
 تقدیرا لسبعة من طلبتھا المتفوقین

 إلى الھاي كلیة القانون الكویتیة العالمیة نظمت رحلة 

 الدولیة والوطنیة  القانونیة المؤسساتزیارة ل

 

بین الكویت وھولندا مسافة حلم حققتھ إدارة كلیة الفانون الكویتیة العالمیة لسبعة من طلبتھا الفائقین، تقدیرا 
ھم وتفوقھم الدراسي وإعدادھم لبحوث عن المؤسسات والمواقع القانونیة الوطنیة لتمیزھم وجدھم واجتھاد

والدولیة التي تتخذ من العاصمة الھاي مقرا لھا، مما جعلھا تستقطب النخب القانونیة من القضاة والمحامین 
سواھا الدولیة و واألكادیمیین لالطالع على المسار القانوني الذي تسلكھ القضایا المثارة أمام محكمة العدل

من المحاكم الخاصة ببعض القضایا ومنھا على سبیل المثال المحكمة الخاصة باغتیال رئیس الوزراء 
 .2005اللبناني الراحل رفیق الحریري الذي اغتیل في بیروت عام 

لعدید من ا المكافآت التي تقدمھا إدارة كلیة القانون الكویتیة العالمیة على ھذه الرحلة إنما تشملوال تقتصر 
المزایا التشجیعیة التي یحظون بھا على مدى سنوات الدراسة حتى التخرج لیكونوا قدوة لزمالئھم الطلبة 

 یسلكوا درب التفوق الدراسي من خالل المثابرة والجد واالجتھاد.كي 

لتي االرحلة  نإ وتعلیقا على زیارة الھاي قالت مدیرة إدارة التطویر الطالبي في الكلیة أ. ھناء اإلبراھیم
انت كاستغرقت أربعة أیام وتكفلت إدارة الكلیة بمصاریفھا مع اإلقامة باإلضافة إلى مرافق لكل طالبة، 

قصر السالم ومحكمة العدل الدولیة كقانونیة ال لجھاتا جوالت على عدد منتضمنت تعلیمیة وترفیھیة 
ق االستفادة القصوى لھؤالء الطلبة والمقارنة وذلك لتحقی ،العلمیة والقانونیة مرافق والمعالممن ال وسواھما

بین ما تضمنتھ األبحاث التي كتبوھا عن ھذه المواقع القانونیة في الھاي والواقع العملي من خالل زیارتھا 
والتعرف على مھامھا واختصاصھا ودورھا في تحقیق العدالة وترسیخ السالم واألمن العالمیین باالقتصاص 

 دولیة.مرتكبي الجرائم المن 

االتفاق  تمو كادیمیة الھاي للقانون الدوليبرنامج الرحلة كان مكثفا حیث زار الطلبة أن أبراھیم فادت اإلأو
ونھا كفي المس�����تقبل للحص�����ول على دورات تدریبیة قانونیة  طلبة الكلیةرس�����ال إكادیمیة على دارة االإمع 
ر المكتبات كبأمن زیارة المكتبة في قص��ر الس��الم والتي تعتبر  اتتم كما ،كادیمیة متخص��ص��ة في القانونأ

س���تعقد  المیةالعمع إبداء اس���تعداد إدارة كلیة القانون الكویتیة  ،العالمیة المش���ھورة بالكتب القانونیة المتمیزة
 .والمعلوماتاتفاقیة قریبا مع مكتبة قصر السالم لتبادل الكتب 

ة ة واقعیة لعصابیة العدل الدولیة حیث حضر الطلبة محاكمة حقیقیضا زیارة محكمأالرحلة شمات قد  كما
ن الطلبة اس���تفادوا كثیرا من حض���ور تلك المحاكمة ومش���اھدة مجرم حقیقي ومحامین أموض���حة  ،فریقیةأ

ن أحرص كلیة القانون الكویتیة العالمیة على  وھذ نابع من .دولیین بما یصقل خبراتھم ومھاراتھم القانونیة
ح��اض�������رات والمالكت��ب عی��ة بج��ان��ب م��ا یتلقوه من تعلیم في الق��انونی��ة الواق ھ��ا الحی��اة الحقیقی��ةتبطل ایشیع��

 .ھولندامملكة ن ختام الرحلة كان بزیارة الى سفارة دولة الكویت في ألى إالفتة  ،الدراسیة

ر علي اعبدالرحمن العتیبي والمس��تش�� ھولندالدى  الكویت س��فیرلوتقدمت االبراھیم بجزیل الش��كر والتقدیر 
عید مس�����اعدة في تحدید مواال وتقدیمفي مقر الس�����فارة  طلبةلل ھمالس�����تقبالالذایدي والس�����ید ص�����الح الفجري 

 .القانونیة في ھولندا المؤسساتاللقاءات مع 

صعید متصل  شاركوا في الرحلة أعرب وعلى  سعادتھم بالمشاركة في ھذهالطلبة الذین  تي الرحالة ال عن 
حیث تحتض��ن كبرى المؤس��س��ات القانونیة العالمیة  ،تھم في الھايال دراس��س��تكمالمیول الوعززت لدیھم 

 والمحلیة.

ضمن خطط أوأكدت اإلبراھیم في الختام  رسال طالبھا المتفوقین في رحالت علمیة مستقبال إكلیة الن من 
یفھم على ر، إلكسابھم المزید من المھرات العملیة وتعلى مختلف الدول المتمیزة في مجال القانونإوتثقیفیة 

 اإلجراءات المتبعة في أرقى المحافل القانونیة التي تحظى باالحترام العالمي.


