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سيد عبداهلل سيد 
عبدالرحمن الرفاعي

إلى أهل الكويت

ال شك ان طبائع الناس مختلفة وعقولهم متفاوتة، ولذلك 
نراهم أشتاتا في اآلراء، متباينني في امليول واألهواء، 

ومن حق كل امرئ كرمي ان يأخذ قسطه من حرية الرأي 
واالستقالل بالذات حتى يشعر بقيمته البشرية ومنزلته 

اإلنسانية، وحتى مييز اهلل عز وجل اخلبيث من الطيب عن 
طريق التفاوت واالختالف، ولكن املجتمع متر به احيانا، 
أزمات مزلزلة وخطوات مبلبلة مثل ما نعيشه هذه األيام 

فتبرز قرون الفتنة وتبدو بوادر احملنة، وهنا يجب تناسي 
األشخاص والذوات وسحق األهواء والعصبيات، والتالقي 

على شرعة الوحدة واإلخاء التي تتعالى على األحقاد 
واألضغان واملطامع، ولذلك حض اإلسالم بأسلوب مؤثر على 

االحتاد واالجتماع، قال اهلل تعالى: )واعتصموا بحبل اهلل 
جميعا وال تفرقوا(، وقال عز من قائل: )وال تنازعوا فتفشلوا 

وتذهب ريحكم(، وقال رسول اهلل ژ: »من فارق اجلماعة 
قيد شبر خلع ربقة اإلسالم من عنقه«.

يحاول الشيطان قدر طاقته الشريرة ان يتعرض لألمة 
املؤمنة من حني إلى حني ليوجد في حصنها ثغرة، او يحفر 
أمام أقدامها حفرة، فإن استجابت لوسوسته ولم تنتبه الى 

خديعته أوقعها في فتنة فذاقت وبال أمرها، وكان عاقبة 
أمرها خسرا، واهلل عز وجل يحذر أمته من مخاطر الفتنة 
وعواقب الوقوع فيها، قال اهلل عز وجل: )واتقوا فتنة ال 
تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اهلل شديد 

العقاب(. أي احفظوا أنفسكم وصونوا بنيانكم من التعرض 
للفتنة التي قد تبدأ صغيرة او مستورة، ثم تتزايد وتتوارد، 

وإذا الفتنة اتسع خرقها على الراقع وإذا لم جتد العالج 
صيرت الديار خرابا ألنها حينئذ تعم وجتمع فتصيب 

الفاسد والصالح، أما الفاسد فألنه سعى في الفتنة، وأما 
الصالح فألنه سكت عن مقاومة الفتنة ولم يعاون على 

القضاء عليها وعلى أسبابها وبواعثها.
وقال اهلل عز وجل في ختام اآلية السابقة: )واعلموا ان اهلل 
شديد العقاب(، وهذا تهديد ووعيد من اهلل عز وجل لألمة 

اذا تركت عقارب الفتنة تسعى بني ظهرانيها فلم تبادر الى 
عالجها.

واحلذر كل احلذر من أولئك الذين يعملون على إثارة الفتنة 
والبلبلة واخللل ويسارعون الى التفريق والتمزيق تطلبا 
ملغنم رخيص أو مأرب خسيس، يقول اهلل عز وجل عن 

أولئك الفاسدين املفسدين: )لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال 
خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 

لهم واهلل عليم بالظاملني(.
يا أهل الكويت الطيبني اعلموا ان األمن مطلب نبيل تهدف 

إليه املجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية، 
واالمن ضد اخلوف وهو سكون القلب وذهاب الروع 

والرعب، والبلد اآلمن االمني هو الذي اطمأن به اهله، وطلب 
االمن مقدم على طلب الغذاء، الن اخلائف ال يتلذذ بالغذاء 
وال يهنأ بالنوم وال يطمئن في مكان، ولقد مر عليكم مثل 

هذه االيام الكئيبة والليالي احلالكة حيث ان االنسان كان ال 
يأمن على نفسه وأهله، تلك الشهور احلزينة التي سيطر 

فيها جيش البعث البغيض يقوده شيطان االنس صدام 
فأحال هذه البالد الى خراب ولوال فضل اهلل ورحمته 

البتلع هذه البالد، ولكن اهلل سلم، فله سبحانه احلمد واملنة، 
فتذكروا يا اهل الكويت تلك االيام البغيضة التي اغتيل فيها 

االمن، فاالمن مطلب ضروري لكل البشر، ومن مقومات 
االمن في االسالم اجتماع الكلمة وطاعة ولّي االمر ما لم 
يأمر مبعصية والتحاكم الى شرع اهلل عز وجل، قال اهلل 

تعالى: )يأيها الذين آمنوا اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول واولي 
االمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى اهلل والرسول 

ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير واحسن 
تأويال(.

ومن هنا حرم اهلل عز وجل اخلروج على ولي االمر وشق 
عصا الطاعة ملا يترتب على ذلك من املفاسد واختالل 

االمن وحدوث الفوضى وتفرق الكلمة، كما هو مشاهد في 
املجتمعات التي استخفت بهذا االصل ولم حتترم سلطاتها 

باسم احلرية.
ان السمع والطاعة لوالة االمر املسلمني اصل من اصول 

العقيدة اذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا 
معا.

يقول احلسن البصري رحمه اهلل في االمراء: »واهلل ال 
يستقيم الدين اال بهم، وان جاروا وظلموا، واهلل ملا يصلح 

اهلل بهم اكثر مما يفسدون، مع ان طاعتهم واهلل لغبطة وان 
فرقتهم لكفر«.

ان الواجب على املسلمني توقير االمراء واحترامهم والنهي 
عن سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم، كما ان ملء القلوب 
على والة االمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء 

القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي 
التقليل من الشريعة التي يحملونها، فإذا حاول احد ان يقلل 

من هيبة العلماء وهيبة والة االمر ضاع الشرع واالمن، 
وليعلم ان من يثور امنا يخدم اعداء االسالم فليست العبرة 

بالثورة وال باالنفعال بل العبرة باحلكمة.
واليزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن 

عظموا هذين أصلح اهلل دنياهم وأُخراهم، وان استخفوا 
بهذين أفسدوا دنياهم وأُخراهم.

وملا أعطى الشارع ولي األمر تلك املنزلة الرفيعة وجدت 
الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته وال يخرج 

عن ذلك إال ملوث الفطرة ضعيف الديانة ولذا قال أمير 
املؤمنني عثمان بن عفان ÿ: »ما يََزُع اإلمام أكثر مما يََزُع 

القرآن«، ما يََزُع: يكف.
عن أبي بكرة ÿ قال سمعت رسول اهلل ژ يقول: »من 

أهان سلطان اهلل في األرض أهانه اهلل«.
وفي رواية لإلمام أحمد في مسنده: »من أكرم سلطان اهلل 
تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه اهلل يوم القيامة، ومن أهان 

سلطان اهلل تبارك وتعالى في الدنيا أهانه اهلل يوم القيامة«.
واملعنى ان من جترأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد 

تعدى حدود اهلل، وارتكب محظورا شنيعا، فكانت عقوبته 
من جنس عمله املشني وهي أن اهلل عز وجل يقابل هوانه 

بهوانه وهوان اهلل أعظم وأشد.
وما هذا العقاب الصادم ملن أهان السلطان اال ملا يترتب على 
إهانته من إذهاب هيبته وجترؤ الرعاع عليه مما يتنافى مع 

مقاصد الشارع من نصب السلطان.
ال يجوز بحال من األحوال ان نؤجج نار الفتنة ونفتح أبواب 

الشر بصراع داخلي قد تكون عواقبه وخيمة وان نحكم 
العقل فهو املوصل الى األمن واألمان.

يا أهل الكويت اتقوا اهلل في أنفسكم اتقوا اهلل في وطنكم 
حافظوا على أمنكم وأمانكم وذلك بالرجوع الى كتاب اهلل 

وسنّة رسوله واحتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال 
تعاونوا على االثم والعدوان، ولسنا ندري ماذا يكون املصير 

من هول ما نرى وما نسمع، قال اهلل تعالى: )والعصر 
إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر( ڈ.
اال هل بلغت اللهم اشهد.

اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم 
الدين وسائر بالد املسلمني، اللهم انشر األمن واألمان علينا 
وآمنا في أوطاننا وعافنا واعف عنا اللهم آمني.. آمني.. آمني.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي

خالل مؤمتر »مباحثات في اإلسكان حتديات وإمكانيات«

 »2012 EDUKEX« املجلس الثقافي البريطاني ُينّظم معرض
حول مؤسسات التعليم في اململكة املتحدة 7 اجلاري

الغبرا: الدستور كفل مساواة الرجل واملرأة في حق اإلسكان

خالل افتتاح معرض حتديد التخصص وفرص العمل بالكلية

صالح لـ»األنباء«: البدء في برنامج املاجستير في علم التغذية 
وعلم األغذية في »البنات« من الفصل الدراسي الثاني

عمادة نشاط »التطبيقي« تنظم رحالت ترفيهية لطلبة املنح 
النش���اط  حرصا من عمادة 
والرعاية الطالبية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب على 
إضفاء جو من البهجة والسرور 
على طلبة املنح الدراسية البنني 

والبنات خالل عطلة عيد األضحى 
املبارك أقامت العديد من الفعاليات 
والرحالت الترفيهية مثل رحلة 
الترفيهية  الى مدينة االلع���اب 
وقرية املسيلة املائية باإلضافة 

الى إقامة إفطار جماعي بالتعاون 
مع جلنة البعوث الطالبية ونادي 
الصداقة الطالبي وإدارة املسجد 
الكبير مبشاركة من طلبة املعهد 
الدين���ي وكذلك افط���ار جماعي 

الدارس���ني  التايلنديني  للطلبة 
بالهيئة بديوان السكن.

العم���ادة بوفيها   وأقام���ت 
مفتوحا جلميع طلبة السكن كما 
شارك الطلبة بحفل »فرحة العيد« 

مع طلبة جامعة الكويت وطلبة 
املعهد الديني وتخلل احلفل العديد 
من املسابقات الثقافية والترفيهية 
وأيضا كانت هناك مشاركة من 
قبل طلبة املنح في اليوم املفتوح 

مبركز شباب الشامية ومت تنظيم 
رحلة داخلية للطالبات الوافدات 
الى احد املطاعم السياحية حيث 
ان هذه الفعاليات تساهم في زيادة 

التعارف والتآخي بني الطلبة.

نظمت الس����فارة البريطانية 
مؤمت����را صحافيا صباح أمس في 
مقر السفارة للحديث عن املعرض 
التعليم����ي »EDUKEX 2012« الذي 
سيقام في 7 و8 اجلاري، وحضر 
املؤمت����ر الصحاف����ي كل من نائب 
البعثة الديبلوماسية البريطانية 
في الكويت بول غاسكو الذي أناب 
عن السفير البريطاني في احلضور، 
ومدير املجلس الثقافي البريطاني في 
الكويت أندرو غالس ومسؤولة قسم 
التأشيرات في السفارة البريطانية 

سارة كركوب.
م����ن جهته، قال بول غاس����كو 
انه من املؤك����د أن يكون معرض 
هذه الس����نة أكثر حيوية وأغنى 
مضمونا من أي مرة سابقة، حيث 
سيحضره ممثلون عن 45 جامعة 
وكلية بريطانية، وسيوفرون أحدث 
املعلومات حول فرص الدراسة في 
اململكة املتحدة، ومجموعة واسعة 
من مجاالت الدراسة ومستوياتها 
املتواف����رة، وس����يوفر املع����رض 
فرصة ممتازة للطالب للحصول 
عل����ى كل ما يحتاج����ون إليه من 
معلومات حول ش����هادة الدراسة 
 A-Levelو GCSE الثانوية العامة
والدورات التأسيسية، ودورات اللغة 
االجنليزية والدبلومات وشهادات 
الدراسة املهنية ودورات ومواضيع 
الدراس����ة لدرج����ة البكالوريوس 

واملاجستير والدراسات العليا.
 إلى جانب املش����اركني سيوفر 
املجلس الثقافي البريطاني موظفني 
مدربني لإلجابة عن االستفسارات 

نظم املشروع الوطني للشباب 
منتدى خاصا باإلسكان في مكتبة 
الكويت الوطنية صباح أمس بعنوان 
»مباحثات في اإلس����كان حتديات 
وإمكانيات«، وش����ارك في املنتدى 
نخبة من الباحثني واملختصني في 
شؤون وقضايا اإلسكان بالكويت 
ويس����تمر حت����ى ي����وم اخلميس 
املقبل. ومع بداية انطالق املؤمتر 
قال د.ش����فيق الغبرا إن الدستور 
ينص على املساواة بني املواطنني 
كافة، ولكن الدستور في املساواة 
ب����ني الرجل واملرأة وعلى س����بيل 
املثال الرجل الكويتي املتزوج من 
غير الكويتية يحصل أبناؤه على 
اجلنسية بسهولة ويسر، أما املرأة 
الكويتية إذا تزوجت من غير كويتي 
فال يحصل أبناؤها على اجلنسية 
إال في حالتني هما االنفصال أو موت 
الزوج، لذا يجب ان يطبق الدستور 
بشكل كامل في موضوع املواطنة. 
وذكر الغبرا ان أزمة دستورية حدثت 
في برملان 1986 بحل البرملان حال 
غير دستوري، حيث خرج الناس 
الى الشارع مطالبني بعودته، وكذلك 
املطالبة بحقوق بعض املواطنني 
الذين كانوا مهمش����ني في السابق 

وحصلوا على حقوقهم بعد ذلك.

شامل من جميع النواحي االقتصادية 
واالجتماعية والبيئة. من جهته، ذكر 
رئيس املكتب التنفيذي ملش����روع 
الش����باب التابع للديوان األميري 
جاس����م الربيعان ان هذا املنتدى 
جاء جزءا من املبادرة التي أمر بها 
صاحب الس����مو األمير في رعاية 
الش����باب الكويتي ومتكينهم من 
توصيل آرائهم ومش����كالتهم في 
شتى املجاالت، ليتم وضع هذه اآلراء 
في الوثيقة التي ستقدم في شهر 
ديسمبر املقبل، وكشف الربيعان ان 
اغلب مطالبات الشباب من الدولة هي 
توسعة األراضي لبناء مدن جديدة 
وحترير أراض لإلسكان وانها كانت 
من أول املطالب.  بدوره، قال منسق 
جلنة اإلسكان في املشروع الوطني 
للش����باب عبداللطيف املشاري ان 
الهدف من ه����ذه احلوارات وإقامة 
هذه املنتديات هو جمع األشخاص 
املعنيني وأخذ اقتراحاتهم ومرئياتهم 
ووضعها بعني االعتبار، وذكر ان 
منتدى مباحثات اإلسكان هو جمع 
جميع األشخاص الذين لهم صلة 
باملواضيع املطروحة لهذا املنتدى 
كاإلسكان وطرح املشكلة وكيفية 

حلها.
دانيا شومان  ٭

كشف القائم بأعمال عميد كلية 
البنات اجلامعية د.قاسم صالح 
ان���ه متت املوافق���ة على تغيير 
مسمى كلية البنات اجلامعية في 
اجتماع مجلس اجلامعة األخير 
ليصبح مس���ماها اجلديد كلية 

العلوم احلياتية.
ولف���ت صالح ف���ي تصريح 
خاص ل�»األنب���اء« على هامش 
افتتاحه معرض حتديد التخصص 
وفرص العمل ان الكلية ستطرح 
برنامج ماجستير في تخصص 
علم التغذية وعلم األغذية بدءا 
من الفصل الدراسي الثاني، مشيرا 
الى ان البرنامج سيكون مفتوحا 
للبنني والبنات، موضحا ان العمل 
جار لطرح برنامج املاجس���تير 
في تخصص عل���م اضطرابات 

التواصل.

شهادة A-Level، كما يوفر املعرض 
فرصة ال تضاهى لاللتقاء مبجموعة 
واسعة من املؤسسات التعليمية 
من اململكة املتحدة ومقارنة ما هو 
متوافر، مع االطمئنان إلى اجلودة 
التي سيكتس����بها الطالب نتيجة 
الختيارهم اململكة املتحدة للدراسة 

اجلامعية في اخلارج.
 وأض����اف: هن����اك العديد من 
املزايا األخرى للدراسة في اململكة 
املتحدة، ومنها أنك تستطيع جعل 
جتربة دراستك في اململكة املتحدة 
تثري مستقبلك من خالل اكتساب 
اخلبرة العملية القيمة وحتس����ني 
مهاراتك اللغوية لتصبح سيرتك 

الذاتية أكثر فاعلية. إن الطالب الذين 
يحملون تأشيرة دراسة صادرة عن 
اململكة املتحدة يستطيعون العمل 
بدوام جزئي في حدود 20 س����اعة 
في األسبوع خالل الفصل الدراسي 
والعمل بدوام كامل خالل أيام العطلة 
وبعد انتهاء دراستهم وحتى انتهاء 

إذن إقامتهم في اململكة املتحدة.
من جهتها، قالت مسؤولة قسم 
التأشيرات في السفارة البريطانية 
سارة كركوب: هناك مكتب متخصص 
إلنهاء التأشيرات في مدينة الكويت 
وتتنوع التأشيرات من حيث املدة 
والغرض منها، وميكن االنتهاء من 
إصدار التأشيرة خالل 15 يوم عمل، 
شريطة أن يلجأ الطالب إلى املكتب 
قبل موعد السفر بأربعة أسابيع حتى 
يتمكن القائمون على قسم التأشيرات 
م����ن إصدار التأش����يرة في الوقت 
املناسب، كما ميكن التعرف على 
املتطلبات الالزمة إلصدار التأشيرة 
عبر موقعنا على االنترنت، شريطة 
حضور املتقدم لطلب التأش����يرة 
للمكتب إلنهاء إجراءات التأشيرة، 
كما يسرنا التواجد في املعرض للرد 
على جميع االستفسارات املتعلقة 

بأمور التأشيرات.
جتدر اإلش����ارة إلى أن افتتاح 
املعرض سيكون يوم األربعاء املوافق 
7 اجلاري في فندق شيراتون الكويت 
في متام الساعة 5:30 مساء، بحضور 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.نايف احلجرف والسفير البريطاني 

في الكويت فرانك بيكر.
ثامر السليم  ٭

بالبيئة والتغيرات املناخية حول 
العالم والتوسع البيئي، وقال: ال 
بد من تضافر اجلهود لشرح كيفيه 
هذا العلم )البيئي(. وأشار الى ان 
هفي حال تطوير أو إنش����اء املدن 
الس����كنية يجب مراعاة شخصية 
الفرد في املجتمع حتى يتم حتقيق 
رغباته وطموحه ويجري مس����ح 

األمور املتعلقة مبجموعة واسعة 
جدا من مجاالت الدراسة ومستوياتها 
ومدتها وما يحتاج منها للدراسة 
املتفرغة أو ب����دوام جزئي أو عن 
بعد أو عبر اإلنترنت أون الين أو 
الدورات املصممة خصوصا لتلبية 

احتياجاتك ومتطلباتك.
من جهته، ق����ال مدير املجلس 
الثقافي البريطاني في الكويت أندرو 
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يجمع عددا كبيرا من أبرز املؤسسات 
التعليمية التي تقدم كل شيء من 
برامج أكادميية ومهنية إلى دورات 
تعلم اللغة اإلجنليزية خالل أشهر 
الصيف والدراسة للحصول على 

للقضاء على بعض التميز احلاصل، 
س����واء االنتماء القبلي او الديني 
وعلى ان يكون الكل سواسية أمام 
القانون. من جانبه، قدم د.غاريث 
دوهرتي من جامعة هارفارد كلية 
الدراسات العليا للتصميم شرحا 
وافيا ع����ن معرض التمدن البيئي 
والذي حتدث فيه عن أهمية االهتمام 

النطق والس���مع عن���د األطفال 
باإلضاف���ة إل���ى تخصص علم 
التغذية وعل���م األغذية، وهكذا 
احلال بالنسبة لتخصص علوم 
إدارة  املعلوم���ات وتخص���ص 

التقنية البيئية.
من ناحيته أكد العميد املساعد 
للشؤون الطالبية بكلية البنات 
اجلامعية د.طارق الشطي، حرص 
الكلية عل���ى إقامة هذا املعرض 
بشكل سنوي والذي يهدف الى 
البنات  عرض تخصصات كلية 
اجلامعية لطالبات الثانوية العامة 
وربطها بس���وق العمل للقطاع 
احلكومي واخل���اص من التأكد 
واحلرص على عالقات مجاالت 
سوق العمل بتخصصات الكلية 
ومواءمة مخرجات كلية البنات 

لسوق العمل.

وأش���ار الش���طي ان ه���دف 
املعرض أيض���ا توعية طالبات 
الثانوي���ة العامة بالتخصصات 
العلمية التي تطرح في جامعة 
الكويت وخصوصا كلية البنات 
اجلامعية ما سيساعدهن ويكون 
عندهن الوقت الكافي على اختيار 
الذي يتناس���ب مع  التخصص 
قدراتهن وطموحاتهن ما يؤدي 
إلى التمييز واإلبداع لدى الطالبات 
في ه���ذا التخصص م���ا يعود 
العمل في  ايجابيا على س���وق 
املجتم���ع الكويتي في القطاعني 
احلكومي واخلاص والذي بدوره 
سيساعد على النهوض واالرتقاء 
في املجال العلمي والعملي ودفع 
التقدم والتطور لكويتنا  عجلة 

احلبيبة. 
آالء خليفة  ٭

الكلي���ة واالطالع عل���ى الكلية 
وأقس���امها ومجاالت العمل بعد 

التخرج، 
وأف���اد بأن هناك ناديا علميا 
لكل قس���م م���ن أقس���ام الكلية 
يقوم طالباته بتعريف طالبات 
املدارس بأس���لوب الدراسة في 
التخصص���ات ومجاالت العمل، 
فضال عن مش���اركة بعض من 
جهات العمل في املعرض ومنها 
على سبيل املثال الهيئة العامة 
للصناعة والهيئة العامة للبيئة 
العامة لإلطفاء ومعهد  واإلدارة 

الكويت لألبحاث العلمية.
ان  وش���دد د.قاس���م عل���ى 
مخرجات الكلية مطلوبة جدا في 
س���وق العمل السيما خريجات 
تخصص علم اضطرابات التواصل 
السيما انه يعلم كيفية معاجلة 

حول إج����راءات تق����دمي الطلبات 
والدخ����ول والس����كن ورس����وم 
الدراسة ومدتها، ومعلومات عامة 
حول املعيشة واإلقامة في اململكة 
املتحدة. وستكون هناك مشاركة 
من قبل مكتب التأشيرات باململكة 
املتحدة حول متطلبات التأشيرة، كما 
ستكون هذه فرصة ممتازة للتعرف 
على مختلف الطرق الكتساب مهارات 
اللغة اإلجنليزية أو احلصول على 
املؤه����الت املطلوبة ف����ي اململكة ا 
ملتحدة من خالل املجلس الثقافي 
البريطاني في الكويت. س����يكون 
املعرض، بكل تأكيد، فرصة ذهبية 
للحصول على املعلومات وبحث 

وأضاف الغبرا ان الشباب هم 
مستقبل االمة، حيث ان مطالبهم 
ارتفع����ت عن آبائه����م وأجدادهم، 
وهذا يرجع الى التعليم واالحتكاك 
بالثقافات األخرى وكس����ر حاجز 
اخل����وف م����ن الس����لطة مطالبني 
بحقوقهم جميعا وبتطبيق الدستور 
بكامل نصوصه على أرض الواقع 

وأف���اد صال���ح ب���أن الكلية 
حريصة عل���ى تنظيم املعرض 
سنويا من اجل تعريف طالبات 
املدارس ببرام���ج وتخصصات 

)أسامة أبوعطية( احلضور في املؤمتر الصحافي 

د.شفيق الغبرا خالل اللقاء

د.قاسم صالح ود.طارق الشطي خالل املعرض

د.غاريث دوهرتي


