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الجامعــــة
والتطبيقي

أكد اس����تاذ االعالم والعالقات 
العام����ة بجامعة الكويت ورئيس 
حترير جري����دة »آفاق« اجلامعية 
د.احمد الش����ريف اهمية التواجد 
الوزراء  االعالمي لرئيس مجلس 
سمو الشيخ ناصر احملمد، مبينا ان 
هذا احلدث لطاملا انتظره الرأي العام 
الكويتي منذ تولي سموه املنصب، 
موضحا ان التواجد االعالمي ألي 
قائد سياسي ليس من باب الترف او 
املجاملة، امنا هو بحاجة ضرورية 
لتكملة املسيرة السياسية املليئة 
باالح����داث والصراع����ات احمللية 
املتوقع����ة واملفاجئة  واخلارجية 

منها. وقال في قراءة حتليلية لظهور س����مو الشيخ ناصر احملمد على 
وسائل االعالم املرئية ان لهذا األمر أثره الكبير على الرأي العام الكويتي 
وخصوصا الساحة احمللية السياسية االعالمية االحادية القطب املليئة 
بالصراعات والتجاذبات السياسية عن طريق الوسائل االعالمية املقروءة 
واملسموعة واملرئية، واشار د.الشريف في الوقت نفسه الى انه ورغم ان 
االعالم ليس عصا سحرية يعالج بها سموه جميع املشاكل والقضايا التي 
تواجه احلكومة فانه يقوم بدور الداعم واملكمل للسياس����ات والقرارات 
احلكومية السليمة، وفي الوقت نفسه يقوم االعالم بدور املعالج للقضايا 
واملشكالت التي تواجه احلكومة وذلك من خالل املكاشفة واملصارحة، 
واوضح د.الش����ريف نحن في الكويت نعيش في مجتمع دميوقراطي، 
س����قف احلرية واحملاسبة فيه عال جدا، وفي املجتمعات الدميوقراطية 
رئيس الوزراء يحتاج الى دعم وتأييد الرأي العام احمللي لسياس����اته 

وقراراته وبرامج حكومته.
واضاف ما يحتاجه الرأي العام من س����موه هو التواصل واالتصال 
الدائ����م معه من خالل وس����ائل االعالم، وفي املرحل����ة احلالية واملقبلة 
مطلوب من سمو رئيس مجلس الوزراء بني احلني واآلخر اقامة مؤمتر 
صحافي يدعو فيه وس����ائل االعالم لشرح وتوضيح سياسات ومواقف 
وبرامج احلكومة التنموية واالصالحية في املجال االقتصادي والتعليمي 

والصحي والثقافي والرياضي واالجتماعي.
واكد د.الش����ريف ان الوضع يتطلب من س����موه تواجده ومتابعته 
لبعض املشاريع احليوية الكبرى، وذلك من خالل زيارته ملوقع املشروع 
بصحبة وسائل االعالم الطالعه على سير العمل ومدى التقدم في مراحل 
املش����روع ومعرفة املعوقات التي تتسبب في تأخر املشروع ان وجدت 
التخاذ االجراءات الالزمة الزالتها، واعطاء التعليمات املباش����رة لبعث 
األمل في نف����وس املواطنني خصوصا في املش����اريع اخلدمية التي لها 
تأثير مباشر على حياة املواطن، واوضح ان مثل هذه اخلطوات تعطي 
املواطن نوعا من الثقة والطمأنينة في احلكومة ومدى جديتها في تنفيذ 
ومتابعة املش����اريع املهمة وتطبيق القوانني وايضا نبرز دور احلكومة 

في دعم مسيرة االصالح والتنمية املستدامة.

محمد الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
قرارين األول يقضي باعتماد تكليف د.أرينا أنا مراد � أستاذ مساعد بكلية العلوم 
الصحية رئيسا للمكتب الفني بالكلية باإلضافة الى عملها األصلي وذلك ملدة 
عام، والثاني يقضي بتجديد ندب سالم أحمد ابراهيم الناشي � مدرب متخصص 
)ب( ندبا كليا لشغل وظيفة مساعد نائب املدير العام لشؤون التدريب اعتبارا 

من بداية العام التدريبي وملدة عام باالضافة لعمله األصلي.

قرارات تجديد وتكليف بـ »التطبيقي«

خالل افتتاح المؤتمر الـ 15 للجمعية العربية ـ األميركية ألساتذة االتصال لقسم اإلعالم بالجامعة نيابة عن رئيس الوزراء

الهارون: تأهيل كوادر إعالمية قادرة على مواكبة التطورات والتحوالت المتسارعة

حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبحضور 
وزير االعالم باالنابة ووزير التج����ارة والصناعة احمد الهارون، افتتح 
قس����م االعالم بجامعة الكويت املؤمتر اخلامس عشر للجمعية العربية � 
االميركية الساتذة االعالم حتت شعار »نحو حتوالت التعليم االعالمي«، 
ويهدف املؤمتر الى مناقش����ة القضايا اخلاصة بالتعليم واالعالم، ويعد 
فرصة الجتماع اس����اتذة االعالم وممارسيه ودارس����يه سواء من الدول 
العربية او الواليات املتحدة االميركية، ويس����تمر هذا املؤمتر على مدار 

اربعة ايام ستعقد خالله 15 جلسة و3 ورش عمل.
في البداية، اكد ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير االعالم باالنابة 
ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان جامعة الكويت تفتتح املؤمتر 
اخلامس عش����ر للجمعية العربية � االميركية الس����اتذة االتصال والذي 
ينعق����د على ارض الكويت حتت الرعاية الكرمية لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد وبرعاية علمية من اجلامعة وكلية اآلداب 
وقسم االعالم، وبحضور كوكبة ممتازة من االساتذة واخلبراء والباحثني 
ليتناقشوا في قضية من اهم القضايا التي تواجه مستقبل االعالم العربي 

وهي »حتوالت التعليم االعالمي«.
وأشار الهارون إلى أن اختيار هذه القضية يأتي تأسيسا على الربط 
احملكم بني اإلعالم بوسائله ومضامينه واستراتيجياته وتكنولوجياته 
وممارساته وأخالقياته من ناحية والتعليم اإلعالمي بأساليبه ومناهجه 
وتقنياته ومضامينه من ناحية أخرى، مبينا انه الربط الذي يؤكد العالقة 
التأثيري����ة التفاعلية بني اإلعالم من جه����ة والتدريس اإلعالمي من جهة 

أخرى باعتبارهما وجهني لعملة واحدة.
وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية دراس����ة حتوالت التدريس اإلعالمي 
بالنظر إلى التحوالت التي يش����هدها اإلع����الم ذاته ومن أبرزها التعظيم 
املتسارع واملستمر في قدرات وسائل اإلعالم بفضل ما توفره التكنولوجيا 
احلديثة والتكامل واالندماج بني وس����ائل اإلعالم واالتصال واملعلومات، 
وكذلك أثر ذلك على املضام����ني اإلعالمية واحلرية اإلعالمية وأخالقيات 
اإلعالم وتداعياته التي يتمثل أبرزها في تعظيم العوملة اإلعالمية والثقافية 

وتكريس الهيمنة اإلعالمية.
وقال الهارون ان »هذه التحوالت التي يشهدها املجال اإلعالمي تتطلب 
حتوالت مماثلة وموازية لها على صعيد التعليم اإلعالمي خاصة في عاملنا 
العربي نستطيع من خاللها إعداد الكوادر اإلعالمية املتميزة من خريجي 
كليات اإلعالم ومعاهده وأقس����امه، مضيفا انها مؤهل����ة نظريا وعلميا 
تأهيال متميزا وفق مناهج علمية تساير أحدث املناهج اإلعالمية تطورا، 

وبالتوظيف اجليد لتكنولوجيا التعليم احلديثة، وباالس����تخدام األمثل 
ألرقى األساليب التعليمية والتطوير املستمر للمناهج الدراسية اإلعالمية 

مبا يتوافق مع التطورات املتسارعة في واقع املمارسة اإلعالمية.
وأكد الهارون أهمية موضوع هذا املؤمتر الذي بذل في تنظيمه وإعداده 
جهد علمي مكثف على مدار ش����هور طويلة، مش����يرا إلى أن مس����اهمات 
املشاركني العلمية من خالل البحوث وأوراق العمل املقدمة منهم واملناقشات 
والتوصيات التي س����يتوصلون إليها س����تضيف ذخيرة علمية متميزة 
تثري جتارب التعليم اإلعالمي وتس����هم في تطوير مسيرته خاصة في 

اجلامعات العربية.
وش����كر الهارون احلضور على مشاركتهم في انشطة املؤمتر وكذلك 
ش����كر القائمني على تنظيم هذا املؤمتر على اجله����د الكبير الذي بذلوه 

ليخرج هذا املؤمتر بهذا املستوى املتميز.

تحوالت التعليم

م����ن جهتها، ذكرت عمي����دة كلية اآلداب بجامع����ة الكويت د.ميمونة 
الصباح أن قسم اإلعالم في كلية اآلداب يستضيف مؤمتر حتوالت التعليم 
اإلعالم����ي خالل املؤمتر اخلامس عش����ر للجمعية العربي����ة � األميركية، 
مضيف����ة أنها جمعية إعالمية أكادميي����ة متخصصة في مجاالت اإلعالم، 
مش����يرة إلى أن املؤمتر يقام حتت الرعاية الكرمية لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد الصباح تقديرا مل����ا ميثله هذا املؤمتر من 
أهمية قصوى مبحاوره الغنية اخلاص����ة بالتعليم والتدريب اإلعالمي، 
والتدريس اإلعالمي واملجتمع، ومستقبل التدريس املتميز إلى غير ذلك 
كله، مبينة أن أهمية املؤمتر تتضاعف من خالل مشاركة من رجاالت الفكر 
وذوي الرؤية النافذة والتحليالت في مجاالت التعليم اإلعالمي اجلامعي 
والعالي وانعكاس����ه على جميع جوانب حياة اإلنس����ان في كل مكان من 

سياسية واجتماعية وأمنية.
وأضافت د.ميمونة الصباح أن االهتمام بتطوير التعليم في مراحله 
املختلفة والتعليم اجلامعي بش����كل خاص والتأكيد على أهمية وظيفته 
في املجتمع وفي حياة البش����ر، مبينة أن التعليم اجلامعي كان وسيبقى 
الوس����يلة املثلى واالجنح إلعداد املختصني والباحثني وبناء مؤسسات 
املجتمع واإلدارة األساسية نحو حتقيق مستقبل أفضل وحياة أكثر سعادة 
ورفاهي����ة. وأكدت على أن أهمية التعلي����م اإلعالمي وأثره بالغ احليوية 
فاإلعالم هو السالح الفعال لكل القضايا وهو كما يسمى السلطة الرابعة 

في دولنا وهو املرآة العاكسة لعمل السلطات الثالث إيجابا وسلبا.

وأشارت د.الصباح إلى أن تاريخ الكويت مع الواليات املتحدة األميركية 
والدول العربية يجعل لهذا املؤمتر قيمة إنسانية عليا ويجعل من منطلق 
محاوره طريقا إلىالسعي البناء نحو آمال كبار تتشوق االنسانية توقا 
اليها وتعلقا بها وتقودنا الى التعاون في ش����تى مجاالت احلياة فدراسة 

االعالم لها انعكاساتها أمنيا وثقافيا واقتصاديا.
وقالت »ان التعاون الثقافي واحلضاري هو اللقاء احلميد بني الشمال 
واجلنوب وهو الفجر الصادق آلفاق التقدم االنساني وهو العون االكبر 
على تقلبات االحداث، مضيفة انه أخيرا املؤثر االول والفاعل في حتقيق 

االبداع الفكري والعلمي وضمان االمن واالمان لالجيال املقبلة«.
ومتنت د.الصباح أن يكون هذا املؤمتر طريق التعاون حلل املشكالت 
التي ال يخلو منها أي مجتمع حضاري وحتقيق الطموحات، مضيفة ان 
التالقي على الوسائل واالهداف في القضايا الفكرية والثقافية يجعل الباب 

دائما مفتوحا أمام الكثير من القضايا االقليمية والدولية.
وفي ختام حديثها شكرت املشاركني على ما قدموه من جهد في اعداد 
بحوثهم وفي جتش����م عناء السفر واحلضور للمشاركة في هذا املؤمتر، 
وكذلك شكرت كل من ساهم في االعداد لهذا املؤمتر في الداخل واخلارج، 

متمنية للمؤمتر النجاح في حتقيق أهدافه وللمشاركني طيب االقامة.

محاور عديدة

بدوره ذكر رئيس قسم االعالم في كلية اآلداب بجامعة الكويت ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر د.يوسف الفيلكاوي أن خمس سنوات مضت 
على استضافة قس����م االعالم بجامعة الكويت للمؤمتر العاملي للجمعية 
العربية االميركية الس����اتذة االتصال، وفي هذه السنة يستضيف قسم 
االعالم للمرة الثانية مؤمتر اجلمعية اخلامس عشر، مشيرا الى أن املؤمتر 
سيناقش قضايا حتوالت التعليم االعالمي على مدار أربعة أيام من خالل 
أكثر من 60 ورقة عمل في مجاالت شتى تشمل البحوث االعالمية وواقعها 
في الوطن العربي، والواقع والتحديات في التدريب االعالمي، واالبتكار 
في االع����الم، واالعالم التربوي، وتكنولوجيا االعالم، واالعالم اجلامعي، 
وكذلك الصحافة وقضايا االعالم في الوطن العربي، والثورة التكنولوجية 
في تدريس االعالم، واشكاليات التدريس االعالمي في اجلامعات العربية 
ومناذج لالعتماد االكادميي للصحافة واالعالم، وحتديات س����وق العمل 
االعالمي، مضيفا انه ستكون هناك ورش عمل متخصصة في الصحافة 

والكتابة واالنترنت.
وأكد د.الفيلكاوي أن موضوع املؤمتر هذا العام من املوضوعات التي 

حتظى باهتمام بالغ لدى االكادمييني والتربويني واملمارس����ني االعالميني 
على السواء، مشيرا الى أن املؤمتر يربط بني ضرورات االصالح االعالمي 
من جهة ومتطلبات االعالم والتعليم من جهة أخرى، وكذلك كيف ميكن 
تهيئة املقومات االساسية لالعالم في عصر املعلوماتية وفي أتون صراع 
العوملة وحوار احلضارات من خالل تدارس أبعاد االصالح االعالمي وأفضل 

سبل تطبيقها لالنطالق نحو اعالم أفضل.
وأش����ار الى أهمية هذا املؤمتر بالنظر الى كم التحديات التي تواجه 
مستقبل التعليم االعالمي وتؤثر في تطوره وفي نوعية مخرجاته والتي 
طرحها العديد من اخلبراء، مبينا أن أهمها يتمثل في التطور املتس����ارع 
في املعرفة االعالمية، وفي املمارس����ات االعالمية، وبنية وهيكلة وسائل 
االع����الم، والتطور التكنولوجي الهائل في وس����ائل االعالم، موضحا أن 
التحديات هي التي تفرض ضرورة احداث نقلة نوعية كبيرة في مس����ار 
التعليم االعالمي ووسائله وأساليبه ومضامينه، مضيفا انها تتمثل في 
ضرورة ابتكار الس����بل الكفيلة باللحاق العلم����ي بهذا التطور االعالمي 
املتسارع معلوماتيا وتكنولوجيا، وكذلك التفاعل العلمي بني علم االعالم 
والعلوم االخرى، ومسايرة التطورات احلديثة في التعليم االعالمي لدى 
اجلامعات املتميزة عامليا، واحداث تغيير جذري في االساليب التعليمية 
االعالمية، والربط احملكم بني حتصيل املعارف االعالمية كوسيلة وقيمة 
واالنتفاع بها في احلياة العملية كغاية منش����ودة، والسعي الدؤوب الى 
حتقيق اجلودة والتميز في التعليم االعالمي من خالل اآلليات املتجددة 

لنظم االعتماد االكادميي العاملية.
وبدورها أكدت رئيسة اجلمعية العربية االميركية الساتذة االتصال 
د.نائل����ة حمدي أن هذا املؤمتر يعد حدثا أساس����يا ومهما حيث حتضره 
شخصيات مؤثرة ومتميزة من معلمني ومدرسني باالعالم يناقشون االفكار 
ويتبادلون البحوث ويدعون الى التبادل الثقافي واحلوار العلمي والفكري. 
وأشارت د.حمدي الى ان التغيير والتطور في االعالم العربي هو املرحلة 
القادمة وهذه هي اللحظة املناسبة للتحدث عن االعالم العربي في ضوء 
التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية في املنطقة، 
مبينة أن هذا املؤمتر يعد فرصة لعرض التغييرات والتحوالت واالهتمامات 
والتقدم الذي حدث وس����يحدث في تعليم االعالم. وخالل حفل االفتتاح 
ق����دم د.بدران بدران من جامعة الكويت عرضا لصور قدمية عن الكويت 
للفنان الراحل عبدالرزاق بدران شمل صورا للمباني واالسواق واملدارس 
واملستشفيات والطلبة وأيضا بعض احلكام السابقني للكويت والشخصيات 

البارزة والتي يعود تاريخها الى خمسينيات القرن املاضي.

ميمونة الصباح: التعليم الجامعي الوسيلة المثلى واألنجح إلعداد المختصين والباحثين وبناء مؤسسات المجتمع

د.يوسف الفيلكاوي متحدثا د.ميمونة مكرمة أحمد الهاروند.ميمونة الصباح تلقي كلمتها أحمد الهارون متحدثا

الشريف: الرأي العام بحاجة للتواصل الدائم 
مع رئيس الوزراء من خالل وسائل اإلعالم

د.أحمد الشريف

صفية العجالن

آالء خليفة
هن���أت مس���ؤولة اإلع���الم 
والعالق���ات العامة في االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
الوالي���ات املتح���دة األميركية 
)nuks.org( صفية العجالن جميع 
مبتعثي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بخبر صرف 
الهيئة بدل التذاكر النقدي للطلبة 
بع���د موافقة جمي���ع اجلهات 
املس���ؤولة، حيث مت إقرار بدل 
التذاكر هذا العام بعد مطالبات 
عديدة نظ���را ألهميتها للطلبة 
والطالبات الكويتيني من مبتعثي 

الهيئة في أميركا.
وطالب���ت العج���الن الهيئة 
بسرعة صرف زيادة مخصصات 
مرافق املبتعث واألبناء التي مت 
إصدار قرار خاص بها هذا العام 

مبتعثي الهيئة مازالوا بانتظار 
خبر صرف مثل ه���ذه الزيادة 
خاصة بعد وعود قطعتها إدارة 
الهيئة بصرفها بأسرع وقت ممكن 
خالل لق���اء الهيئة اإلدارية في 

شهر أغسطس املاضي.
وأوضحت العجالن ان االحتاد 
كان والي���زال متابعا ألوضاع 
مبتعثي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وسيستمر 
على هذا العام حتى انتهاء مشكلة 
تأخر صرف الزيادات، حيث ان 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
الكويتيني  الطلبة  ميثل جميع 
في الواليات املتحدة مبن فيهم 
الهيئة وسيتسمر في  مبتعثي 
العمل جاهدا حلل جميع قضاياهم 

من أجل حياة دراسية أفضل.

ايضا وذلك ملس���اواة مبتعثي 
الهيئة مببتعثي اجلامعة والذين 
حصلوا على زيادة مماثلة العام 
املاض���ي بعد تعدي���ل الالئحة 
الداخلي���ة للبعث���ات، حيث ان 

العجالن لصرف زيادة مخصصات
مرافق المبتعث ألميركا وأبنائه

اختتام دورة التدريب على محاكي
 المراقبة الجوية بمعهد االتصاالت

محمد هالل الخالدي
اختتم املعه���د العالي لالتصاالت واملالحة 
التاب���ع للهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب انشطته التي اقيمت مبناسبة افتتاح 
املبنى اجلديد للمعه���د  بإقامة دورة خاصة 
للتدريب على محاكي املراقبة اجلوية والتي 
حاضر فيها احد املتخصصني في جهاز احملاكي 
من اململكة املتحدة س���اميون سكير بحضور 
الكابنت فضالة الفضالة والكابنت قيس البشر 
وإبراهيم املشاري وسلمان السهلي من قسم 

املالحة باملعهد.
ويعتب���ر جهاز احملاكي من أحدث االجهزة 
على مستوى الشرق األوسط ونقطة انطالق 

جديدة للمعهد تساعد على فتح افاق التعاون 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
التواصل مع اجلهات املتخصصة في هذا املجال 
وقد مت تقييمه ليعرض حركة الطائرات على 
أرض مطار الكويت الدولي، ونظرا ألهمية هذا 
احلدث وإميانا من إدارة املعهد بضرورة فتح 
قنوات التعاون مع جهات العمل احملترفة وذات 
العالقة مت إحلاق عدد من موظفي االدارة العامة 

للطيران املدني ضمن هذه الدورة.
وفي ختام الدورة مت إهداء احملاضر درعا 
تقديرا جلهوده ووزعت شهادات على املشاركني 
في الدورة من قبل مدير املعهد العالي لالتصاالت 

واملالحة عباس السماك.

50 جامعة شاركت في معرض الجامعات األميركية
شهد حضورًا منقطع النظير من الطلبة

)أنور الكندري(املعرض شهد إقباال كبيرا من الطلبة

عق����د معه����د )امديس����ت( 
بالتعاون مع السفارة األميركية 
في الكويت واملجموعة التعليمية 
األميركية هنا )معرض اجلامعات 
األميركية( الذي يقوم على توفير 
الفرصة لطلبة الثانوية العامة 
البرامج االكادميية  الى  للنظر 
املفتوحة في بعض اجلامعات 

والكليات األميركية.
وشهد املعرض الذي استمر 
يوما واح����دا حضورا منقطع 
النظير من قبل الطالب وأولياء 
أموره����م الذين تواف����دوا في 
املعرض مع عقول مليئة بجميع 

أنواع األسئلة.
وعقد املع����رض في دورته 
احلالية بفصل اخلريف 2010 
بالتزامن مع مثيله في بيروت 
وجدة واملنامة والدوحة ودبي 
وعمان حي����ث تعقد املجموعة 

التعليمي����ة األميركية دورتني 
للمعرض في السنة وذلك في 

فصلي اخلريف والصيف.
وشارك في املعرض من بني 
اجلامعات والكليات األميركية 
والذي بل����غ عددها 50 بعض 
اجلامعات املرموقة في الواليات 
املتحدة مثل جامعة »كارنيجي 
ميلون« فرع قطر وجامعة »دي 
بول« مبدينة شيكاغو وكلية 
»فوت هيل اند دي انزا« مبدينة 
سان فرانسيس����كو وجامعة 
»لوي����وال« مبدينة ش����يكاغو 
وجامع����ة »ميرس����ر« مبدينة 
اتالنتا وجامعة »أوهايو ستيت« 
وجامع����ة »أريزونا« وجامعة 
»س����اوث كارولينا« وجامعة 

»وست فرجينيا«.
وتسعى املجموعة التعليمية 
األميركية الى مساعدة الشباب 

والشابات في العالم العربي في 
احلصول على فرصة للدراسة 
في مجال التعليم العالي بقيادة 
معلمني ناطقني بالعربية وتوفير 
اخلبرة ب����ني الثقافات للطالب 
الع����رب م����ن خ����الل التعليم 

الدولي. 
ويهدف معهد »أمديس����ت« 
وهو منظم����ة خاصة ال تبغي 
الربح الى تعزيز التفاهم املتبادل 
والتعاون بني الشعب األميركي 
الش����رق األوسط  وش����عوب 
وشمال أفريقيا. وتأسس معهد 
»امديست« في عام 1951 ويوفر 
اللغة االجنليزي����ة والتدريب 
على امله����ارات املهنية وتقدمي 
التربوية وخدمات  املش����ورة 
االختبارات ملئ����ات اآلالف من 
الطالب واملهنيني في الش����رق 

األوسط وشمال أفريقيا.


