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سفراء بريطانيا والواليات املتحدة والسعودية خالل الندوة

اهلل ان انشطة املسابقات تشمل اوال 
مسابقة افضل 3 مشاريع طالبية ذات 
صلة بالطاقة البديلة، وهي عبارة عن 
مسابقة هندس����ية ملشاريع تقدم من 
قبل مبدعي الكويت ذات صلة بالطاقة 
البديلة حيث انها تتيح للمش����اركني 
فرصة عرض مشاريعهم على اللجنة 
املختصة وس����تكون هن����اك جوائز 
قيمة للفائزين باملراكز الثالثة االولى 
حيث يحصل املركز االول على جائزة 
قيمتها الف دينار والثاني 700 دينار 
الثالث فسيحصل  املركز  اما صاحب 

على مبلغ 500 دينار.
وبينت خي����ر اهلل ان هناك ايضا 
مس����ابقة افضل بحث هندسي طالبي 
متعلق بالطاقة البديلة، وتهدف هذه 
املسابقة الى اختيار افضل البحوث في 
مجال الطاقة البديلة ووضعها ضمن 

وثائق املؤمتر لالستفادة منها.

هو اكساب طالب كلية الهندسة اخلبرة 
والتجربة قبل تخرجه وممارسته لعمله 
وذلك من خالل اختالطه باملشاركني من 
الباحثني واملهندسني سواء كانوا من 

الكويتيني او الوفود الزائرة.
وعن انشطة جلنة الطلبة اخلاصة 
باقامة هذا اجلناح قالت خير اهلل ان 
جمعية املهندس����ني دأبت على اشراك 
الطلبة من مختلف تخصصات الهندسة 
في االنش����طة التي تنظمها، ومن هذا 
املنطلق ارتأت اجلمعية وجود جلنة 
خاص����ة للطلبة من املؤمت����ر الدولي 
»تطبيقات الطاق����ة البديلة خيار ام 
ضرورة؟« كما دعت اللجنة مهندسي 
املس����تقبل للمش����اركة في املسابقة 
اخلاصة باملشاريع والبحوث الطالبية 
في مجال الطاقة البديلة لعرض االفكار 
وتبادل اخلبرات كجزء من نشاطات 
مؤمتر الطاقة البديلة. واضافت خير 

الطلبة من الوفود الزائرة.
ومن جانبها اكدت عضو جلنة الطلبة 
باجلمعية م.اميان خير اهلل ان الهدف 
ايضا من اقامة هذا اجلناح التسويقي 

على 20 دينارا خالل اي نشاط خاص 
تقيمه جلنة الطلبة مثل حفل االفتتاح 
والرحالت الطالبية التي تقيمها جلنة 
الطلبة سواء كانت لطالب الكويت او 

بعد التخرج. وبني العازمي ان مشاركة 
الطلبة سيكون برسوم ادارية مخفضة 
حيث ال تزيد مشاركة الطالب الكويتي 
على خمس����ة دنانير وغير الكويتي 

او عربية او اجنبية بتقدمي املشاريع او 
االبحاث او املشاركة في حلقات النقاش 

وابداء الرأي اثناء انعقاد املؤمتر.
واضاف العازمي ان الطلبة قدموا 
لنا الى اآلن ما يقرب من 15 مشروعا 
متعلقا بالطاق����ة البديلة، وما يقرب 
من 15 بحثا خاصا عن مصادر الطاقة 
البديلة وكيفية استخدامها او االستفادة 
منها، مشيرا الى ان الطلبة قدموا اوراق 
مش����اريعهم وابحاثهم للجنة الطلبة 
باجلمعي����ة واخلاصة بدراس����ة هذه 
االوراق ملناقشتها قبل واثناء انعقاد 
املؤمتر. واوض����ح العازمي ان اعداد 
املشاركني وصل الى 150 طالبا حتى 
االن، منه����م من يش����ارك في حضور 
املؤمتر وحلقات املناقشة ومنهم من 
يشارك في نشاط الرحالت، مؤكدا ان 
هذه املشاركة تعد مبنزلة خبرة ممتازة 
لهم ميكنهم االستفادة منها في عملهم 

اقامت جمعية املهندس����ني جناحا 
تسويقيا خاصا بطلبة كلية الهندسة 
والبترول ف����ي جامعة الكويت بهدف 
اشراك مهندسي املستقبل في مؤمتر 
الطاقة البديلة املقرر عقده في الفترة من 
1 الى 6 نوفمبر املقبل، برعاية صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
اذ يتم خالله تعريف الطلبة مبؤمتر 
الطاق����ة البديلة واهميته، اضافة الى 
توزيع البروشورات اخلاصة باملؤمتر 
والتي تش����رح لهم اهمية هذا احلدث 
الدولي، ما يتيح لهم فرصة املشاركة 

فيه واالستفادة منه.
وبهذه املناس����بة قال عضو جلنة 
الطلبة في اجلمعي����ة م.فهد العازمي 
ان الهدف من هذا املعرض هو اشراك 
مهندسي املستقبل من طلبة الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت واجلامعات 
االخرى سواء كانت كويتية او خليجية 

»المهندسين«: جناح تسويقي لطلبة كلية الهندسة والبترول في مؤتمر الطاقة البديلة

جانب من الطلبة املشاركني في اجلناح

»التعليم العالي«: قبول 165 طالباً وطالبة بخطة شواغر البعثات للعام 2010/2009
أعل��ن وكيل وزارة التعليم العالي باإلنابة راش��د النويهض عن 
نتائج املقبولني بخطة ش��واغر البعثات للعام الدراسي 2010/2009 
من خريجي الثانوية العامة بقسميها األدبي والعلمي. ودعا الطلبة 
املقبول��ني وعدده��م 156 طالبا وطالبة الى مراجع��ة وزارة التعليم 
العالي )إدارة البعثات( لتسليم شهاداتهم االصلية في موعد اقصاه 

يوم االثنني املوافق 26 اجلاري، وفيما يلي األسماء:

احمد نشمي سعيد العنزي � اململكة املتحدة � هندسة مدنية � 83.20 ٭
آالء فاضل حبيب حسن � اململكة االردنية الهاشمية � طب أسنان � 92.28 ٭
احمد ساير عبدالكرمي العدواني � استراليا � هندسة بترول � 78.49 ٭
احمد عادل عبداهلل البلوشي � الواليات املتحدة األميركية � هندسة معمارية � 90.73 ٭
احمد عبداهلل عثمان مطر � الواليات املتحدة االميركية � هندسة ميكانيكية � 83.36 ٭
احمد عبدالرضا عاشور القالف � كندا � طب أسنان � 91.98 ٭
الزهراء محمود علي حيدر � اململكة املتحدة � هندسة كيميائية � 78.48 ٭
آمنة طالب احلميدي � الواليات املتحدة االميركية � ادارة األعمال � التسويق � 81.98 ٭
اميان قاسم عبود عجرش � اململكة املتحدة � طب اسنان � 96.66 ٭
باسل نسيم بشير عرار � استراليا � هندسة بترول � 93.33 ٭
بدر صالح عبداهلل التركيت � الواليات املتحدة األميركية � اعالم � 78.46 ٭
بدر صالح علي الهزمي � الواليات املتحدة األميركية � هندسة مدنية � 84.21 ٭
بدر عادل رجب أحمد � الواليات املتحدة األميركية � هندسة ميكانيكية � 83.22 ٭
بدور بدر عبدالرحمن البدر � اململكة األردنية الهاشمية � طب بشري � 87.33 ٭

براك صالح عبداهلل شاهني الغامن � الواليات املتحدة األميركية � تكنولوجيا االتصاالت   ٭
77.79 �

بندر سعود السعيدي � دولة االمارات العربية املتحدة � العلوم االدارية � 75.72 ٭
جاب����ر دكام عيد العجمي � الوالي����ات املتحدة األميركية � تربية ط����رق تدريس اللغة   ٭

االجنليزية � 89.33
جابر هالل سويد العنزي � اجلمهورية الفرنسية � قانون � 75.70 ٭
جار اهلل محمد سالم املري � الواليات املتحدة األميركية � إعالم � 79.13 ٭
جمال علي حسني العتيبي � اجلمهورية الفرنسية � علوم سياسية � 80.47 ٭
جمانة صادق عبدالرسول � الواليات املتحدة األميركية � هندسة معمارية � 99.40 ٭
جيهان يعقوب يوسف زنكوي � الواليات املتحدة األميركية � هندسة مدنية � 87.70 ٭

حامد راش����د حامد العبداهلل � الواليات املتحدة األميركية � تربية طرق تدريس اللغة   ٭
االجنليزية � 76.06

حسني جعفر علي رجب � جمهورية ايرلندا � طب بشري � 96.66 ٭
حسني فاضل بهبهاني � جمهورية ايرلندا � الهندسة الكهربائية وااللكترونية � 86.03 ٭
حسني فيصل رسمان مبارك � استراليا � هندسة صناعية � 76.02 ٭
حمزة محمد عباس باقر � نيوزيلندا � اعالم � 77.03 ٭
حنان محمود عباس حسني � مالطا � طب بشري � 91.32 ٭
حوراء عادل علي محمد � نيوزيلندا � العالج املهني � 89.40 ٭
خالد نايف محمد ابا الدعيات � استراليا � هندسة االتصاالت الالسلكية � 76.34 ٭

خالد نواف محمد احلميلي � دولة اإلم����ارات العربية املتحدة � التكنولوجيا والتعليم   ٭
76.44 �

خالد يوسف عبدامللك العوضي � اململكة املتحدة � اقتصاد � 75.80 ٭
خديجة سالم حسني ابراهيم � الواليات املتحدة االميركية � تكنولوجيا الطب النووي   ٭

90.46 �
خليفة وليد خليفة السويدان � الواليات املتحدة االميركية � هندسة مدنية � 85.53 ٭
دانة محمود حسن خاجة � الواليات املتحدة االميركية � طب اسنان � 94.37 ٭
داود عماد شاكر سباع � اململكة املتحدة � اقتصاد � 76.50 ٭

دخيل عبداهلل محمد العجمي � استراليا � امن املنشآت الهامة واحليوية � 76.27 ٭
رئام محمد فهد الصقر � الواليات املتحدة االميركية � هندسة كيميائية � 83.85 ٭
راشد فهد محسن العجمي � استراليا � هندسة مدنية � 97.78 ٭
راشد محمد مجبل العازمي � الواليات املتحدة االميركية � هندسة ميكانيكية � 81.56 ٭
راكان عامر هاشم الهنيدي � اململكة املتحدة � طب بشري � 100.00 ٭
روان علي حسن دشتي � جمهورية ايرلندا � طب بشري � 94.76 ٭
روان محمد عبداهلل القناعي � جمهورية ايرلندا � صيدلة � 91.01 ٭
رمي عادل سالم الياسني � مالطا � طب بشري � 90.59 ٭
رمي فوزي عبداهلل الغامن � اململكة املتحدة � اقتصاد � 89.42 ٭
سارة محمد رجب اشكناني � الواليات املتحدة االميركية � هندسة مدنية � 89.00 ٭
سالم حسني عبداهلل العيدان � جمهورية ايرلندا � طب بشري � 95.00 ٭
سالم سعيد احمد الشيخ � استراليا � هندسة بترول � 76.43 ٭
سعود خالد عبداهلل الهاجري � جمهورية ايرلندا � صيدلة � 90.74 ٭
سعود علي هدمول املطيري � الواليات املتحدة االميركية � هندسة كمبيوتر � 80.70 ٭
سلطان تركي سلطان املطيري � استراليا � دراسات اكتوارية � 77.06 ٭
سلطان عيد عايض العتيبي � الواليات املتحدة االميركية � محاسبة � 80.50 ٭
سلمى خالد عبدالرحمن الرويح � اململكة االردنية الهاشمية � طب بشري � 87.61 ٭
سيد عادل فاخر طاهر الزلزلة � الواليات املتحدة االميركية � طب اسنان � 95.83 ٭
سيف سالم دويح العجمي � اململكة املتحدة � هندسة ميكانيكية � 79.44 ٭
شاهة حسن عبداهلل اشكناني � اململكة املتحدة � هندسة كيميائية � 78.70 ٭
شذى شاكر عباس املطوع � الواليات املتحدة االميركية � عالج النطق � 87.50 ٭
صاحلة نهير هايس املطيري � اململكة املتحدة � اقتصاد � 78.80 ٭
صالح الدين علي محمد الكندري � استراليا � علم الرياضة والتدريب � 81.40 ٭
صالح خالد اسوادي شهاب � استراليا � علوم كمبيوتر � 76.81 ٭
ضاري خالد سعيدان الشمري � دولة االمارات العربية � العلوم االدارية � 75.55 ٭
طارق خالد عبداهلل العدواني � استراليا � هندسة بترول � 81.69 ٭
طالل خليفة حمود هويشل � الواليات املتحدة االميركية � هندسة ميكانيكية � 81.60 ٭
عادل عبدالعزيز العنزي � الواليات املتحدة االميركية � ادارة اعمال � اقتصاد � 80.84 ٭
عبدالرحمن سعد علي مخصيد � جمهورية ايرلندا � طب بشري � 97.50 ٭
عبدالرحمن عادل عوض محمد � الواليات املتحدة االميركية � هندسة مدنية � 88.86 ٭
عبدالرحمن يوسف عبداهلل االحمد � استراليا � هندسة معمارية � 76.26 ٭
عبدالعزيز خالد عبداملجيد العوضي � اململكة املتحدة � هندسة ميكانيكية � 77.91 ٭
عبدالعزيز سالم غنيم السالم � اململكة املتحدة � هندسة ميكانيكية � 78.50 ٭
عبداهلل بدر عبداهلل العمران � استراليا � آداب � لغة اجنليزية � 80.35 ٭
عبداهلل حسن شهباز � جمهورية ايرلندا � الهندسة الكهربائية وااللكترونية � 85.20 ٭
عبداهلل حسني محمود الفودري – استراليا – هندسة طب حيوي – 82.29 ٭

عب����داهلل عماد اس����ماعيل – الواليات املتح����دة االميركية – تكنولوجي����ا االتصاالت –   ٭
76.84

عبداهلل محمد العتيبي – الواليات املتحدة االميركية – هندسة ميكانيكية – 80.19 ٭
عبداهلل مسفر محسن العجمي – الواليات املتحدة االميركية – اعالم – 80.73 ٭
عبداهلل وليد اخلياط – الواليات املتحدة االميركية – هندسة ميكانيكية – 85.22 ٭

عبداله����ادي علي عبداله����ادي العجمي – الوالي����ات املتحدة االميركي����ة – تكنولوجيا   ٭
االتصاالت- 75.37

عبدالرحمن يوسف محمد عبدالرحمن – الواليات املتحدة االميركية – هندسة كهربائية   ٭
82.60 –

عبدالعزيز عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل – اململكة املتحدة – هندسة بحرية – 79.36 ٭
عبداللطيف عادل عبدالرزاق الرويشد- اململكة املتحدة – هندسة كيميائية – 79.42 ٭
عبداهلل بدر عبداهلل حسني – الواليات املتحدة االميركية – اعالم – 80.64 ٭
عبداهلل حسن صالح احلبشي – مالطا – طب بشري- 90.93 ٭
عبداهلل خالد الغامن – الواليات املتحدة االميركية – هندسة ميكانيكية – 83.80 ٭

عبداهلل طيب العوضي – اململكة املتحدة – هندسة االلكترونيات الطبية – 76.60 ٭
عبداهلل عادل حميد الشمري – نيوزيلندا – هندسة انظمة كمبيوتر – 75.86 ٭

عب����داهلل فالح مزيد املطيري – الواليات املتحدة االميركية – دراس����ات في حل النزاع   ٭
والسالم – 78.06

عبداهلل فهد عبيد العنزي – استراليا – هندسة طيران – 77.27 ٭
عبداهلل محمود نصر اهلل العوضي – كندا – طب اسنان – 92.25 ٭
عبداحملسن منير العجمي – الواليات املتحدة االميركية – هندسة مدنية – 99.75 ٭

عجيل محمد الدوس����ري – الوالي����ات املتحدة االميركي����ة  - تكنولوجيا االتصاالت –   ٭
75.32

علي احمد نايف الفضلي – اململكة املتحدة – هندسة ميكانيكية – 81.62 ٭
علي حسن محمد املهنا – الواليات املتحدة االميركية – محاسبة – 82.25 ٭
علي مصطفى حسني – الواليات املتحدة االميركية – هندسة ميكانيكية – 90.06 ٭
علي نبيل املال – الواليات املتحدة االميركية – ادارة االعمال / التسويق – 84.41 ٭
علي وليد احمد املجادي – اململكة املتحدة – اقتصاد – 75.29 ٭
عمران احمد حبيب عباس – استراليا – تكنولوجيا املعلومات – 75.11 ٭
غيث خليل ابراهيم الغيث – استراليا – شبكات املعلومات العنكبوتية – 89.40 ٭
فاطمة علي عبدالرسول الباذر – نيوزيلندا – صيدلة – 85.57 ٭
فاطمة سليمان البلوشي – اجلمهورية الفرنسية – لغة فرنسية وادابها – 75.95 ٭

فاطمة علي عبداحلمي����د احملمد علي – الواليات املتحدة االميركية – تكنولوجيا الطب   ٭
النووي – 96.80

فجر عبداحلميد عبداهلل بلوشي – استراليا – هندسة صناعية – 75.80 ٭
فجر عدنان عبدالعزيز احمد – استراليا – هندسة بترول – 89.10 ٭
فهد تركي عايد العنزي – استراليا – هندسة مدنية – 75.24 ٭
فهد شجاع ساير القحص – جمهورية ايرلندا – طب اسنان – 92.39 ٭
فهد ضيدان محمد املطيري – اململكة املتحدة – علوم زراعية – 76.00 ٭
فهد عبيد فجري مرزوق – استراليا – عالقات دولية – 77.40 ٭
فهد علي حسني املنصور العرفج – اململكة االردنية الهاشمية – طب بشري- 87.97 ٭
فهد فيصل بوحمد – الواليات املتحدة االميركية – ادارة االعمال / التمويل -87.40 ٭
فهد محمد حماد املطيري – استراليا – هندسة طيران – 75.10 ٭
فهد محمد مصبح العازمي – اململكة املتحدة – اقتصاد- 75.17 ٭
فهد نفال محمد الصانع – دولة االمارات العربية املتحدة – العلوم االدارية – 76.65 ٭
فواز حسن احمد دشتي – استراليا – هندسة معمارية – 76.00 ٭
فواز زايد الشمري – الواليات املتحدة االميركية – تكنولوجيا االتصاالت – 78.38 ٭
في عادل التميمي احلوطي – مالطا – طب بشري – 91.04 ٭
فيصل احمد الرفاعي – الواليات املتحدة االميركية – هندسة كيميائية – 80.80 ٭
فيصل حمد براك البراك – اجلمهورية الفرنسية – قانون – 75.92 ٭
فيصل عبداهلل محمد الصقر – الواليات املتحدة االميركية – هندسة مدنية – 86.40 ٭
كامل ثامر خليفة الشمري- استراليا – هندسة اتصاالت – 89.09 ٭
كوثر محمد احمد بارون – اململكة املتحدة – هندسة ميكانيكية – 77.00 ٭

لطيفة صالح سليمان اخلرجي – الواليات املتحدة االميركية – ادارة االعمال / التمويل   ٭
81.00 –

ليلى عادل عبدالعزيز شاه – اململكة املتحدة – هندسة مدنية – 83.40 ٭
مبارك ثامر عجيل الشمري – الواليات املتحدة االميركية – هندسة كيميائية – 80.95 ٭
مبارك سعد مطلق الرشيدي- استراليا – هندسة اتصاالت – 76.00 ٭
مبارك عجاب مفرج الدملاني – اململكة املتحدة – هندسة كيميائية – 81.40 ٭

محمد جاسم محمد درويش – الواليات املتحدة االميركية – تربية / طرق تدريس اللغة   ٭
االجنليزية – 76.28

محمد جاسم محمد كايدي � مالطا � هندسة ميكانيكية � 75.38 ٭
محمد سالم جاسم موالني � الواليات املتحدة األميركية � هندسة ميكانيكية � 80.20 ٭
محمد سليمان السعيد � الواليات املتحدة األميركية � إدارة نظم املعلومات � 80.53 ٭

محمد عباس هبر الشمري � اململكة األردنية الهاشمية � طب بشري � 86.66 ٭
محمد عبدالرسول معراج � الواليات املتحدة األميركية � هندسة كمبيوتر � 81.38 ٭
محمد عتيق سحيب الفقعان � استراليا � هندسة كيميائية � 78.33 ٭
محمد فاضل عباس علي � جمهورية ايرلندا � إدارة نظم املعلومات � 75.60 ٭
محمد فيحان مرزوق املطيري � استراليا � هندسة ميكاترونيكية � 80.19 ٭
محمد مبارك سعد العازمي � استراليا � هندسة بترول � 77.20 ٭
محمد مطر عجيل العنزي � استراليا � عالقات دولية � 86.80 ٭
محمد نايف مسفر العجمي � استراليا � هندسة بترول � 82.56 ٭
محمد يعقوب عبد علي الشطي � الواليات املتحدة األميركية � إعالم � 79.52 ٭
مشاعل مضف طاهر الشمري � الواليات املتحدة االميركية � هندسة كيميائية � 82.83 ٭
مشعل نشمي سعيد العنزي � الواليات املتحدة األميركية � هندسة كمبيوتر � 84.12 ٭
مناف ماهر هاشم الهنيدي � الواليات املتحدة األميركية � إدارة أعمال/اقتصاد � 93.33 ٭

ناصر إبراهيم أحمد احلسيني � الواليات املتحدة االميركية � علم اجلزيئات احلسابية   ٭
77.80 �

ناصر سعد أحمد العديلة � اململكة املتحدة � هندسة بحرية � 79.63 ٭
ناصر صالح إبراهي����م العبيالني � الواليات املتحدة األميركية � إدارة األعمال/التمويل    ٭

85.60
ناصر عباس حسني اإلبراهيم � الواليات املتحدة االميركية � هندسة كهربائية 87.20 ٭
ناصر عبداهلل مرزوق املطيري � اجلمهورية الفرنسية � قانون � 75.67 ٭

ناص����ر علي أحمد املطاوعة � الواليات املتحدة االميركية � )تربية( طرق تدريس اللغة   ٭
اإلجنليزية � 75.05

ناصر علي محمد غلوم � الواليات املتحدة األميركية � هندسة كمبيوتر � 80.05 ٭
ناصر فهيد سعد العجمي � استراليا � العالج املهني � 77.86 ٭
ناصر كريدي عبدالرزاق الشريفي � اجلمهورية الفرنسية � قانون � 89.07 ٭
ناصر محمد هزاع اجلدعان � مالطا � هندسة ميكانيكية 75.20 ٭

ناص���ر يوس���ف الصالح � الواليات املتح���دة االميركي���ة � إدارة أعمال/اقتصاد �   ٭
92.50

نايف جدي خال���د العتيبي � الواليات املتحدة االميركية � هندس���ة ميكانيكية �   ٭
83.58

نواف فالح سحمي العجمي � الواليات املتحدة االميركية � هندسة كيميائية � 83.13 ٭
نور سعد محمد العوضي � اململكة املتحدة � صيدلة � 89.62 ٭
هادي حسني العجمي � الواليات املتحدة االميركية � تكنولوجيا االتصاالت � 76.86 ٭
هشام عبداهلل جعفر بوشهري � اململكة املتحدة � هندسة ميكانيكية � 78.50 ٭
يحيى علي رفاعي علي � الواليات املتحدة األميركية � التدريب الرياضي � 76.78 ٭
يحيى نادر عبدالنبي موسى � اململكة املتحدة � هندسة ميكانيكية � 79.20 ٭
يوسف فهد سلطان دهران � استراليا � هندسة طيران � 77.29 ٭

نتائج خطة البعثات الشواغر لغير أبناء العاملين في مؤسسات البترول

أحمد مرجع محمد العجمي � الواليات املتحدة االميركية � هندسة بترول � 89.16 ٭
فجر طالل فاضل احلطاب � اململكة املتحدة � هندسة بترول � 92.00 ٭
ياسمني إبراهيم مانع املانع � الواليات املتحدة األميركية � هندسة بترول � 91.60 ٭

نتائج خطة البعثات الشواغر لشركة ايكويت

ش����هاب عبداهلل زيد الصرع����اوي � الواليات املتحدة االميركية � هندس����ة الكترونية �   ٭
80.00

محمد يسري عبدالعال الفوزان � الواليات املتحدة االميركية � هندسة إطفاء � 84.80 ٭

نتائج خطة البعثات الشواغر البناء العاملين في مؤسسات البترول

عبدالرحمن محمد احلوقل � الواليات املتحدة االميركية � هندسة بيئية � 85.36 ٭

الشرق األوس����ط. بدوره، اوضح 
السفير االملاني ميشائيل فوربس ان 
السياسة األملانية تغيرت بعد سقوط 
جدار برلني ف����ي العام 1990 حيث 
عرفت العالق����ات الدولية تغيرات 
افرزتها نهاية احلرب الباردة. كما 
ذكر السفير األملاني عدم مشاركة 
املانيا في حرب حترير الكويت في 
العام 1991 نظرا لعدم دس����تورية 
مشاركة القوات العسكرية األملانية 
في حروب خارج نطاق حلف شمال 
االطلسي، مشيرا الى ان بالده تشارك 
بأكبر عدد من قوات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة وثاني اكبر 

دولة داعمة حاليا لها.

تأثيرها على الساحة الدولية.
وفي س����ياق آخر، قال السفير 
البريطاني ماي����كل ارون ان بالده 
تولي اهمية حلل القضايا العالقة 
بني الكويت والعراق، مذكرا بزيارته 
الى مدينتي بغداد والبصرة لبحث 
حل قضايا االس����رى واملفقودين 
الكويتيني واس����ترجاع املمتلكات 
واالرش����يف. واضاف ان بريطانيا 
ازاء طموح  الكويت قلقها  تشارك 
ايران النووي موضحا ان بريطانيا 
تسعى حلث ايران للسماح ملفتشي 
الوكال����ة الدولية للطاق����ة الذرية 
النووية، الفتا  املفاعالت  لتفتيش 
الى دعم بالده ملس����يرة السالم في 

بشرى الزين
العربية  اململك����ة  أكد س����فير 
الس����عودية عبدالعزيز الفايز ان 
العمل الديبلوماس����ي يحتاج الى 

»راحة بال وصبر كبيرين«.
واض����اف الفايز خ����الل ندوة 
نظمتها اجلامع����ة االميركية في 
الكوي����ت مس����اء ام����س بعنوان 
»الديبلوماس����ية في نظر سفير« 
الى انه ش����غل منصب استاذ في 
اجلامع����ة ثم عض����وا في مجلس 
الش����ورى السعودي قبل تعيينه 
في منصبه الديبلوماسي كسفير 

للمملكة لدى الكويت.
كما اكد السفير السعودي قوة 
العالقات االخوية التي تربط قيادتي 

البلدين والشعبني الشقيقني.
الفاي����ز ان جتربت����ه  وذك����ر 
الديبلوماسية قصيرة بالنظر الى 
زمالئه السفراء احلاضرين بالندوة، 
الفتا الى ان الكويت بلد منفتح ما 
الديبلوماسية  سهل عليه مهمته 
واالجتماعي����ة، مش����يرا ال����ى ان 
الدواوين الكويتي����ة كانت نقطة 
وصل بني جميع أطياف املجتمع 

الكويتي وزوار الكويت.
اما السفيرة االميركية ديبورا 
جونز فأكدت ان الديبلوماسية فن 
فريد من نوعه، ويعتمد اساس����ا 
على اقناع اآلخرين برؤية سياسية 
معينة، الفتة الى ان الديبلوماسية 
شبيهة باالحتفال بعيد ميالد امرأة 

مع تعمد نسيان او البوح بعمرها، 
او الق����درة على الق����ول لآلخرين 
الى اجلحيم«، وجنعلهم  »اذهبوا 

يتطلعون الى تلك الرحلة.
واضافت جونز ان الديبلوماسية 
هي البحث في املس����افات ما بني 
الكلم����ات والقوال����ب، والتي عن 
طريقها بامكان الناس االتفاق، وفي 
بعض االحيان فإن تلك الطرق التي 
نس����لكها تزعج الكثير من الناس 
ألنهم يعتقدون اننا يجب ان نوظف 
قدرا من اخلداع او خيانة األمانة 

للوصول الى اتفاق.
وتابع����ت: عندم����ا كن����ت في 
الكلي����ة احلربي����ة الوطنية، كان 
العس����كريون يطلقون  الزم����الء 
الديبلوماسيني »األشخاص  على 
الذين يلعبون بالكلمات بحذر«، 
ولكن يجب ان يؤخذ في االعتبار 
ان الكلمات مثل الصواريخ عندما 
تطلقه����ا ال ميكنك عل����ى االطالق 
ايقافه����ا، وبطبيعة احل����ال فإن 
الديبلوماسيني يحاربون من اجل 
السالم عبر الكلمات واجلمل وهي 

أسلحتها الوحيدة.
ولفتت الى ان هناك الكثير من 
الناس ترعرعوا على أمثلة معينة 
مثل العصي والصخور من املمكن 
ان تكس����ر العظام ولكن الكلمات 
ال ميكنه����ا ابدا ان جترحني، وفي 
احلقيقة فإن للكلمات القدرة على 
التجريح وحتمل الدواء الش����افي 

في بعض األحيان، مشيرة الى ان 
هناك مثال كويتيا قدميا يقول »ان 
احلقران يقطع املصران«، عموما فإن 
الناس رمبا يتعرضون للخداع من 
الكلمات، كم منا يستقبل الرسائل 
الهاتفي����ة القصيرة او الرس����ائل 
االلكتروني����ة يومي����ا من دون ان 
حتمل في طياتها بعضا من سوء 

الفهم!

ان����ه يصعب علينا  واضافت 
تصور العالم م����ن دون الصوت 
البشري، من دون طائرات حتلق 
في السماء او كهرباء، ان للصوت 
البش����ري اهمية كبيرة، وبحسب 
النظر جلميع القيادات الدينية سواء 
املسيحية او االسالمية فإنها جاءت 
من اشخاص ممن كانوا فوق اجلبال 
او قدموا من منفى اختياري، اتوا 

بأوامر للمجتمع عندما جاء موسى 
گ من سيناء بالوصايا العشر، 

والرسول محمد ژ بالقرآن.
وقالت: اثن����اء عملي في األمم 
املتحدة كديبلوماسية فإن العالم 
التحديات  العديد من  كان يواجه 
واملصاع����ب منها ت����وازن الدول 
واملنظمات الدولي����ة مثل منظمة 
االمم املتحدة وغيرها من املنظمات، 

فضال عن توازن الطلبات من الدول 
اجلديدة واجندات األمم والدول وهو 

امر غير سهل على االطالق.
الس����فيرة األميركية  وذّكرت 
بانهيار املعسكر الشرقي وسقوط 
جدار برلني ما كان حدثا مفصليا 
في تغير العالقات الدولية ووسائل 
االتصال مبينة ان تلك التغيرات 
تبعها ظهور مستويات جديدة لها 

نزعُت الديبلوماسية
قالت السفيرة األميركية ديبورا جونز إن البعض أساء 
فهمي عن���دما علق���ت في احدى احملاضرات في معهد 
الشرق األوسط في العاصمة األمي���ركية واشنطن، حيث 
تلفظت بعب��ارات »القطط والكالب« في تل���ك احلالة أنا 
نزعت الديبلوماس��ية أثناء حديثي، غير مدركة ان العالم 
أصبح عامل��ا صغيرا، وان املعلومات البس��يطة أصبحت 
تتداول دوليا، ولهذا السبب فإننا نحتاج الى أشخاص على 
األرض ملواجهة الديبلوماسية لكي يرانا الناس ويعرفونا 

عن كثب.

خالل ندوة »الديبلوماسية في نظر سفير« بـ »األميركية«

الفايز: الكويت بلد منفتح سّهل مهمتي الديبلوماسية
أرون: نول�ي أهمية لح�ل القضاي�ا العالقة بي�ن الكوي�ت والعراقجونز: الديبلوماسية فن فريد أساسه إقناع اآلخرين بالكلمات والجمل

)أ حمد باكير(


