
أعلن مكتب املنظمة العاملية الستثمار 
أوق��ات ال��ف��راغ بالعلوم والتكنولوجيا 
)ملست آسيا( أم��س الثالثاء تأهل 36 
مدرسة للمشاركة في املعرض العلمي 
الكويتي الفرنسي ال� 14 الذي يقام من 25 

إلى 27 نوفمبر اجلاري.
   وقال نائب رئيس املنظمة والرئيس 
اإلق��ل��ي��م��ي مب��ك��ت��ب )م��ل��س��ت( ع��دن��ان 
املير ل��� )ك��ون��ا( إن امل��ع��رض ال��ذي يقام 
بعنوان )النفط ومشتقاته( بالتعاون 
مع السفارة الفرنسية بالكويت يضم 
مشاريع وأب��ح��اث��ا طالبية ع��ن النفط.   
وأضاف املير أن املعرض يدخل في إطار 
اهتمام الكويت بإعداد اجيالها القادمة 
من الطالب والطالبات ويهدف إلى تطوير 
قدراتهم الفكرية وممارستها بشكل علمي 
ومساعدتهم على اكتساب مهارات التفكير 
النقدي واعطائهم فرصة لإلبداع إضافة 
إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي وتوفير 

مناخ يشجعهم على تبادل اخلبرات.
   وأوضح أن هناك أيضا أهدافا خاصة 
منها التعرف على النفط ومشتقاته وإثراء 
اجلانب املعرفي للطبة واكتشاف املهارات 
وإيصال املعلومة لهم وإكسابهم معلومات 
عن النفط كمورد رئيسي للدولة ولكونه 
من أهم الصناعات العاملية خصوصا أن 

الكويت تتبوأ مكانة متميزة عامليا في هذا 
املجال.

وأش���ار إل��ى أن��ه مت عقد ل��ق��اء موسع 
لطلبة امل��دارس املتأهلة والبالغ عددهم 
72 طالبا وطالبة و36 معلما ومعلمة 
بالتعاون مع التوجيه الفني العام للعلوم 
ب���وزارة التربية الستعراض مشاريع 

الطلبة املشاركني في املعرض.
ول��ف��ت إل��ى أن مكتب )م��ل��س��ت( نظم 
رحلة علمية الى معرض )الشيخ أحمد 
اجلابر( للنفط والغاز باألحمدي لطلبة 
املدارس املتأهلة، مبينا أنهم قاموا بجولة 
استكشافية وت��ف��ق��دوا من���اذج احمل��اك��اة 
التي توثق تاريخ الصناعات النفطية في 
الكويت فضال عن مشاهدة بانوراما النفط 

والغاز.
وذكر أن مكتب املنظمة يسعى من خالل 
تلك املسابقات وامل��ع��ارض واملشاريع 
الطالبية إلى دعم ونشر الثقافة البترولية 
بني طلبة الكويت.   وأشاد املير بتعاون 
السفارة الفرنسية بالكويت مع )ملست 
آسيا( خ��الل ال���دورات السابقة وصوال 
للنسخة احلالية م��ن امل��ع��رض. مؤكدا 
ح��رص وزارة التربية على املشاركة 
الواسعة من الطلبة وهيئة التدريس في 
املعرض وبتعاون شركة نفط الكويت مع 

املكتب في العديد من برامجه الطالبية.   
من جهتها قالت املوجهة الفنية للعلوم 
بوزارة التربية الدكتورة ألطاف الفهد إن 
االجتماع الطالبي ناقش املشاريع العلمية 
املقدمة من الطالب املشاركني في املعرض 

وأعطاهم الفرصة لعرض أفكارهم.
وذك��رت الفهد أن الهدف من االجتماع 
هو تعريف الطلبة كيفية عرض الفكرة 
وامل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ع��ن املشاريع 
العلمية وت��ق��دمي��ه��ا بشكل متسلسل 
ومنطقي إلب���راز مواهبهم وق��درات��ه��م 
وحتفيزهم على التنافس بأسلوب علمي 
قائم على البحث والتحليل واالستكشاف 

والتجريب.
وأشارت الفهد إلى أن الطلبة املشاركني 
استعرضوا مشاريعهم التي نفذوها 
باملدارس على جلنة مكونة من موجهني 
وم��وج��ه��ات ال��ع��ل��وم لتقييم امل��ش��روع 
استعدادا للتقييم النهائي في املعرض 

العلمي الكويتي الفرنسي.
وتأسست منظمة ملست العاملية عام 
1987 وتستهدف تشجيع الشباب على 
ممارسة البرامج واألنشطة العلمية في 
أوقات الفراغ واملساهمة في نشر الثقافة 
العلمية م��ن خ��الل إش���راك ال��ط��الب في 

برامج علمية وتطبيقية هادفة.
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36 مدرسة للمشاركة   »ملست آسيا« يعلن تأهل 
في املعرض العلمي الكويتي الفرنسي    

جانب من اجتماع الطلبة املشاركني في املعرض 

جلنة »اليونسكو« 
الوطنية تؤكد 
اهتمام الكويت 

بالتطورات 
التكنولوجية 

والصناعية
أك��دت األم��ني العام للجنة 
الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
ب���اإلن���اب���ة ن���ادي���ة ال�����وزان 
اه��ت��م��ام ال��ك��وي��ت باجلوانب 
التكنولوجية والصناعية في 
مختلف مجاالتها وفروعها 
مل��واك��ب��ة أح���دث ال��ت��ط��ورات 

التكنولوجية العاملية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة خالل 
افتتاح أعمال املنتدى اإلقليمي 
ح��ول ال��ت��آزر ب��ني األوس���اط 
األك��ادمي��ي��ة وال��ش��رك��اء في 
التكنولوجيا املتقاربة الذي 
عقد أمس الثالثاء في مكتبة 
الكويت الوطنية مبشاركة 
م���ج���م���وع���ة م����ن اخل���ب���راء 
واملختصني من الدول األعضاء 
باملنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة )ايسيسكو( 

ويستمر ثالثة أيام.
وق��ال��ت ال�����وزان: إن ه��ذا 
االه��ت��م��ام يتجسد ب��إن��ش��اء 
األج��ه��زة وامل��ؤس��س��ات ذات 
العالقة بالتكنولوجيا وتقدمي 
ال��دع��م امل���ادي للمشروعات 
العلمية واملعرفية والصناعية 
القادرة على تلبية احتياجات 
ال����دول����ة ف���ي ض����وء خطة 
ورؤي���ة الكويت ال��ت��ي أول��ت 
التكنولوجيا الصناعية أهمية 

كبيرة في محاورها.
وأش��ارت إلى التعاون مع 
منظمة اإليسيسكو بتنفيذ 
ه��ذه ال���ورش إلل��ق��اء الضوء 
على الفرص والتحديات التي 
تواجه مجاالت التكنولوجيا 
والصناعة بالكويت خاصة 

والدول األعضاء عامة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ممثل 
)اإليسيسكو( وخبير املنظمة 
ف��ي ال��ش��ارق��ة ال��دك��ت��ور علي 
رح���ال ف��ي كلمة مم��اث��ل��ة إن 
امل��ن��ت��دى ي��ه��دف إل��ى دراس��ة 
اآلل���ي���ات وك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة 
ال��ت��ح��دي��ات املختلفة التي 
ت��واج��ه اجل��ه��ات األكادميية 
وال���ص���ن���اع���ي���ة وت��ل��ب��ي��ة 
االح��ت��ي��اج��ات املتنامية إلى 
اب���ت���ك���ارات وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جديدة.
وأضاف رحال أن ذلك يتم 
م��ن خ���الل تقليص الفجوة 
ب���ني اجل���ه���ات األك���ادمي���ي���ة 
والصناعية ووض���ع أسس 
معرفية للربط والتقارب بني 
البحث العلمي والصناعة 
باإلضافة إل��ى إدارة امل��وارد 
املعرفية وعلمية للتواصل بني 

البحث العلمي والصناعة.
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أثنى رئيس إدارة ش��ؤون 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ل���دى ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي 
)ناتو( جيوفاني روماني أمس 
ال��ث��الث��اء على ت��ط��ور أنشطة 
امل��رك��ز اإلقليمي حللف شمال 
األط��ل��س��ي )ن��ات��و( وم��ب��ادرة 
إسطنبول للتعاون في الكويت 
وق��ال: إنها آخ��ذة في التوسع 
ل��ت��ج��ذب جميع دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدلى 
به روماني ل� )كونا( وتلفزيون 
ال��ك��وي��ت م��س��اء االث��ن��ني على 
ه��ام��ش ان��ط��الق اج��ت��م��اع��ات 
احللف مع الكويت التي بدأت 
ف��ي ب��روك��س��ل وت��خ��ت��ت��م غ��داً 

اخلميس.
وأض����اف روم���ان���ي: “نرى 
منو نشاطات املركز عاما تلو 
اآلخ��ر وت��وس��ع دائ���رة عطائه 
والتي تشمل البرامج التدريبية 

والندوات”.
وأوض����ح أن االج��ت��م��اع��ات 
تستعرض أداء املركز اإلقليمي 
حللف شمال األطلسي )ناتو( 
وم��ب��ادرة إسطنبول للتعاون 
إل���ى ج��ان��ب ال��ب��ح��ث ف��ي سبل 
تعزيز ال��ع��الق��ات وال��ت��ع��اون 

الثنائي بني اجلانبني.
ولفت إلى زياراته املتكررة 
للمركز في الكويت لتأسيس 
ش��راك��ات مع ع��دد من اجلهات 

مبا يخدم عمل احللف.
من جهته ق��ال رئيس قطاع 
املعلومات واملتابعة األمنية 
ف���ي ج���ه���از األم�����ن ال��وط��ن��ي 
الكويتي الشيخ فواز الصباح 

في تصريح مماثل: إن املركز 
اإلقليمي حللف شمال األطلسي 
)ن��ات��و( وم��ب��ادرة إسطنبول 
للتعاون في الكويت هو أحد 
أدوات ال��ت��ع��اون ب��ني احللف 

والكويت.
وأضاف: “متكنا من تطبيق 
تنفيذ البرامج التي نحتاجها 
م��ن حلف )الناتو(” ف��ي مقر 

املركز بالكويت.
وذكر الشيخ فواز أن جلسات 
االج��ت��م��اع��ات ف��ي أول يومني 
خصصت للمراجعة السنوية 
ألداء امل��رك��ز ف��ي الكويت فيما 
يخصص اليومني التاليني من 
االج��ت��م��اع��ات لبحث ش��راك��ة 
الكويت وتعاونها م��ع حلف 

)الناتو(.
وأوضح أن مراجعات مسار 

التعاون بني اجلانبني تتضمن 
ق��ض��اي��ا ال��ت��ع��ام��ل م���ع إدارة 
األزم���ات والتحديات األمنية 
ال��ق��ائ��م��ة واألم����ن ال��س��ب��ران��ي 

والدبلوم العام وغيرها.
واك����د س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت في 
بلجيكا ورئيس بعثتها لدى 
االحت�����اد األوروب������ي وح��ل��ف 
شمال األطلسي )ناتو( جاسم 
البديوي في تصريح ل� )كونا( 
وتلفزيون الكويت على أهمية 
املراجعة السنوية ألداء املركز 
ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن أج���ل حتفيز 
رواب���ط وت��ع��اون مميزين بني 

اجلانبني”.
وأض���اف السفير البديوي 
أن االجتماعات سوف تتناول 
ب��ال��ب��ح��ث م��واض��ي��ع م��دن��ي��ة 
وعسكرية محل اهتمام دول 

م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
وح��ل��ف )ال���ن���ات���و( مب���ا فيها 
م���واض���ي���ع ت��ت��ع��ل��ق بتقنية 
املعلومات واألم���ن السبراني 
وآل��ي��ات التعامل م��ع األزم��ات 

وغيرها.
وأك����د أن ال��ك��وي��ت ت��ول��ي 
أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ع��الق��ات مع 
حلف )ال��ن��ات��و(، مشيرا إلى 
استضافتها فعاليات إحياء 
الذكرى ال� 15 ملبادرة إسطنبول 
للتعاون ف��ي ديسمبر املقبل 
مبشاركة ال��دول األع��ض��اء في 
املبادرة وهم إلى جانب الكويت 
البحرين وق��ط��ر واإلم����ارات، 
إضافة إلى حضور السعودية 
وعمان واألمانة العام ملجلس 

التعاون اخلليجي.
وأعرب عن األمل في أن يرقى 

مستوى ت��دري��ب ال��ك��وادر في 
ال��ك��وي��ت وبقية دول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى املعايير 
الدولية ف��ي القطاعني املدني 

والعسكري.
وشدد على أن التعاون بني 
دول اخل��ل��ي��ج وح��ل��ف الناتو 
“يهدف ك��ذل��ك إل���ى تعزيز 
السالم واألمن في املنطقة وفي 

العالم”.
وأطلق حلف شمال األطلسي 
)ن���ات���و( م���ب���ادرة إسطنبول 
للتعاون في قمة عقدها احللف 
في املدينة التركية إسطنبول 
في يونيو 2004 فيما مت تدشني 
امل��رك��ز اإلقليمي حللف شمال 
األط��ل��س��ي )ن��ات��و( وم��ب��ادرة 
إسطنبول للتعاون في الكويت 

في يناير 2017.

استقبل رئ��ي��س األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح 
أمس، قائد كلية القيادة واألركان في جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة الفريق ندمي أجنوم 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد .

كما مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشة األم���ور وامل��واض��ي��ع ذات اإلهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
وس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��زه��ا ب��ني البلدين 

الصديقني .

مسؤول أوروبي أثنى على تطور أنشطته 

فواز الصباح: املركز اإلقليمي لـ »ناتو« ومبادرة 
إسطنبول أدوات للتعاون بني احللف والكويت

وفدا الكويت و»ناتو«

رئيس األركان بحث التعاون املشترك مع 
قائد كلية القيادة واألركان في باكستان

جانب من اللقاء

وقعت جامعة الكويت عقد م��ش��روع إنشاء 
حزمة رقم 5C أعمال الطرق واجلسور)احلرم 
الطبي( في مدينة صباح السالم اجلامعية مع 
شركة محمد عبداحملسن اخلرافيوأوالده، والذي 
يشتمل على أعمال الطرق واجلسور في )احلرم 
ال��ط��ب��ي(، ص��ب��اح أم��س ال��ث��الث��اء بقاعة مجلس 

اجلامعة في اخلالدية.
وق��د وق��ع م��ن ج��ان��ب جامعة ال��ك��وي��ت مدير 
اجلامعة األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور حسني األن��ص��اري 
وعن شركة محمد عبد احملسن اخلرافي وأوالده، 
ممثل الشركة املهندس سمير محمد فتحي، وذلك 
بحضور أمني عام اجلامعة الدكتور مثنى الرفاعي، 
ومدير البرنامج اإلنشائي الدكتور قتيبة الرزوقي 
ومساعد البرنامج اإلنشائي د. أن��وار اإلبراهيم 
ونائب مدير اجلامعة لألبحاث الدكتور جاسم 

الكندري والقائم بأعمال نائب مدير اجلامعة 
للتخطيط الدكتور ماجد الديحاني، وممثلي شركة 
محمد عبداحملسن اخل��راف��ي وأوالده، وممثلي 
االستشاري SSH وممثلي شركة تيرنربروجاكس 

.)TP(
وأكد مدير جامعة الكويت أ.د. حسني األنصاري 
على أن ه��ذا احل��دث يعد نقلة نوعية وخطوة 
جديدة في مسيرة مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية، عبر البدء بتنفيذ احلرم الطبي الذي 

ميثل ثلث مساحة احلرم اجلامعي.
وتقدم األن��ص��اري بخالص الشكر والتقدير 
للجهود املبذولة من الفرق العاملة والتي ساهمت 
في الوصول ملرحلة توقيع العقد، متمنياً التوفيق 
للشركة املنفذة شركة محمد عبد احملسن اخلرافي 
وأوالده، والفريق اجلامعي املشرف على املشروع.

جامعة الكويت توقع عقد أعمال طرق وجسور 
»احلرم الطبي«في مدينة صباح السالم اجلامعية

د. حسني األنصاري و فتحي يوقعان العقد

إمياناً من كلية القانون الكويتية العاملية في 
خلق جيل ق��ادر على تقبل ال��رأي وال��رأي األخر، 
استضافت الكلية وبالتعاون مع الفريق الوطني 
للمناظرات البطولة املفتوحة للمناظرات ) 
مناظرات 2019 ( وذل��ك حتقيقا لهدفها األسمي 
في صقل املواهب الطالبية وتنمية قدرات الطلبة 
،وتعزيزا ألهمية دور املؤسسات التعليمة في 
احتضان الطاقات الشبابية من خالل اخلدمات 
املجتمعية ال��ت��ي تقدمها الكلية م��ع اجل��ه��ات 
احلكومية واخلاصة ، وعلي مدى أكثر من  عشر 
ساعات استقبلت الكلية ي��وم السبت املوافق2 
نوفمبر ، 20 فريق متمثلني ب� 80 طالب وطالبة 
م��ن مختلف  امل��ؤس��س��ات التعليمة مبرحلتيها 
الثانوية واجلامعية ، ليقف املتناظرين  أمام 
نخبة من احملكمني بلغ  عددهم 30 محكم ، حيث 
حققت البطولة الهدف األساسي منها وهو العمل 
على خلق جيل جديد قادر على إبداء الرأي وتقبل 

ال��رأي األخ��ر وتنمية ق��درات الطلبة الستيعاب 
مبادئ احلوار ومفاهيمه، وغرسها في نفوسهم. 
وانتهت البطولة بفوز  فريق Triple Mمن نادي 
مناظرات امل���دارس: وه��م كل من :الطالب ماجد 
املنيفي، الطالبة  منيرة الغريب والطالبة مرمي 
الرفاعي. كما حصل كل من الطالب كامل الهاشمي 
والطالب مبارك محسن العنزي والطالبة مرمي 

الرفاعي على أفضل ثالثة متحدثني في البطولة .
 وتسعى كلية ال��ق��ان��ون الكويتية العاملية 
امل��زي��د م��ن التميز للطاقات الوطنية م��ن خالل 
استضفتها لهذه ال��ب��ط��والت التي تعكس دور 
املؤسسات التعليمة  في الطاقات الشبابية من 
خالل استضافتها لهذه البطوالت من أجل  تعزيز 
املخرجات الوطنية ومتكينهم من إتقان فنون 
التعبير واملناقشة واجلدل الهادف في ظل احترام 
الرأي اآلخر ولو كان مخالفاولتنمية روح املواطنة 

الصاحلة .

كلية القانون الكويتية العاملية 
احتضنت البطولة املفتوحة للمناظرات

 لقطة للمشاركني في املناظرات

طالبتان تستعرضان مشروعهما


