباب إميانا منها بأهمية 

تعزيز الدور االجتماعي ملؤسسات القطاع اخلاص، في 
إطار ترسيخ مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات. 
وشدد على أهمية االحتفالية التي يتم تنظيمها من قبل 

مجموعة من الشباب يتم تدريبهم 
ودعمهم من قب����ل مجموعة زوايا 
إلى أن جناح  التوعوية، مش����يرا 
احتفالية الع����ام املاضي يعزز من 
فرص مواصلة جناحاتها هذه املرة 
في حتقي����ق أهدافها وفي مقدمتها 
االستثمار في املواهب واالهتمامات 
اخلاصة بالشباب وترسيخ القيم 

اإلنسانية وقيم املواطنة.
من جهتها، عبرت  املنسق العام 
ملجموعة شباب زوايا الشغف 2010، 
امتنانها لدعم  السليطي عن  دالل 
شركة »منا القابضة« لالحتفالية، 
وكشفت عن أن احتفالية هذا العام 
ستشهد أنشطة جديدة وفعالة من 
حيث املضمون واألداء من بينها إبراز العديد من املواهب 
واألعمال الثقافية الشبابية الوطنية الفذة التي تظهر 

للمرة األولى على اإلطالق.

قال مسؤول العالقات العامة 
بش���ركة املس���تقبل العاملي���ة 
لالتصاالت فواز العوضي، إن 
شركة املستقبل للتكنولوجيا 
التابع���ة لش���ركة  الدولي���ة، 
العاملية لالتصاالت،  املستقبل 
قد طرحت هاتفا جديدا يتمتع 
مبزايا عديدة، ويطلق عليه اسم 
Frog أو الضفدع لشدة حتمله، 
حيث انه مقاوم للماء والغبار 
والصدم���ات، وميت���از بتقنية 
متقدمة وسهولة في االستخدام، 
ويستخدم بصورة أكثر من قبل 
العاملني في مجال اإلنشاءات أو 
حقول النفط والغاز وغيرها من 
أعمال تتطلب استخدام هواتف 

شديدة التحمل.
ف���ي  العوض���ي  وأض���اف 
الهاتف  ان  تصريح صحاف���ي 
مزود ببوصلة، ومؤش���ر ليزر 
ضوئي، وبرادي���و يعمل على 
املوجات الطويلة )أف أم(، فضال 
عن أنه خفيف الوزن نس���بيا، 
وصمم غالفه اخلارجي بصورة 

ال جتعله ينزلق بس���هولة من 
يد مس���تخدمه، حتى يقلل من 
احتمالية سقوطه، وإن سقط فإن 
أحشاء الهاتف التقنية ذات متانة 
عالية تس���اعد على امتصاص 
الصدم���ات والتقليل من حجم 
الضرر مقارنة بالهواتف العادية 
الهاتف  ان  األخرى. وأض���اف 
اجلديد يشتمل أيضا على سائر 
اخلدمات التقليدية املوجودة في 
الهوات���ف مثل: املفكرة، ونظام 
ال���� Outlook، ودليل الهواتف، 
خدمة استقبال وإرسال الرسائل 
النصية القصيرة، مشيرا إلى أن 
كفالة اجلهاز مدتها عام كامل من 
شركة املستقبل للتكنولوجيا 

الدولية.
اجلدي���ر بالذكر أن ش���ركة 
املستقبل للتكنولوجيا الدولية 
تق���دم خدمات منوعة تش���مل 
نشاط االختبار والقياس وإدارة 
التركيبات، وتوظيف وصيانة 
أحدث التكنولوجيا املستخدمة 

في القطاع الالسلكي.

أعلنت شركة الريان القابضة دعمها ومشاركتها 
في االحتفال زوايا الشغف 2010 بوصفها أحد الرعاة 
الرس���ميني لالحتفال، وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس إدارة الش���ركة ناصر اخلالد ان هذا الدعم 
ناب���ع من منطلق إميان الري���ان القابضة بأهداف 

ومبادئ هذا النشاط.
واوضح في بيان صحافي أن أهداف هذا النشاط 
تالقت مع االس���تراتيجية التربوي���ة التي تبنتها 
الريان القابضة منذ إنشائها في عام 2007 والتي 
تتمحور حول تنش���ئة أجيال قادرة على التفاعل 
مع الثقافات املختلفة وذلك من خالل تقدمي مناهج 
دولية وأجنبية مختلفة في مدارس الريان مثل املنهج 
البريطاني والهندي والباكستاني إلى جانب املنهج 
العربي وذلك متاشيا مع املفهوم الواسع االنتشار 
واملعروف بعوملة التعليم، وكذلك من خالل توفير 
بيئة مناس���بة داخل املدارس التابعة لها لتساعد 
الطلبة على اكتشاف العوالم والثقافات املختلفة 
من حولهم والتفاعل معها دون تعصب أو إصدار 
أحكام مس���بقة على األمور وذلك من خالل تعزيز 
حب االط���الع والبحث وتوس���عة األفق وتعميق 
الفكر وبالتالي تنمية القدرة على التحليل والتقييم 

بشكل عميق.
وأكد ح���رص ش���ركة الري���ان القابضة على 
توفير أحدث الوس���ائل التعليمية في مدارس���ها، 

مبينا ان الش���ركة تعمل حاليا على إقامة أنشطة 
تربوية ترفيهية في إحدى مدارسها بهدف تعزيز 
روح االنتماء وتعميق اإلحس���اس بالوالء والقيم 
والسلوكيات اإليجابية الواجب اتباعها داخل املدرسة 
والتي تعتبر جزءا مهما من املجتمع الذي يعيش 
في���ه الطالب، وبالتالي غرس قيم احلب واالنتماء 
للمجتمع والوطن لدى طلبة مدارس الريان على نحو 
يسمح بتهيئة أجيال منتمية ملجتمعها وللمبادئ 

اإلنسانية.
وأضاف: »تهدف الريان القابضة أيضا إلى تنشئة 
جيل قادر على املشاركة البناءة في املجتمع واإلبداع 
وذلك من خالل تطوير اجلوانب املختلفة لشخصية 
الطالب، اجلسدية والنفسية وغيرها، وكذلك إتاحة 
الفرصة الكتشاف مهاراته ويتعرف على مواهبه 
التي متيزه عن غيره من أبناء وبنات جيله وذلك 
من خالل تقدمي برامج تربوية حديثة تتيح للطالب 
الفرصة للمشاركة في مختلف األنشطة املدرسية 
وبهذا يصبح من املتاح للطالب منذ الصغر الفرصة 

ليتعرف على قدراته وينمي مهاراته املختلفة.
ولفت الى أن ش���ركة الريان ستقدم املزيد من 
املس���اهمات االجتماعية والثقافية والتربوية من 
خالل مشاركتها في مختلف األنشطة الهادفة إلى 
تنمية الشباب وتعزيز السلوكيات والقيم اإليجابية 

في مجتمعنا.

دمشق � كونا: أعلن مدير هيئة االستثمار السورية 
د.أحمد عبدالعزيز ان مؤمتر »االستثمار في سورية 
واقع وآفاق« واملقرر إقامته في الكويت خالل الفترة 
من 20 الى 21 اجلاري س���تفتتح انش���طته برعاية 
مشتركة من س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس الوزراء السوري م.محمد 

ناجي عطري.
وقال عبدالعزيز ان املؤمتر سيشارك في انشطته 
وحفل افتتاحه خمس���ة وزراء سوريني ونظرائهم 
الكويتيني عالوة على ثالثمائة شركة ومستثمر كويتي، 
مشيرا الى ان املؤمتر يستهدف عرض 200 مشروع 

وفرصة استثمارية للمستثمرين الكويتيني.
وأض���اف ان املؤمتر تنظمه الهيئة بالتعاون مع 
مجلس االعمال السوري � الكويتي واجلالية السورية 
ومجلس رجال االعمال السوريني على هامش اجتماعات 

اللجنة السورية � الكويتية العليا.
وأوضح ان املشاريع االستثمارية توزعت على 
وزارات النقل واالسكان والتعمير والنفط واالدارة 
احمللية ومحافظات احلسكة ودير الزور وطرطوس 

وحلب والالذقية واملدن الصناعية.
 وأكد ان بعض املشاريع املطروحة استراتيجية 
وحتقق فوائد اقتصادية تنعكس ايجابا على االقتصاد 
الوطنى واملس���تثمرين، الفتا الى أن عدد املشاريع 
االستثمارية الكويتية املنفذة وقيد التنفيذ في سورية 
وصل الى ثالثني مش���روعا تبلغ تكلفتها االجمالية 
التقديرية نحو 22.600 مليار ليرة سورية تتوزع 
على القطاعات الصناعية والس���ياحية والتجارية 

واملصرفية وشركات التأمني.
وقال ان املنتدى س���يقدم تعريفا ش���امال لواقع 
العالق���ات االقتصادية الس���ورية � الكويتية وأهم 
املش���اريع والفرص االستثمارية في سورية، وذلك 
في اطار تعزيز الشراكة السورية � الكويتية وتطوير 
االستثمارات املشتركة، مضيفا ان املنتدى سيكون 
وسيلة لتقدمي طرح واقعي وشفاف لواقع املشاريع 
املطروحة لالستثمار في سورية أمام اجلهات املهتمة 
من خالل تقدمي هذه املش���اريع بكام���ل تفاصيلها 

وتوضيح أهميتها.
وأشار الى ان املشاريع واألنشطة التي تستفيد 
من مزايا وضمانات االستثمار هي املشاريع الزراعية 
والصناعية ومشاريع النقل واالتصاالت واملشاريع 

البيئية ومشاريع اخلدمات والكهرباء والنفط والثروة 
املعدنية، من جانب آخر قال معاون وزيرة االقتصاد 
والتجارة السوري خالد سلوطة ان سورية ستوقع 
خالل الدورة اخلامسة للجنة الفنية التجارية املشتركة 
السورية الكويتية واملقرر عقدها يوم االثنني املقبل 
في دولة الكويت على 6 مذكرات تفاهم وبروتوكوالت 

تعاون.
وقال سلوطة ان مذكرات التفاهم التي سيوقعها 
من اجلان���ب الكويتي في اللجنة املش���تركة وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي تشتمل 
على التعاون الصناعي بني الهيئة العامة للصناعة 
الكويتية ووزارة الصناعة السورية ومذكرة للتعاون 

في مجال الشؤون االجتماعية.
وأضاف انه سيتم التوقيع ايضا على بروتوكول 
تعاون بني غرفة جتارة وصناعة الكويت واحتاد غرف 
التجارة السورية واتفاقية التعاون االداري املتبادل 
في املجال اجلمركي، مشيرا الى انه مت التوقيع عليها 

باالحرف االولى.
وتابع انه سيتم التوقيع على بروتوكول التعاون 
املشترك في مجال املناطق احلرة ومشروع البرنامج 
التنفيذي لعامي 2010 و2011 ملذكرة التفاهم للتعاون 

في مجال الزراعة والثروة احليوانية.
وذكر ان اللجنة ستواصل مناقشة ست مذكرات 
تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال حماية املس���تهلك 
واالعتراف املتبادل بالش���هادات االهلية وفى مجال 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة والتعاون في 
مجال املنافسة ومنع االحتكار وفى مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات وفى مجال االسكان والتعمير 
باالضافة الى بروتوك���ول تعاون في مجال حماية 

امللكية الصناعية والتجارية.
وكانت اللجنة الفنية التجارية املشتركة السورية 
� الكويتية قد عقدت دورتها الرابعة في دمش���ق في 
مايو املاضي، وأس���فرت عن توقيع س���ت مذكرات 
تفاهم وبرام���ج تنفيذية وبروتوكوالت تعاون هي 
مذكرة تفاهم للتعاون ف���ي مجال اتفاقيات منظمة 
التجارة العاملية وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية 
وترويج الص���ادرات وبروتوكول تعاون في مجال 
جذب االس���تثمار األجنبي ومذكرة تفاهم في مجال 
املعارض وبرنامج تنفيذي التفاقية التعاون العلمي 

والفني في مجال املواصفات واملقاييس.

خالل مؤتمر »االستثمار في سورية« األسبوع المقبل بالكويت

»جوهرة الوطني« من نصيب زينب ناصر
مشعل شمالن عبدالعزيز الصباح، 
كيندى ابوليناريو بيريرا، خالد 
نوري خالد العدساني، أمل عمران 
عبداهلل الق����الف، خالد ابراهيم 
حس����ن الدمخي، فاطمة مختار 
عبداهلل حسني، القاصر على عادل 
حسن العلي، هديل محمد هاشم 
محسن، معصومة عسكر سعود 
البلوش����ي، خال����د احمد صالح 
الصالح، محمد زياد محمد بشير 
عرابي، مصطفى عطية كامل علي، 
أحمد عبداهلل جوهر سعد، خالد 
محمد قنبر، صديقة غلوم حاجي 
احمد، توفيق احمد عبداحملسن 
العلي، نعي����م محمد ابوطيون، 
خالد مسعود اطهر معراج الدين 
شيخ، فهد سالم عبداهلل العجمي، 
فاطمة عبداحلميد سويد سالم، 
عبداهلل حماد ب����داح الصليلي، 
هناء جاسم عبدالعزيز العماني، 
ايهاب فكري عزيز باسليوس، 
ناهد حسني تقي ششتري، وسماء 

احمد لبيب محمد.
ويتميز حساب اجلوهرة من 
»الوطن����ي« بالعديد من املزايا، 
فإلى جانب كونه حسابا بدون 
فوائ����د، فإنه مت����اح للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء ويؤهل 
جميع عمالئ����ه تلقائيا للدخول 
في السحب الشهري واحلصول 
على فرصة للفوز بإحدى اجلوائز 
املائ����ة املخصصة لكل س����حب 
إيداع اجلوائز  شهري، ويجري 
تلقائيا في حسابات الفائزين في 
اليوم التالي للسحب، وكلما ازداد 
رصيد العميل مبقدار 50 دينارا 
إضافية، ازدادت فرصه بالفوز، 
ويتيح حساب اجلوهرة للعميل 
إجراء عمليات السحب واإليداع 
في أي وقت ولدى أي من فروع 

»الوطني« العديدة.

أعل����ن بنك الكوي����ت الوطني 
عن فوز زينب عبدالهادي ناصر، 
باجلائزة األولى في سحب حساب 
اجلوهرة لش����هر اكتوبر اجلاري، 
وقيمته����ا 125 أل����ف دينار، حيث 
جرى السحب في املركز الرئيسي 
حت����ت إش����راف وزارة التج����ارة 

والصناعة.
كما فاز علي حس����ني نصراهلل 
الثاني����ة وقدرها 7500  باجلائزة 
دينار، فيما فاز ابراهيم اسماعيل 
اسماعيلي باجلائزة الثالثة وقدرها 
3000 دينار، كما حصل الفائزون 
اآلخرون على 97 جائزة نقدية أخرى 

قيمة كل منها 400 دينار، وهم: 
حسني قاسم حس����ني دشتي، 
جنم عب����داهلل محمود االش����وك، 
القاصر عم����ر عبدالقادر خالد بو 
غيث، ش����ريفة حبيب غلوم علي، 
حسني اكبر حسن، سعاد عبدالكرمي 
فاضل، امجد السيد ابراهيم محمد، 
نداء ربيع س����عيد اليوحة، محمد 
فالح راش����د ب����در، خديجة محمد 
حسن رضا، امينة حمدان ضاحي 
الفضلى، عبدالرحيم عبداحلميد، 
جريسي جريتا ديسوزا فنسنت 
جوزيف ج����ورج، منى خليفة مال 
عيسى اجليران، محمد علي محمد 
اشكنانى، القاصر راشد فايز احمد 
املذكور، نبيل خالد مساعد املزيد، 
محمد عبدالعزيز سليم سليمان، 
نوال حسن أحمد علي، نورة حمد 
ناصر الصولة، اميان احمد غلوم 
حاجي حس����ن، حمد احمد عيسى 
محمد، مها بدر سالم الصباح، بسام 
عبداللطيف خليفة املال، بتول علي 
يعقوب حسني، فاطمة حمد علي 
املري، هاني محمد نبيل الرفاعي، 
دينا سعود محمد العتيقي، ندمييتال 
راجيشام ندمييتال ماالياه، خالد 
ناصر صالح الصالح، عبدالعزيز 

الروضان، لينا صبحي ابراهيم مراد، 
حسني علي محمد حيدر، القاصر 
شاهني عبداهلل احمد الربيع، ليلى 
دخيل ضيول عقال وادي، جورجيت 
جان جاندرى، أحمد حاجي قمبر 
اسد الري، اماني مبارك فالح راعي 
الفحماء، س����ميرة عبد احلس����ن 
عبدالسيد املعال، ياسمني سلمان 
ميرزا ش����عبان، القاصر ش����ريفة 
منصور يعقوب صرخوه، حسن 
الزبيدي، يوسف صالح فهد سلطان، 
علي محمد ابراهيم احمليميد، القاصر 
أبرار بدر عبدالرسول سعد، الشيخ 

محم����د عبدالرحمن، عبير صادق 
خل����ف اجلمعة، يوس����ف يعقوب 
عبداهلل العطار، عذاري عبدالعالي 
عبداحلمي����د الرامزي، عبداخلالق 
عبداحلميد مال جمعة احمد، فالح 
عايض حمدان الدعس����ة، عصمت 
اهلل محمدي بسم اهلل، نادية حسن 
جواد محمد، القاصر عبداهلل عمار 
عبدالرضا البزاز، حمد طالب حمود 
العنجري، ابراهيم عبداحلميد مرسي 
الشعراوي، خلود غلوم حبيب علي، 
حبيبة س����عود عواد السليماني، 
س����الم علي، طارق محمد يوسف 

عل����ي عبدالعزيز الدعي����ج، هناء 
راضي عبداهلل س����لطان، جلوريا 
مانزانو اوجالدي، رائد جواد علي 
عبدالرحمن، مها عجيمان يوسف 
العجيمان، نعيمة محمود جاسم 
الصراف، القاصر عبدالهادي جواد 
اسماعيل رمضان، القاصر احمد بدر 
عبدالهادي العبدالهادي الدوسري، 
عائشة غامن مبارك العميري، هبه 
منير لوندي، هيث����م عبدالوهاب 
ابراهيم اخلياط، شيخ محمود احلق 
ش����يخ فضل احلق، يوسف بهاي 
حيدر بهاي بادراواال،  بشار حمد 

قيمتها 125 ألف دينار

مقر بنك الكويت الوطني

رائد احلسني ـ ميينا ـ مع فريق العالقات العامة في »بيتك«

هاتف »الضفدع« اجلديد

مرمي السويلم

»بيتك« يدشن المشروع اإللكتروني لتوفير الفرص 
الوظيفية وقاعة لنادي التمويل في كلية العلوم اإلدارية

»المستقبل« تطرح هاتفًا مقاومًا للغبار والماء والصدمات

تعبيرًا عن دوره االجتماعي وحرصه على تعزيز خطط هيكلة القوى العاملة 

د. راشد العجمي

في الكلي����ة والتي مت جتهيزها 
بالكامل بدعم كامل من »بيتك« 
الوس����ائل  وذلك لالطالع على 
التقنية التي مت جتهيزها حيث 
انه من املقرر أن يتم افتتاح هذه 
القاعة في احتفال رس����مي قبل 
نهاية اكتوب����ر اجلاري لتمكني 
طلبة تخصص التمويل وعموم 
طلبة كلية العلوم اإلدارية من 

االستفادة من خدماتها.

التكنولوجيا في توفير الفرص 
الوظيفي����ة لهم بع����د التخرج، 
إل����ى متكينهم من  باإلضاف����ة 
التدريب  احلصول على فرص 
أثناء دراس����تهم في الكلية مما 
يدعم من حتصيلهم األكادميي من 

خالل التطوير والتدريب.
من جهة أخ����رى، زار فريق 
ف����ي »بيتك«  العامة  العالقات 
القاعة املخصصة لنادي التمويل 

دراس����تهم ومن ثم استقطابهم 
للعمل في القطاع اخلاص وكذلك 

احلكومي.
النظ����ام  أن  إل����ى  وأش����ار 
االلكتروني الذي أطلقته الكلية 
يش����مل كل املعلومات املتعلقة 
بالطلب����ة املتوق����ع تخرجه����م 
باإلضافة إل����ى عملية التدريب 
العام  الطالبي املستمرة طوال 
وذلك بهدف تعزيز اس����تخدام 

من جهته، رحب مشرف مكتب 
التدري����ب الطالبي واخلريجني 
في كلية العلوم االدارية د. رائد 
احلسني بالدعم الذي قدمه »بيتك« 
من أجل تدشني املشروع وهو 
ما يعبر ع����ن دوره االجتماعي 
إلى حرص����ه على  باإلضاف����ة 
تعزيز خطط الدولة في هيكلة 
القوى العاملة، مش����يرا إلى أن 
املشروع سيشكل نقلة نوعية في 
عملية إدارة املعلومات بالطرق 
االلكترونية كما أن املكتب يهدف 
إلى تغذي����ة القطاعني اخلاص 
واحلكومي باملعلومات املختلفة 
ح����ول حتصيل الطلب����ة أثناء 

أش����اد عميد كلية العلوم 
العجمي  اإلداري����ة د.راش����د 
بجهود بيت التمويل الكويتي 
)بيت����ك( م����ن خ����الل دعمه 
املستمر ألنشطة الكلية والتي 
تساهم في رفع كفاءة الطلبة 
والهيئة التدريسية والبرامج 
املتج����ددة املطروحة من قبل 
إلى أن هذه  الكلية، مش����يرا 
املش����اركة الفاعلة تعبر عن 
حرص »بيتك« على مساندة 
احلكومة في االرتقاء بالعملية 

التعليمية.
وأكد العجمي في تصريح 
صحافي مبناسبة إطالق الكلية 
املشروع االلكتروني لتوفير 
الفرص الوظيفية للخريجني 
بأن هذا املشروع يأتي انطالقا 
من توجيه����ات مدير جامعة 
الفهيد،  الكويت د.عب����داهلل 
مبواكب����ة اجلامع����ة لعصر 
ثورة املعلومات، واستخدام 
تطبيقاتها في جميع املجاالت، 
الفتا: »كما نطمح من خالله 
وعبر املش����اريع األخرى إلى 
جعل كلية العل����وم اإلدارية 
الوجهة  الكوي����ت  بجامع����ة 
املفضلة للطلبة على مستوى 

املنطقة«.

إيهاب صادق


