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)عادل سالمة( احملامي فيصل اليحيا يتوسط مشعل عبدالغفور ومحمد الكندري 

احمد العجمي واحمد العنزي  وعبدالرحمن احلميميدي وحمد اجلنفاوي

حضور كبير خالل الغبقة الرمضانية اعضاء اللجنة املنظمة حسني العجمي وحمد اجلنفاوي وعبدالرحمن احلميميدي

ممثلو االحتاد يستقبلون املهنئني خالل الغبقة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان متوسطا طلبة الكويت في اميركا

جانب من احلضور يتوسطهم رئيس االحتاد

احتاد طلبة الكويت في أميركا نظّم غبقته الرمضانية
ثامر السليم

أقــام احتــاد طلبتنــا فــي 
الواليــات املتحــدة األميركية 
غبقتــه الرمضانية فــي  قاعة 
الشيخ عبداهلل املبارك الصباح 
باخلالدية. حيث توافد عدد كبير 
من الطلبــة وأوليــاء امورهم 
التهانــي والتبريكات  لتقــدمي 
بهــذه املناســبة، التــي تتآلف 
فيهــا القلوب ويزداد التواصل 
بني األهل واألقارب واألصدقاء 
تعبيرا عن املودة والتراحم. وقد 
سادت الغبقة األجواء الرمضانية 
احتفاال بالشهر الكرمي وتبادل 
احلضور التهنئة في إطار من 
الود بني أعضاء األسرة الواحدة 
الــذي مييز كل اللقــاءات التي 
جتمع طلبتنا الدارسني باخلارج 

في مثل هذه املناسبات.

شرگة املعـــــدات القابضــــــة

رئي�س جملـ�س الإدارة

يت�ضرف جمل�ش ادارة �ضركة املعدات القاب�ضة �ش.م.ك.ع ، بدعوة ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية 

العامة العادية لل�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 2016/12/31، وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/07/05 ال�ضاعة 

)10.30 �ضباحًا( القاعة الرئي�ضية )1( بالهيئة العامة لل�ضناعة )جنوب ال�ضرة(.

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية:

1- اال�ضتماع اإىل تقرير جمل�ش االإدارة عن اأعمال ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016، والت�ضديق عليه.
2- اال�ضتماع اإىل تقريــر مراقبـي ح�ضــابــات ال�ضــركـــة عــن ال�ضنــة املالــيــة املنتهــيــة فى 31 دي�ضمرب 2016 ومناق�ضته 

والت�ضديق عليه.

3- مناق�ضة البيانات املالية واحل�ضابات اخلتامية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016، وامل�ضادقة عليها.
4- �ضــمـــاع تقريــــر اجلـــزاءات واملخالفـــات التــي تــم توقيعها على ال�ضركة من اجلهات الرقابية عن ال�ضنة املالية 

املنتهية فى 31 دي�ضمرب 2016.

5- �ضماع تقرير احلوكمة وجلنة التدقيق عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016، وامل�ضادقة عليه.
6- �ضماع تقرير تعامالت مع اأطراف ذات �ضلة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016.

7- مناق�ضة تو�ضية جمل�ش االإدارة بعدم توزيع اأرباح عن ال�ضنة املالية املنتهية فى 2016/12/31.
يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  االإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  مكافاآت  �ضرف  بعدم  االإدارة  جمل�ش  تو�ضية  مناق�ضة   -8

.2016/12/31
9- تفوي�ش جمل�ش االإدارة ب�ضراء اأو بيع اأ�ضهم ال�ضركة مبا ال يتجاوز 10% من عدد اأ�ضهمها، وذلك وفقًا ملواد 

القانون رقم )7( ل�ضنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

10- مناق�ضة اإخالء طـرف ال�ضادة/اأع�ضاء جمل�ش االإدارة واإبــــراء ذمتــهــم عــن كــل ما يتعلــق بت�ضرفاتهم االإدارية 
والقانونية خالل ال�ضنة املالية املنتهية فى 2016/12/31.

11- تعيني اأو اإعادة تعيني مراقب احل�ضابات من �ضمن القائمة املعتمدة باأ�ضماء مراقبي احل�ضابات لدى هيئة 
يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عــن  بال�ضركة  احل�ضابات  ملراقبي  االلــزامــي  التغيري  مــدة  مــراعــاة  مــع  املــال  اأ�ــضــواق 

2017/12/31 وتخويل جمل�ش االإدارة بتحديد اأتعابه.
> تخ�صع جميع القرارات اأعاله ملوافقة وزارة التجارة وال�صناعة .

لذا يرجى من ال�ضادة / امل�ضاهمني الراغبني يف احل�ضور مراجعة ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة يف مقرها الكائن �ضارع 

اخلليج – برج اأحمد – الدور اخلام�ش – اإدارة حفظ االوراق املالية )�ضجل امل�ضاهمني( هاتف رقم 22464565 – 

22464585 وذلك ال�ضتالم ا�ضتمارات التوكيل وبطاقات احل�ضور خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي لل�ضركة املذكورة.

دعـــــوة حلضــــور اجتمــــاع اجلمـــعيـــة العـــامــــة العــــاديـــة 
عن السنة املالية املنتهية في 2016/12/31

اجلامعة األمريكية تفوز بجائزة مؤمتر »منوذج األمم املتحدة«
آالء خليفة

حقــق فريق منــوذج األمم 
املتحدة لدى اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت أداء متميــزا في 
مؤمتــر منــوذج األمم املتحدة 
والذي أقامته منظمة الســفراء 
 )United Ambassadors( املتحدين
فــي جنيڤ في مايــو املاضي. 
حيث حصد الفريق العديد من 
اجلوائــز في نهاية اجللســات 
ملا أظهره من متيز ومهنية في 

تقدمي التقارير وإدارة احلوارات 
الديبلوماسية. 

أقيمت اجللســات في مبنى 
جنيــڤ  فــي  املتحــدة  األمم 
حتــت عنــوان »الطريــق إلى 
التنمية العاملية املستدامة في 
ضــوء التحديــات االجتماعية 
واالقتصادية وذات الصلة باألمن 
في العالم املعاصر«. واجلدير 
بالذكر أن هذا املؤمتر هو األقرب 
إلى اجللســات احلقيقية لألمم 
املتحدة، وذلك من حيث طريقة 
إدارة اجللســة وآليــة اتخــاذ 

القرارات الديبلوماسية.
ووســط محــاكاة واقعيــة 
جللسات األمم املتحدة ملجلس 
األمن واجلمعية العامة، حظي 
جميع املشاركني في هذا املؤمتر 
بالفرصة ملناقشة مجموعة من 
القضايا املتنوعة، التي سمحت 
لهــم بتعلم وفهــم كيفية آلية 
العمل وعملية اتخاذ القرارات 

في األمم املتحدة. 
شارك كل من الطالبني علي 
القالف وهنتر هيدابول كأعضاء 
فــي مجلــس األمن لــدى األمم 
املتحدة كممثلني عن اجلمهورية 
اإليطالية، وكان الهدف من هذا 
املجلس هو صياغة مشروع قرار 
يقدم حلوال للقضية املطروحة، 
وكتابة بيانني رئاسي وصحافي 
عن قضيتي األمن اإللكتروني 
وأمن الطيران وسط التصعيد 
املستمر لألنشــطة والهجمات 
اإلرهابيــة. وقد تعاون كل من 
علي القالف وهنتــر هيدابول 
فــي التوصــل الى قــرارات مت 
االتفاق عليهــا باإلجماع وذلك 
من خالل التحاور واملفاوضات 
مع األعضاء املشــاركني، حيث 
أشــار القالف إلى »أن املهارات 
الديبلوماســية قد لعبت دورا 
أساســيا فــي إجنــاح عمليــة 
املفاوضــات بالرغم من وجود 
دول لديها حــق الفيتو«. وقد 
فاز كل من علي القالف وهنتر 
هيدابول باجلائزة الديبلوماسية 

عن أدائهما.
وشاركت سكرتيرة منوذج 
األمم املتحــدة لــدى اجلامعــة 
األمريكية في الكويت الطالبة 
منيــرة الشــطي فــي اللجنــة 
االقتصاديــة واملاليــة ممثلــة 
لدولة اليابان، حيث كان هدف 
اللجنــة إيجاد حلــول لقضية 

تغير املناخ وفقا ألهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة. وقد 
تقدمت منيرة الشــطي بتقرير 
مفصل عن القضية، مســتندة 
الى األبحاث واملراجع العلمية، 
مما ســاهم في فوزها بجائزة 

أفضل تقرير.
فيما شــارك الطالب حسني 
خشــاب في جلنة نزع السالح 
واألمن الدولي ممثــال اليابان. 
حيث قام بتشكيل حتالف كتلة 
الـ ٧٧ والصني السياسية، وقد 
مت انتخاب حسني خشاب رئيسا 
للتحالــف املؤلف مــن ثمانية 
مشــاركني مما أدى إلى تسهيل 
عمليــة املفاوضات مــع الدول 
األخرى املشــاركة في اللجنة. 
وبناء على أداء حسني خشاب 
املتميز والذي أثنى عليه رئيس 
اللجنة، فاز بجائزة أفضل تقرير 
في اللجنة.  وأشاد د.غالمرضا 
وطــن دوســت املشــرف على 
لــدى  منــوذج األمم املتحــدة 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
)AUKMUN( وأســتاذ دراسات 
الشــرق األدنــى والتاريخ في 
اجلامعة، بــأداء الطالب حيث 
أشــار الــى أن قســم العالقات 
الدولية باجلامعة يقدم الرعاية 
والدعــم املســتمر للطالب من 
جميــع التخصصــات خلوض 
جتربة التمثيل الديبلوماســي 

وتنمية فنون املفاوضات.
وقد جــاءت إجنازات فريق 
AUKMUN فــي جنيــڤ هــذا 
العام - بقيــادة رئيس النادي 
صباح الصباح ونائب الرئيس 
علي القالف - بعد سلســة من 
اإلجنــازات التي حققها الفريق 
في الســابق إذ حصد أكبر عدد 
من اجلوائز في مؤمتر منوذج 
األمم املتحدة في البحرين في عام 
٢٠١6.  وقد حاز صباح الصباح  
ثقة املشاركني في املؤمتر املقام 
فــي جنيڤ، حيــث مت انتخابه 
نائب رئيــس للجمعية العامة 
لنمــوذج األمم املتحــدة والذي 
يعد من أهــم املناصب املتاحة 
في هذا املؤمتر. فيما حصل فريق 
AUKMUN ككل على جائزة أفضل 
فريق في املؤمتر. وبعد فوزه في 
املؤمتر، حظي الفريق بلقاء جمال 
الغنيم، املمثل الدائم للكويت في 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

في جنيڤ.

فريق اجلامعة األمريكية يرفع علم الكويت فرحا باإلجناز


