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في أول زيارة له لقصر العدل

العبد اهلل التقى املرشد وأعضاء املجلس األعلى للقضاء
قام وزير شؤون مجلس
الوزراء ووزير العدل الشيخ
محمد العبد اهلل بزيارة لقصر
العدل في أول جولة له خارج
ديوان وزارة العدل حيث التقى
رئيس املجلس األعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز ورئيس
احملكمة الدستورية املستشار
فيصل املرشد بحضور نائب
رئي���س محكم���ة التميي���ز
املستش���ار يوسف املطاوعة
والنائب العام املستشار ضرار
العسعوسي ووكيل محكمة
التمييز املستشار عبدالهادي
العطار ونائب رئيس محكمة
االستئناف املستشار محمد بن
ناجي ورئيس احملكمة الكلية
املستشار خالد سالم ووكيل
محكمة التمييز املستش���ار
عبدالعزي���ز الفهد .وقد رافق

الشيخ محمد العبداهلل خالل لقائه املستشار فيصل املرشد

الوزير العبداهلل خالل زيارته
لقصر العدل وكيل وزارة العدل
باإلنابة عبدالعزيز العبداهلل
ووكيل وزارة العدل لشؤون

قصر العدل د.محمد األنصاري..
كما كان في استقباله مدير إدارة
مكتب رئيس املجلس األعلى
للقضاء احمد الوهيب.

املعتوق :جنحنا في إجناز العديد من املشاريع اإلغاثية واإلنسانية بتوجيهات سامية

الهيئة اخليرية تعقد إجتماع مجلس إدارتها اليوم
وجمعيتها العمومية غدا ً بحضور اخلالد

أعلن رئيس الهيئة اخليرية
االسالمية العاملية املستشار
بالديوان األميري ومبعوث
األمني العام ل��ل�أمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية د.عبداهلل
املعتوق ان الهيئة ستعقد اليوم
الثالثاء اجتماع مجلس إدارتها
الثامن واألربعني ،وغدا األربعاء
االجتماع الرابع عشر جلمعيتها
العامة ،وذلك بحضور نائب
رئيس الوزراء ووزير الداخلية
ووزير األوقاف والش����ؤون
اإلس��ل�امية بالوكالة الشيخ
محمد اخلالد ،وعدد من كبار
املس����ؤولني ورجال الس����لك
الديبلوماسي وقيادات العمل
اخليري.
وقال املعتوق في تصريح
صحاف����ي ان اجتماع����ي
مجل����س االدارة واجلمعية
العامة سيناقشان إجنازات
الهيئة خالل الفترة املاضية
وسيسهمان في رسم معالم
املرحلة املقبلة ،في ظل األوضاع
اإلنسانية املتردية في سورية
والعديد من بلدان العالم ومدى
احلاجة إلى تكثيف اجلهود
وتضافرها من أجل تخفيف
معاناة الفقراء واملنكوبني.
وأض����اف د.املعت����وق أن
مجل����س إدارة الهيئ����ة الذي
يعقد كل  6أشهر يتألف من
 21عضوا ،فيما تضم اجلمعية
العامة  154عضوا ،وهم نخبة
من علماء األمة االس��ل�امية

د.عبداهلل املعتوق

ورش عمل
واجتماعات
تنسيقية ملديري
مكاتب «الهيئة»
بهدف بحث سبل
تطوير العمل
اخليري

ومفكريه����ا ورج����ال العمل
اخليري واإلسالمي من جميع
أنحاء العالم الذين ش����اركوا
في تأسيسها منذ عام ،1985
وتعقد كل س����نتني ،لتقومي
أعمالها والنظر في أجندتها
املستقبلية.
وأشار د.املعتوق إلى أن
الهيئة اخليرية جنحت خالل
العام��ي�ن املاضيني في اجناز
العديد من املشاريع االغاثية
واإلنسانية والتنموية في عدد
من الدول العربية واإلسالمية
وخاصة سورية والصومال
والس����ودان وباكس����تان
وغيرها.
وأض����اف أن حفل افتتاح
اجلمعية العامة سيشهد كلمة
لنائب رئيس الوزراء ووزير
الداخلي����ة ووزي����ر األوقاف
والشؤون اإلسالمية بالوكالة
الشيخ محمد اخلالد ،وعرضا
لفيلم وثائقي عن نشاط الهيئة،
وتكرميا لإلخ����وة في وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
واألمانة العامة لألوقاف وبيت
الزكاة لدورهم الرائد في دعم
مسيرة العمل اخليري ودعمهم
املتواصل ملش����اريع وبرامج
الهيئة.
ووجه د.املعتوق خالص
الش����كر والتقدير لصاحب
السمو األمير الشيخ صباح
األحم����د وحكوم����ة الكويت
لدورهم الرائد في رعاية العمل

اخليري وإسهاماتهم السخية
في رفع املعاناة عن املنكوبني
وضحايا الكوارث في العديد
من دول العالم.
كم����ا أع����رب د.املعتوق
عن خالص الشكر والتقدير
للمحسنني من أفراد ومؤسسات
رسمية وأخرى أهلية ملا قدموه
ويقدمونه ألهل احلاجات في
شتى بقاع العالم من صدقات
وزكوات ووقفيات للنهوض
باخلدمات الصحية والتعليمية
والتنموية عبر تشييد املدارس
وإقامة املراكز الصحية وبناء
املساجد وحفر اآلبار ومساعدات
للمنكوبني من جراء النزاعات
والكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أنه من املقرر أن
تعقد عدة اجتماعات وورش
عم����ل على هام����ش اجتماع
اجلمعي����ة العامة لتنس����يق
اجلهود ،ومنها لقاء لرئيس
الهيئة مع مدي����ري املكاتب
اخلارجية ،وورشة عمل عن
أهم إجن����ازات املكاتب خالل
الفت����رة املاضي����ة ،واجتماع
رئيس الهيئ����ة مع عضوات
اجلمعي����ة العامة ،فضال عن
االجتماع التنسيقي اخلاص
باملؤمت����ر العاملي لدور املرأة
في العمل اخلي����ري واملقرر
في شهر ديسمبر املقبل حتت
رعاية صاحب السمو األمير
الش����يخ صباح األحمد وملدة
ثالثة أيام.

«بوكسهل» تنظم مسابقة
«ألفضل فكرة إبداعية في مجال املشاريع الصغيرة»
نظم���ت كلية بوكس���هل
الكويت أول مسابقة «أفضل
فكرة إبداعية في مجال املشاريع
الصغيرة» حتت إشراف عضو
هيئ���ة التدريس في قس���م
الدراسات اإلدارية أرزو احلراف
بالتنسيق مع قسم العالقات
العامة في الكلية .وش���هدت
املسابقة التي نظمت في قاعة
املعارض حضور رئيس مجلس
األمناء د.عبدالرحمن الشايجي
ورئيس الكلية البروفيسور
علي عريفة ورؤساء األقسام
األكادميي���ة وعدد من أعضاء
هيئة التدري���س وجمع من
الطالب���ات .باإلضاف���ة الى
جلنة حتكي���م ضمت كل من
رفاع الرفاعي وهي الرئيس
التنفيذي لش���ركة الصارح
العاملي���ة وهي عضو مجلس
إدارة في كلية بوكسهل الكويت
وزينة مقدم مدير عام مجموعة
 ،PH7وأحمد املطوع مؤسس
والرئيس التنفيذي لش���ركة
مبادر للمشاريع الصغيرة.
شارك في املسابقة أكثر من
عشرين طالبة قدمن مجموعة
أفكار ملشاريع صغيرة .وقررت
جلنة التحكيم إعطاء اجلائزة
األولى لفكرة شركة صغيرة
تصنع منتج���ات الصابون
اخلاص���ة واملتعلقة بالتراث
الكويت���ي الق���دمي .انطلقت
فكرة املش���روع هذه من مبدأ
إيجاد منت���ج يتميز بطابعه
الكويتي ليكون املنتج الذي
يشتريه السياح كتذكار من
دولة الكويت احلبيبة ،قدمت
الطالبات صاحبات هذه الفكرة
دراسة شاملة عن املشروع من
خطط إستراتيجية ،تسويقية
ومتويلية وميزانيات تضمن
جناح املشروع هذا.
وقال���ت ،عض���و جلن���ة
التحكي���م وعض���و مجلس
األمناء في الكلية رفاع الرفاعي

شهادة تقدير إلحدى الفائزات

جانب من املشاركات

«نحن نفتخر بتخريج طالبات
ال يتمتعن بكف���اءات نظرية
فقط وإمنا بخب���رات عملية
تؤهلهن ملسار وظيفي متميز».
وأضافت «مثل هذه املشاريع
تتيح للطالبة فرصة للعمل
بطريقة تساعد على ترسيخ
األفكار االبداعية بطريقة أفضل،
وضمان سيدات أعمال ناجحات
في املستقبل» .كما أعربت أرزو
حراف عن خالص امتنانها إلى
اإلدارة كلية بوكسهل الكويت

على دعمها املتواصل ملشاريع
الطالبات ،وإل���ى كارول بيم
العالقات العامة في الكلية على
مجهوداتها الكبيرة لتحفيز
الطالبات مما يدعم املس���يرة
التعليمية في الكلية والقت
املسابقة استحسانا من اجلميع.
وفي ختام املسابقة ،قام د.علي
عريفة رئيس الكلية بتقدمي
ش���هادات تقديرية للفائزات
باملس���ابقة وبدروع تذكارية
ألعضاء جلنة التحكيم.

اتفاقية توأمة بني مدرسة «دوريان» واملعهد

األثري :مختبرات املعهد اإلنشائي
بـ «التطبيقي» تواكب التطورات التقنية العاملية
قال املدير العام للهيئة العامة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د.أحم���د االثري إن
تدشني مختبرات املعهد االنشائي
يعكس جهود الهيئة في مواكبة
التطورات العاملية في املجاالت
التقني���ة والتكنولوجية وفقا
ألحدث املستجدات.
وأضاف األثري في كلمته خالل
رعايته حفل التدشني ان إنشاء
املختبرات احدى ثمار تطلعات
الهيئ���ة ضمن إط���ار منظومة
التطوير الطموحة ،خصوصا
انه يخدم التخصصات اإلنشائية
مبا يثري العملي���ة التدريبية
ويصقل املهارات العلمية عالوة
على الكف���اءة العالي���ة لعمل
الفحوصات اخلاصة بسوق العمل
ومتطلبات التحكيم .ولفت الى

جانب من حفل تدشني مختبرات املعهد اإلنشائي

توقيع اتفاقية التوأمة والشراكة
بني مدرسة «دوريان» التابعة
ألكادميية باريس ومعهد التدريب
االنشائي والرامية الى استغالل
املوارد البشرية واملادية بينهما
عبر أنشطة تدريبية مشتركة
وتبادل اخلبرات في التخصصات

االنشائية وتضع املعهد االنشائي
مبصاف املعاهد املتقدمة إقليميا
ودوليا .من جانبه ،قال نائب
املدير العام لش���ؤون التدريب
باإلنابة حسن الزنكي ان تدشني
املختبرات املتخصصة بالعمارة
والتشييد يعتبر إجنازا يضاف
الى إجنازات املعهد ،السيما ان
املختبرات تشكل بكل املقاييس
قفزة تكنولوجية ونقلة حضارية
تضع املعهد مبصاف نظرائه تقنيا
وفنيا وعلى املستويني اخلليجي
والعاملي .ونوه الزنكي باتفاقية
التوأمة والش���راكة بني املعهد
اإلنش���ائي ومدرسة «دوريان»
التي من ش���أنها املساهمة في
فتح آفاق جديدة وتبادل اخلبرات
األكادميية والعلمية والفنية مع
هذه املؤسسة العريقة.

جمعية القانون نظمت وقفه احتجاجية اعتراض ًا
على تعسف سياسة جلنة الكنترول في رصد الدرجات
ثامر السليم

نظمت جمعية القانون بكلية
احلقوق أمس وقفه احتجاجية
ضد سياسة جلنة الكنترول في
رصد الدرجات والتعس����ف في
التصحيح خ��ل�ال االختبارات
النهائية لطلبة الكلية بحضور
العميد املساعد للشؤون الطالبية
بكلي����ة احلق����وق د.عب����داهلل
الرميضي ،وعدد من طلبة الكلية
احملتجني.
وقال رئيس جمعية القانون
بكلية احلقوق بدر البغيلي إن
سياس����ة جلن����ة الكنترول في
رصد الدرجات تعس����فية ضد
طلبة الكلية ،مؤكدا أن اجلمعية
قامت بالعديد من التحركات في
وقت سابق ولكن دون جدوى
أو اس����تجابة من إدارة الكلية،
وهذا يدل على عدم تقبل اإلدارة
ملصلحة الطلبة واحلرص على
مس����تقبلهم الدراس����ي .وبني
البغيلي أن طلبة الكلية يواجهون

جانب من املشاركني في الوقفة االحتجاجية

هذه املشكلة منذ سنوات ولكن
ه����ذا العام كانت بش���كل أكبر
وواضح للعيان ،دون أي حترك
من قب���ل إدارة الكلية في وقف
الظلم والتعسف من قبل جلنة
الكنترول .وأضاف البغيلي أن
العميد املساعد للشئون الطالبية
د.عبداهلل الرميضي استمع جلميع
مطالبات اجلمعية ،ووعد بالنظر
في جميع التظلمات التي تواجه
الطلبة والتي كانت محل سخط

طلبة احلقوق وهي محل تقدير
واهتم���ام من قبل إدارة الكلية،
مثمنا حرص د.الرميضي على
االهتمام لالستماع إلى مطالبة
الطلبة .وأكد البغيلي أن جمعية
القانون حترص دائما على الدفاع
عن حقوق الطلبة ومكتسباتهم
وهي احلصن احلصني في الدفاع
عن كل طالب وقع عليه الظلم.
م���ن جانبه طال���ب رئيس
االحتاد الوطني لطلبة الكويت
 فرع اجلامعة فالح العجميبضرورة إنهاء معاناة طلبة مادة
احلقوق ،مشيرا إلى ان التزمت
والتعنت في التعامل مع قضايا
الطلبة أصبح أمرا يؤرق العديد
من طلبك جامعة الكويت عموما
وطلبة احلقوق خصوصا .وأشار
العجمي إلى ان تعسف الكنترول
م���ع طلبة احلقوق أمر ال ميكن
السكوت عنه ،مؤكدا اننا سنتخذ
خطوات تصعيدية في حال لم
تتم االستجابة ملطالبات طلبة
وطالبات كلية احلقوق.
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WOKJ�« fOz—Ë w��UA�« WHOK�
WOK� XLE� ¨W??H??�d??� w??K??�ÆœÆ√
‰Ë√ åBHCKò X�uJ�« qN��u�
w� WO�«b�« …dJ� qC�√ò WI�U��
X�� å…dOGB�« l�—UAL�« ‰U��
w� f�—b��« W�O� uC� ·«d�«
Ë“—√ W???�—«œô« U??�«—b??�« r��
r�� l??� oO�M��U� ·«d??�??�«
ÆWOKJ�« w� W�UF�« U�öF�«
w��« WI�U�L�« X�U� b??�Ë
b� ÷—UFL�« W�U� w??� XLE�
ÂU��_« ¡U�ƒ— —uC� bN�
W�O� ¡UC�√ s� «œb�Ë WOL�œU�_«
¨ U��UD�« s� lL�Ë f�—b��«
rOJ�� WM�� v???�« W??�U??{ôU??�
w�U�d�« ŸU???�— s??� q??� XL{
W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« w�Ë
uC� w??�Ë WOL�UF�« Õ—U??B??�«

28

«bž wŠ«uC« b¹d³ð vI²K ∫ŸuDL« ·«u½ Æœ
¨W�O�K� W�UF�« W�ON�« ¨¡UL�«Ë ¡U�dNJ�« …—«“Ë
W��RL�« ¨wLKF�« ÂbI�K� X�uJ�« W��R�
ÊuJ�U� Íd�¬ WOFL� ¨WOMJ��« W�U�dK� W�UF�«
WOFL�Ë ¨©…b��L�« WO�dF�« «—U??�ô« Ÿd�®
„UM� ÊuJO�Ë Æ©dD� Ÿd�® fJ�—Ë√ Íd�¬
qL� U�K�Ë WOLKF�« «d{U�L�« s� b�bF�«
d{U�O� w��«Ë w�«uC�« b�d��� WBB���
sOOL�UF�«Ë sOOK�L�« ¡ULKF�« s� W��� UNO�
eO�d��« r�O� t�√ Î UHOC� ¨‰U�L�« «c� w�
W�UD�« dO�u� UNM� …b??�b??� lO{«u� vK�
UIO�D��«Ë w�«uC�« b�d�� UIO�D� w�
b�d�� WLE�√ w� …b���L�« WO�u�uMJ��«
Æw�«uC�«

ASHRAE® Íd�¬ WOFL� fOz— sK�√
‰Ëd���«Ë W�bMN�« WOK� w� ©X�uJ�« Ÿd??�
s� ŸuDL�« ·«u???�Æœ X�uJ�« WF�U� w??�
W�U�— X�� w�«uC�« b�d�� vI�K� W�U�«
e�eF�«b�� ”bMNL�« ¡UL�«Ë ¡U�dNJ�« d??�“Ë
s� …d�H�« w� p??�–Ë rO�«d�ô« nODK�«b��
ÂUL� w� ÕU���ô« ÊuJO� YO� ¨u�U� 21≠20
w� u�U� 20 ¡U�ö��« Âu� U�U� 8.45 W�U��«
Æa�uA�U� X�uJ�« WF�U�� «dL�RL�« W�U�
vI�KL�« «c??� rEM� WOFL��« Ê« s??O??�Ë
WOJO�UJOL�« W�bMN�« r�� s� q� l� ÊËUF��U�
¨W�O�K� …b��L�« r�_« Z�U�d� ¨X�uJ�« WF�U��
¨WO�UMB�« WOLM�K� …b��L�« r??�_« WLEM�
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مدير الجامعة بعد زيارته إيران :الكل متعطش
لتوقيع االتفاقيات والتعاون
وص����ف م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت
د .ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ال�����ب�����در زي����ارت����ه
إلي������ران ،ال��ت��ي ت��ف��ق��د خ�لال��ه��ا ع���ددا
م����ن ال���ج���ام���ع���ات ،ب���أن���ه���ا «ن��اج��ح��ة
ومتميزة».
وق��ال ال��ب��در ل��ـ«ك��ون��ا» ،ف��ي ختام
زيارته التي استغرقت عشرة ايام،
إن «ال�����زي�����ارة ك���ان���ت ن���اج���ح���ة ب��ك��ل
المقاييس ،حيث تعرفنا من خاللها
ع��ل��ى االك��ادي��م��ي��ي��ن وال��ج��ام��ع��ي��ي��ن
االي��ران��ي��ي��ن ف��ي جميع الجامعات
ال���ت���ي زرن����اه����ا ،وال��ت��م��ي��ز ال���واض���ح
في االبحاث التي تمثل عماد عمل

إطالق تطبيق
الهواتف الذكية
لـ «العلوم الحياتية»
أط�����ل�����ق�����ت ك�����ل�����ي�����ة ال�����ع�����ل�����وم
الحياتية ،ممثلة ف��ي عمادة
ال���ك���ل���ي���ة ،اإلص��������دار األول م��ن
تطبيقها اإللكتروني ،في إطار
ال��س��ع��ي ال��م��س��ت��م��ر لتحسين
وس�����ائ�����ل وأس�����ال�����ي�����ب ت���ق���دي���م
الخدمات األكاديمية ،وقامت
ب����ط����رح ال����ف����ك����رة وان����ج����ازه����ا
وتطبيقها المهندسة فاطمة
حسين ،موضحة ان التطبيق
يشمل العديد من المميزات،
وي������ت������ي������ح ل���ل���م���س���ت���خ���دم���ي���ن
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ات��ص��ال م��ع آخ��ر
المستجدات وال��خ��دم��ات في
أي وق���ت م��ن خ�ل�ال ال��ه��وات��ف
الذكية.
وي����ش����م����ل ال���ت���ط���ب���ي���ق ع����دة
خ�����دم�����ات وم�����م�����ي�����زات ،م��ن��ه��ا
اخ�������ب�������ار ال�����ك�����ل�����ي�����ة ،األق������س������ام
ال��ع��ل��م��ي��ة وم��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه��ا،
دليل الهواتف ألعضاء هيئة
التدريس والموظفين ،ورابط
لموقع الكلية ا ل��ر س��م��ي ،كما
يشمل التطبيق ميزة «التقويم
األك�����ادي�����م�����ي» ال����ت����ي ت��ح��ت��وي
ع��ل��ى ت����واري����خ أه����م األح�����داث
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي س��ت��ق��ام
ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ع م���ي���زة ال��رس��ائ��ل
التنبيهية.

أي ج���ام���ع���ة» .وأض�������اف« :أع��ج��ب��ن��ا
باالكاديميين والشعب االي��ران��ي،
والكل متعطش لتكوين الصداقات
معنا ،وهذا شيء ايجابي بالنسبة
للطرفين ،ونحن ب��دورن��ا سنعمل
ع���ل���ى إرس���������ال ال���ط���ل���ب���ة ال���راغ���ب���ي���ن
ف���ي اك���م���ال دراس���ات���ه���م ال��ع��ل��ي��ا في
اي���ران ،وبالمقابل نرحب بالطلبة
االيرانيين».
وح��������ول آل�����ي�����ات ال����ت����ع����اون ب��ي��ن
جامعتي الكويت وشيراز اإليرانية
اوض��ح ان «توقيع مذكرة التفاهم
بين الجامعتين م��ن شأنه تعزيز

التعاون المشترك في مجال اقامة
دورات تعليمية ف��ي م��ج��ال الطب
وزراع�������ة االع����ض����اء وك���ذل���ك ت��ب��ادل
ال���ط�ل�اب وان���ش���اء ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري��ض
في الكويت».
ووق�����ع خ��ل�ال ال����زي����ارة م���ذك���رات
ت���ف���اه���م م����ع ع�����دد م����ن ال���ج���ام���ع���ات
االي���ران���ي���ة ،ب��ي��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة ط��ه��ران
واصفهان وشيراز للعلوم الطبية،
في مجال التعاون وتبادل االساتذة
وال���ط���ل���ب���ة واق����ام����ة ن�������دوات ع��ل��م��ي��ة
ودراسية ،إضافة إلى التعاون في
مجال التعليم واالبحاث.

عبداللطيف البدر

«بوكسهل» تنظم مسابقة ألفضل
فكرة إبداعية في المشاريع الصغيرة
●

هدى بيطار

نظمت كلية بوكسهل الكويت أول مسابقة
ب���ع���ن���وان «أف����ض����ل ف���ك���رة إب���داع���ي���ة ف����ي م��ج��ال
ال��م��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة» ،ت��ح��ت إش����راف عضو
هيئة ال��ت��دري��س ف��ي قسم ال��دراس��ات اإلداري���ة
أرزو ال��ح��راف ،بالتنسيق م��ع قسم العالقات
العامة في الكلية.
وك��ان��ت ال��م��س��اب��ق��ة ،ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ف��ي قاعة
ال���م���ع���ارض ،ش��ه��دت ح��ض��ور رئ��ي��س مجلس
األم���ن���اء د .ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ش��اي��ج��ي ،ورئ��ي��س
ال��ك��ل��ي��ة ال��ب��روف��ي��س��ور ع��ل��ي ع��ري��ف��ة ،ورؤس����اء
األق��س��ام األك��ادي��م��ي��ة وع���دد م��ن أع��ض��اء هيئة

مشروع تخرج في « »AOUيخدم فئة الصم أثناء السفر
من خالل األوامر الصوتية لدمجهم مع فئات المجتمع
نجح ثالثة طلبة في الجامعة
العربية المفتوحة في طرح
مشروع التخرج لمساعدة
فئة الصم أثناء السفر ،من
خالل استخدام األوامر
الصوتية.

●

أحمد الشمري

ق��دم ثالثة طلبة م��ن الجامعة
ال����ع����رب����ي����ة ال����م����ف����ت����وح����ة ()AOU
مشروع تخرج يساعد فئة الصم
أثناء السفر ،من خالل استخدام
األوام������ر ال��ص��وت��ي��ة ل��دم��ج��ه��م مع
ب��ا ق��ي ف��ئ��ات المجتمع وتسهيل
السفر عليهم« ،ال��ج��ري��دة» التقت
ال��ط��ل��ب��ة ،وه���م ع��ب��دال��ل��ه المنشد،
عيسى البلوشي ،عمر عادل ،وكان
اللقاء التالي:
• ح������دث������ون������ا ع��������ن م������ش������روع
التخرج؟
 عيسى ال��ب��ل��وش��ي :م��ش��روعتخرجنا هو مساعد فئة الصم
أث����ن����اء ال����س����ف����رDeaf Traveler
،Assistant for Smartphone
م�����ن خ���ل��ال اس����ت����خ����دام االوام�������ر
ال���ص���وت���ي���ة ل��دم��ج��ه��م م����ع ب��اق��ي
فئات المجتمع وتسهيل السفر
عليهم.
• على أي برنامج قمتم بعمل
هذا المشروع؟
 ع������ب������دال������ل������ه ال������م������ن������ش������د :ت���مت��ن��ف��ي��ذ ال���م���ش���روع ع��ل��ى ب��رن��ام��ج
 ،FileMakerوهو مشغل للبرامج
على أج��ه��زة  ،Appleويستطيع

المستخدم استخدامه من خالل
اجهزة االيفون وااليبود وااليباد،
وهناك حساب على «تويتر» (@
 )DeafTravelerAppلمتابعة
أخبار البرنامج.

• م��ا دور الجامعة ف��ي انشاء
هذا المشروع؟
 عمر ع���ادل :الجامعة قدمتكل الدعم والتشجيع ،ممثلة في
ال��دك��ت��ور ال��م��س��ؤول اي��م��ن صمد،

11

أكاديميا

ال���ذي رح���ب ب��ال��ف��ك��رة االن��س��ان��ي��ة،
وشجعنا على تنفيذها ووجهنا
في بعض االمور.
• م� � ��ا دور ف ��ر ي� �ق� �ك ��م ب� �ش ��أن
المشروع بعد التخرج؟
 عيسى البلوشي :هدفنا بعدال��ت��خ��رج ه���و ت��ط��وي��ر ال��ب��رن��ام��ج
ل���ي���ع���م���ل ع���ل���ى ج���م���ي���ع االج����ه����زة
الذكية ،اضافة الى تضمينه اكثر
من لغة ،وليس االنكليزية فقط.
• ه��ل طرحتم ال�م�ش��روع على
جهات معينة لتبنيه؟
 عبدالله المنشد :المشروعانتهى بشكله الكامل قبل فترة
ق����ص����ي����رة ،وب���������إذن ال����ل����ه س��ن��ق��وم
ب�����ع�����رض�����ه ع�����ل�����ى ن������������ادي ال����ص����م
ال����ك����وي����ت����ي ،وال����ن����ظ����ر ف������ي م����دى
امكانية االستفادة منه ورعايته
وتطويره.
• ما دور كل عضو في الفريق؟
 ع����م����ر ع����������ادل :اض�����اف�����ة ال����ىا ل��ت��ق��س��ي��م االداري ل��ل��ع��م��ل ،ت��م
اي����ض����ا ت��ق��س��ي��م ال���ع���م���ل الع������داد
وتجهيز البرنامج بشكل رائع،
ح��ي��ث ت���ول���ى ع��ي��س��ى ال��ب��ل��وش��ي
لغة البرمجة ،وعبدالله المنشد
تصميم واجهة البرنامج ،وانا
ربط المعلومات.

ال��ت��دري��س وج��م��ع م��ن ال��ط��ال��ب��ات ،إض��اف��ة ال��ى
لجنة تحكيم.
وشارك في المسابقة أكثر من عشرين طالبة
قدمن مجموعة أفكار لمشاريع صغيرة ،وقررت
لجنة التحكيم إعطاء الجائزة األول��ى لفكرة
ش��رك��ة ص��غ��ي��رة ت��ص��ن��ع م��ن��ت��ج��ات ال��ص��اب��ون
الخاصة والمتعلقة بالتراث الكويتي القديم،
وانطلقت فكرة المشروع من مبدأ إيجاد منتج
يتميز بطابعه الكويتي ليكون المنتج الذي
يشتريه السياح كتذكار من الكويت ،وقدمت
الطالبات صاحبات الفكرة دراسة شاملة عن
المشروع من خطط استراتيجية وتسويقية
وتمويلية وميزانيات تضمن نجاح المشروع.

نشر ستة بحوث قانونية
في مجلة «»KiLAW

ص���در ال��ع��دد ال��ث��ان��ي م��ن مجلة كلية ال��ق��ان��ون ال��ك��وي��ت��ي��ة العالمية
( ،)KiLAWوهي مجلة قانونية محكمة تصدر عن الكلية ،وتعنى بكل ما
يتصل بالموضوعات القانونية التي تتناول مختلف القضايا ،ويرأس
تحريرها د .بدرية العوضي ،لتشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية
ب��ال��ك��وي��ت وال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،ن��ظ��را الستقطابها نخبة م��ن الباحثين
المتخصصين من أساتذة الكلية وخارجها من الكويتيين والعرب
واألجانب ،وفقا للمعايير التي حددتها هيئة التحرير.
وتضمن العدد ستة بحوث شارك في خمسة منها أساتذة بالكلية،
وحملت ع��ن��اوي��ن «القيمة القانونية إلع�لان��ات وم��واث��ي��ق واتفاقيات
الحقوق بين مصادر القانون بالكويت ومصر وفرنسا (دراسة مقارنة)»
للدكتور يسري العصار ،و»مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات
في القانون الدولي الجنائي» للدكتور علي القهوجي ،أما د .صالح
العتيبي فحمل بحثه عنوان «السلطة التنفيذية لصاحب العمل (الئحة
تنظيم العمل)».
وق��دم د .أحمد المهتدي بحثا بعنوان «دور لجان الحقيقة خالل
مرحلة العدالة االنتقالية لدول الربيع العربي» ،وضمت المجلة بحثا
باللغة اإلنكليزية للدكتورة مايرا وليامسون ،أما رئيس قسم القانون
بالكلية د .أحمد المطيري فقد حمل بحثه عنوان «نحو حوكمة جديدة
لمجلس إدارة شركة المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال».

