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الجامعة

اتحاد طلبة «التطبيقي» يطالب
بصرف مستحقات األساتذة

مشاركة بالعزف

التصميم للحملة

مواجهة للعنف

 22في املئة من طلبة الجامعات يشعرون أنهم يمتلكون حرية التعبير ضد العنف

طلبة «جامعة الخليج» يكافحون التطرف
على وسائل التواصل االجتماعي
صمم طلبة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا حملة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ت �ط��رف ف��ي وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،برعاية
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة،
وت �ن �ظ �ي��م م �ن �ظ �م��ة «إدف� �ن� �ش ��ر»
امل �س��ؤول��ة ع ��ن ت �ط��وي��ر ب��رام��ج
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ح��دي �ث��ة ،ض �م��ن 45
جامعة حول العالم.
وأظ� �ه ��رت ن �ت��ائ��ج اس�ت�ب�ي��ان
ق � ��ام ب� ��ه ف ��ري ��ق ط �ل �ب��ة ج��ام �ع��ة
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ف� � ��ي ح� �م� �ل ��ة «ارف� � � ��ع
ك�ل�م�ت��ك» ،ان « 62ف��ي امل �ئ��ة من

ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ني
ي �ع �ت �ق��دون أن ال �ت �ط��رف يمكن
أن ي��ؤث��ر ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م ،ورأى
 30.5في املئة منهم أنهم قلقون
للغاية بشأن هذه املسألة ،في
حني أن  22في املئة ال يترددون
ب�ت��ات��ا مل�ن��اق�ش��ة ه ��ذا امل��وض��وع
م��ع أص��دق��ائ �ه��م ،ورأى  61في
املئة أنهم يوافقون على أهمية
املناقشة العامة املفتوحة على
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
ملكافحة التطرف واإلرهاب».
وق� � � � � � ��ام ط� � �ل� � �ب � ��ة ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة

ب �ت �ص �م �ي��م م� �ح� �ت ��وى إع ��ام ��ي
رق� � �م � ��ي ي� �م� �ك ��ن ال� � �ش� � �ب � ��اب م��ن
مواجهة وجود تأثير لرسائل
امل� �ت� �ط ��رف ��ني ع� �ب ��ر اإلن � �ت� ��رن� ��ت،
ت� �ه ��دف إل � ��ى إع � �ط� ��اء ال �ش �ب��اب
وامل� �ج� �ت �م� �ع ��ات امل � �ش ��ارك ��ة ف�ي��ه
ف� ��رص� ��ة الس� � �ت� � �خ � ��دام وس ��ائ ��ل
ال� � � � �ت � � � ��واص � � � ��ل االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي
ل � �ل � �م � �س ��اه � �م ��ة ف � � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة
م �م��ارس��ات ال �ع �ن��ف وال �ت �ط��رف
في العالم.
وقال رئيس قسم اإلعام في
ج��ام�ع��ة الخليج ال��دك�ت��ور فهد

السميط ،إن «محاربة الكراهية
وت �م �ك��ني األغ �ل �ب �ي��ة ال �ص��ام �ت��ة
للعمل معًا للتعبير عن رفضهم
مل��ا ي �ج��ري ف��ي ال �ع��ال��م بطريقة
م�ن�ظ�م��ة وم ��دروس ��ة ه��و األم��ل
وال� �ح ��اف ��ز ع �ل��ى ال �ت �غ �ي �ي��رال��ذي
نحن في أمس الحاجة إليه في
الوقت الراهن».
وت � ��اب � ��ع« ،ن� �ظ� �م ��ت ال �ح �م �ل��ة
ن� � ��دوت� � ��ني ع � �ب� ��ر س � �ك� ��اي� ��ب م��ع
أك��ادي �م��ني م�خ�ت�ص��ني ب��ال�ش��رق
األوس � ��ط ،األول� ��ى م��ع ال��دك�ت��ور
جريجوري ج��وس م��ن جامعة

 ،Texas A&Mواخرى مع هيو
ن��اي�ل��ور رئ�ي��س تحرير جريدة
واش �ن �ط��ن ب��وس��ت ف ��ي ال �ش��رق
األوس � � � � ��ط ،ك� �م ��ا دع� � ��ا ال �ط �ل �ب��ة
رسام الجرافيتي مونستاريام
لرسم لوحة تذكارية ،وحضر
ال � ��دي ج ��ي  TRQوه� ��و ط��ال��ب
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �خ �ل �ي��ج ل�ل�ع�ل��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م�ط��رب��ا اآلذان
ب � �م � �ق � �ط� ��وع� ��ة م� ��وس � �ي � �ق � �ي� ��ة ت��م
تأليفها خصيصا للجامعة».
وب� � � � � � � ��ني ان� � � � � � � ��ه «س� � �ت� � �م� � �ن � ��ح
ال� �ف ��رق ال� �ث ��اث امل� �ت� �ص ��درة م��ن

الجامعات ال �  45املشاركة على
م �س �ت��وى ال� �ع ��ال ��م ع �ل ��ى دع� ��وة
إل��ى واشنطن ف��ي يناير 2016
ل�ت�ق��دي��م أب�ح��اث�ه��م ،وخططهم،
ون�ت��ائ�ج�ه��م ل �ك �ب��ار امل �س��ؤول��ني
الحكوميني وق �ي��ادات الحركة
امل�ه�ن�ي��ة ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ل �ت �ح��دي��د ال �ف��ائ��ز»،
مشيرا ال��ى ان «ال�ف��ري��ق الفائز
ب��امل��رك��ز األول سيحصل على
منحة دراسية قيمتها ،5000$
تليها  3000$للمركز الثاني ،و
 1000$للمركز الثالث».

الحمود :استراتيجية «الجامعة املفتوحة»...
مواكبة التطورات العلمية والبحثية في العالم
بينت مدير الجامعة العربية
امل �ف �ت��وح��ة ال ��دك� �ت ��ورة م��وض��ي
ال� �ح� �م ��ود ،أن «اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الجامعة املفتوحة هي مواكبة
ال�ت�ط��ورات العلمية والبحثية
في املنطقة والعالم».
واف � � �ت � � �ت � � �ح� � ��ت ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة
ال� � �ح� � �م � ��ود ،ورش � � � ��ة «ت �ح �ل �ي��ل
بيئة ال�ع�م��ل» ،بحضور ن��واب
م� ��دي� ��ر ال� �ج ��ام� �ع ��ة وال � �ع � �م� ��داء
وم � � ��دي � � ��ري ف � � � ��روع ال� �ج ��ام� �ع ��ة
ال�ث�م��ان�ي��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ع��دد
م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وم��دي��ري
اإلدارات ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ب��امل �ق��ر
ال��رئ �ي��س ل �ل �ج��ام �ع��ة ،وأس �ت��اذ
إدارة األع� � �م � ��ال ف � ��ي ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت وع�ض��و لجنة تقويم
أداء ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل �ل �ج��ام �ع��ة ال ��دك� �ت ��ور م �ح�م��ود
الجمل.

موضي الحمود مترئسة ورشة العمل

واس � � �ت � � �ه � � �ل� � ��ت ال � � ��دك � � �ت � � ��ورة
ال� �ح� �م ��ود ،ف �ع��ال �ي��ات ال ��ورش ��ة
ب� �ك� �ل� �م ��ة أك� � � � ��دت م� � ��ن خ ��ال� �ه ��ا
ح� � � � � � ��رص ال� � � �ج � � ��ام� � � �ع � � ��ة ع � �ل ��ى

م� � �ش � ��ارك � ��ة ج � �م � �ي� ��ع ق � �ي� ��ادي� ��ي
ق �ط��اع��ات ال �ع �م��ل ف ��ي ص�ي��اغ��ة
وب �ن��اء ال�خ�ط��ة االستراتيجية
ال� ��راب � �ع� ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة (-2017

 )2022ال �ج��اري ال�ع�م��ل عليها
ب ��ال �ت �ن �س �ي ��ق وال� � �ت� � �ع � ��اون م��ع
ج � �م � �ي ��ع ق� � �ي � ��ادي � ��ي وم � ��دي � ��ري
إدارات ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة

واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن خ �ب��رات �ه��م
وتجاربهم وما تم إنجازه من
م�ش��اري��ع وب��رام��ج ف��ي (الخطة
االستراتيجية الثالثة -2012
.)2016
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ال�ح�م��ود،
إن«اإلدارة العليا في الجامعة
تتطلع من خال هذه الورشة
إلى تحقيق األهداف املرسومة
ل �ه ��ا وم � ��ن أه �م �ه ��ا ت�ش�خ�ي��ص
وت �ح �ل �ي ��ل ال �ب �ي �ئ ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة
وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة ب�ك��ل
ف � ��روع� � �ه � ��ا ،وت� � �ح � ��دي � ��د ن� �ق ��اط
ال� � �ق � ��وة وال � �ض � �ع ��ف وال � �ف� ��رص
ً
وامل� �ه ��ددات ،ف�ض��ا ع��ن تقويم
م ��دى ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف ال�خ�ط��ة
االس � �ت � ��رات � �ي � �ج � �ي � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة
واأله� ��داف امل�ط�ل��وب تحقيقها
ف� ��ي ال� �خ� �ط ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال ��راب � �ع ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة ،ت��رج �م��ة

ل�ل��رس��ال��ة ال�س��ام�ي��ة واأله� ��داف
ال� �ن� �ب� �ي� �ل ��ة ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة ف � ��ي أن
ت � �ك� ��ون ح� �ق� �ي� �ق ��ة ري� � ��ادي� � ��ة ف��ي
ب �ن��اء مجتمع ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة
وم ��واك� �ب ��ة ف ��ي ك ��ل م ��ا ت�ت�ط�ل��ع
إلى تحقيقه من تطور وإنجاز
ال�ت�ط��ورات العلمية والبحثية
وال �خ��دم��ات �ي��ة امل �ت �س��ارع��ة في
املنطقة والعالم».
وواص� � � � ��ل امل� � �ش � ��ارك � ��ون ف��ي
ال��ورش��ة تمثيل بيئة قطاعات
العمل في الجامعة ،أكاديميًا
وب� �ح� �ث� �ي ��ًا وإداري � � � � � � ��ًا وم ��ال� �ي ��ًا
إع ��ام� �ي ��ًا وب �ي �ئ ��ة ع �م ��ل ف� ��روع
الجامعة.
واخ � � � �ت � � � �ت � � � �م� � � ��ت ال� � � � ��ورش� � � � ��ة
فعالياتها بعدد من املقترحات
والتوصيات وذل��ك على ضوء
املوضوعات واملناقشات التي
تم تناولها.

الكلية كرمت فريقها

«بوكسهل» :مشاركة الطالبات في «املناظرات»
تبني الثقة بالنفس وتنمي مهارات الحوار
افادت كلية بوكسهل الكويت
للبنات ،بأن «مشاركة الطالبات
ف��ي دوري مناظرات مؤسسات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ف� ��ي ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت ،تسهم ف��ي ب�ن��اء الثقة
ب��ال �ن �ف��س وت �ن �م��ي م ��ن م �ه��ارات
الحوار لدى الطالبات».
وق��ال رئيس الكلية الدكتور
ع� � �ل � ��ي ع � ��ري � � �ف � ��ة ،ب� � �ع � ��د ت� �ك ��ري ��م
ال�ط��ال�ب��ات ال �ل��وات��ي ش��ارك��ن في
امل �ن ��اظ ��رات،إن «ال�ك�ل�ي��ة تحرص
ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي م �ث��ل ه ��ذه
املناظرات ألنها تسهم في صقل
ال �ش �خ �ص �ي��ة وت �ن �م �ي��ة م� �ه ��ارات
ال �ح��وار ل��دى ال�ط��ال�ب��ات ،كما أن
الكلية لديها ن��اد لفن الخطابة
ال � ��ذي ي �ن �ظ��م ب� � ��دوره م �ن��اظ��رات
وورش ع � �م ��ل ع � �ل ��ى م �س �ت��وى
ال � �ك � �ل � �ي ��ة ت � �س� ��اع� ��د ال � �ط ��ال � �ب ��ات
وت��ؤه�ل�ه��ن ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي مثل
ت�ل��ك امل �س��اب �ق��ات» ،الف �ت��ا ال ��ى ان
ُ
«ه �ن��اك م� ��ادة ت � ��درس ل�ط��ال�ب��ات

فريق طالبات «بوكسهل» بعد تكريمهن

إدارة األع� �م ��ال وه� ��ي م � ��ادة فن
الخطابة تساعدهن على تنمية
التفكير النقدي وإقامة الحجة
على اآلخرين وتقديم الدليل».

واث�ن��ى الدكتور علي عريفة،
ع �ل��ى إدارة ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة في
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ل�ت�ن�ظ�ي��م مثل
ت�ل��ك امل �ن��اظ��رات «ك��ون�ه��ا تجمع

املؤسسات التعليمية الخاصة
والحكومية بهدف واح��د وهو
ت �ح �س ��ني م � �خ� ��رج� ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي».

ولفت ال��ى ان «ه��ذه املشاركة
ه ��ي ال �ث��ان �ي��ة ل �ك �ل �ي��ة ب��وك�س�ه��ل
الكويت».
وأش� � � � � � � � ��ادت م� � ��دي� � ��ر ش� � � ��ؤون
ال �ط �ل �ب��ة ب ��اإلن ��اب ��ة ف� ��ي ال �ك �ل �ي��ة
سمر الحموري ،بهذه املبادرة،
مبينة أن «اإلدارة مهتمة دائما
ب�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات ال�ط��ال�ب��ات
األك��ادي �م �ي��ة وت �ط��وي��ر م �ه��ارات
االتصال والقيادة لديهن ،وذلك
ل� �ب� �ن ��اء ش �خ �ص �ي��ات �ه��ن وص �ق��ل
م��واه �ب �ه��ن وت��وظ �ي��ف ط��اق�ت�ه��ن
ف��ي م��ا ه��و مثمر ون��اف��ع ،ويقع
ب ��ذل ��ك ع �ل��ى ع��ات �ق��ه م �س��ؤول �ي��ة
الكلية ت�ق��دي��م خ��دم��ات متميزة
وذات ج ��ودة ع��ال�ي��ة ل�ل�ط��ال�ب��ات
ت �ل �ي��ق ب �م �س �ت��واه��ن األك��ادي �م��ي
وترقى بمستوى الكلية».
واض � � ��اف � � ��ت «ت� � �س � ��اع � ��د ه� ��ذه
امل �ش��ارك��ات ع�ل��ى تنمية ق ��درات
ال� �ط ��ال� �ب ��ات وت� �ط ��وي ��ر م� �ه ��ارات
االتصال لديهن ،فعلى الصعيد

القشعان 5 :سنوات لم تسجل خاللها
قضية مخدرات واحدة في «االجتماعية»
قال عميد كلية العلوم االجتماعية الدكتور
حمود القشعان إن «الكلية تفخر بأنه ووفقا
آلخر احصائية صادرة عن السنوات الخمس
املاضية ل��م تسجل قضية جنائية أو جنحة
ف��ي ح��ق أي ط��ال��ب أو م��وظ��ف أو عضو هيئة
تدريس تتعلق بقضايا املخدرات».
واض ��اف ال�ق�ش�ع��ان ،خ��ال ف�ع��ال�ي��ات ال�ي��وم
ال� �ت ��وع ��وي ال � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه ال �ك �ل �ي��ة أم � ��س ،ع��ن
ض ��رر اس �ت �خ��دام امل � ��واد امل� �خ ��درة ،إن «اق��ام��ة
م�ث��ل ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ال ت�ع�ن��ي ان �ت �ش��ار ه��ذه
الظاهرة في اوساط الكلية التي تعمل بمبدأ
تعزيز السلوكيات االيجابية اوال السيما ان

الدراسات التي أجرتها الحكومة أثبتت أن كل
دينار يصرف في مجال التوعية يوفر على
الدولة  12دينارا للعاج من مشكلة ما».
وش��دد نائب املدير العام لشؤون الشباب
ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة أح�م��د الخزعل،
ع �ل��ى «ح� � ��رص ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى اداء رس��ال �ت �ه��ا
التوعوية في محاربة آفة املخدرات وتحذير
ووقاية الشباب منها».
وقال الخزعل ،في كلمته ،إن «للهيئة رسالة
ت��وع��وي��ة إع��ام �ي��ة ت��وض��ح خ �ط��ر امل� �خ ��درات
واثرها على الشباب».
وأضاف ،إن «الهيئة جادة في أداء رسالتها

بجميع السبل املتاحة» ،مبينا انها «ال تألو
ج� �ه ��دا م ��ن اج � ��ل ال� ��وص� ��ول ل �ج �م �ي��ع ش��رائ��ح
املجتمع ل�ب�ي��ان خ�ط��ر آف��ة امل �خ��درات انطاقا
م��ن ق�ن��اع�ت�ه��ا ب ��أن ال �ش �ب��اب ه��م ط��اق��ة وع�م��اد
املستقبل».
وش �ه��دت ال�ف�ع��ال�ي��ات ع��رض فيلم بعنوان
«م�ص�ي��رك ق� ��رارك» ،اض��اف��ة ال��ى تنظيم حلقة
نقاشية ح��اض��ر فيها ممثلو اإلدارة العامة
ملكافحة امل�خ��درات واالدارة العامة للجمارك
وق �س��م ال �ق��ان��ون ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق وامل�ع��ال��ج
النفسي أح�م��د امل��ا م��ن م��رك��ز ب�ي��ت التمويل
الكويتي لعاج االدمان.

جانب من اللقاء

امل�ه�ن��ي ،ت�ب�ن��ي امل �ن��اظ��رات ق��درة
الطالبة على التواصل والحوار
القائم على تقبل ال��رأي وال��رأي
اآلخ � � � � ��ر واإلق� � � � �ن � � � ��اع ب ��ال� �ح� �ج ��ج
ُ
والبراهني املنطقية ،كما ت� َ�و ِرث
ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��وار ل��دي �ه��ن
ب�ط��ري�ق��ة م�ع�ب��رة ت��ؤه�ل�ه��ن على
التواصل في مكان العمل».
وع �ل �ق��ت م� �س ��ؤول ��ة ش� ��ؤون
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ف � ��ي ال� �ك� �ل� �ي ��ة ن ��ادي ��ا
كعوش ،على تجربتها للمرة
االول� � � ��ى ك �ع �ض��و م� ��ن اع �ض ��اء
ه �ي �ئ ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ف� ��ي دوري
م� �ن ��اظ ��رات ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت،
وقالت إن «تلك املشاركة كانت
ل� �ه ��ا دور ك �ب �ي��ر ف� ��ي إن� �ج ��اح
ال � � � ��دوري ح �ي ��ث ك ��ان ��ت ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ع �ل��ى م �س �ت��وى ع��ال
م��ن االح�ت��راف�ي��ة ال�ت��ي اض��اف��ت
خ� � �ب � ��رات ك� �ب� �ي ��رة مل ��وظ� �ف ��ي و
موظفات الكليات والجامعات
االخرى».

طالب االت�ح��اد ال�ع��ام لطلبة
وم� � �ت � ��درب � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
م ��ن رئ �ي ��س وأع � �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة
التدخل إلنهاء قضية الساعات
اإلض��اف �ي��ة امل �ت��أخ��رة ألع �ض��اء
هيئتي ال �ت��دري��س وال �ت��دري��ب،
لتوفير الشعب الدراسية التي
يحتاج إليها ط��اب وطالبات
الهيئة.
وق � � � ��ال أم � � ��ني س � ��ر االت � �ح� ��اد
ماجد فالح العازمي ،إن «تأخر
تلك املستحقات أثر سلبا على
العملية التعليمية والب��د من
ح��ل س��ري��ع ل �ه��ا ،وال�ع�م��ل على
وضع آلية محددة تضمن عدم
تكرار تلك املشكلة».
ودع ��ا م��اج��د ال �ع��ازم��ي ،ال��ى
«زي� � � � ��ادة ع� � ��دد أع � �ض� ��اء ه�ي�ئ��ة
ال �ت��دري��س ف��ي ق �س��م ال�ه�ن��دس��ة
الكيميائية في كلية الدراسات
التكنولوجية ،إض��اف��ة ل��زي��ادة
ع � � � ��دد ال � � �ق� � ��اع� � ��ات ال � ��دراس� � �ي � ��ة
ن� � �ظ � ��را ل � �ح� ��اج� ��ة ال � �ق � �س� ��م ال� ��ى
ت�ل��ك ال ��زي ��ادة» ،م�ش�ي��را ال ��ى أن
«ق �س��م ال �ه �ن��دس��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
ت�ت�ش�ع��ب م �ن��ه  3ت�خ�ص�ص��ات،
وه ��ي ب �ك��ال��وري��وس ال�ه�ن��دس��ة

ماجد العازمي

ال � �ك � �ي � �م � �ي� ��ائ � �ي� ��ة ،وت� �خ� �ص ��ص
تشغيل امل�ص��اف��ي ،وتخصص
ص�ن��اع��ات كيميائية ،ويشهد
ال �ق �س��م ازدي � � � ��ادا واض� �ح ��ا ف��ي
أع � ��داد ال�ط�ل�ب��ة وي �ق��اب �ل��ه عجز
ف ��ي أع� � ��داد ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س»،
الف �ت��ا إل ��ى أن ��ه «ل ��م ي�ت��م تعيني
أع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ت � ��دري � ��س ف��ي
ال �ق �س��م م �ن��ذ ال� �ع ��ام  ،2003م��ا
تسبب ف��ي ت�ك��دس الطلبة في
ال �ق��اع��ات ال ��دراس� �ي ��ة ،وه ��و ما
يتنافى مع القواعد األكاديمية
وي ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى
الخريجني».

«تجمع طلبة األردن» يدعو
لزيادة اإلعانة إلى  400دينار
دع � � ��ا أم � � ��ني ال � �س� ��ر ل �ل �ه �ي �ئ��ة
االداري��ة لتجمع طلبة الكويت
امل �س� �ت� �ق ��ل ف� ��ي األردن ف� ��ارس
ال� � �ش� � �م � ��ري وزارة ال �ت �ع �ل �ي ��م
ال� �ع ��ال ��ي ال � ��ى زي� � � ��ادة اإلع ��ان ��ة
االجتماعية للطلبة الدارسني
ع� �ل ��ى ن �ف �ق �ت �ه��م ال� �خ ��اص ��ة ف��ي
ً
األردن إلى  400دينار بدال من
 200دي�ن��ارالرت�ف��اع اإلي�ج��ارات
واملتطلبات املعيشية عمومًا
في األردن.
وط��ال��ب ال �ش �م��ري ف��ي ب�ي��ان
أم� � ��س ب� �س ��رع ��ة إق � � � ��رار ص ��رف
امل �ك ��اف ��أة اإلك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة لطلبة
ط� ��ب األس � �ن� ��ان أس� � ��وة ب�ط�ل�ب��ة
ال �ط��ب ال �ب �ش��ري وب � ��دل أدوات
وم �ع��دات ع�ل�م�ي��ة ب��أث��ر رج�ع��ي
ل�ل�م�ب�ت�ع�ث��ني ف ��ي األردن حيث
إن ط �ل �ب��ة ال � ��دراس � ��ات ال�ط�ب�ي��ة
ملزمون بكثير من املصروفات
ال � ��دراس� � �ي � ��ة ال� �ب ��اه� �ظ ��ة .وق � ��ال
«هناك احتياجات ومتطلبات
أس ��اس� �ي ��ة ت �م��ت زي ��ادت� �ه ��ا ف��ي
األردن وي �ح �ت��اج �ه��ا ال �ط��ال��ب
الدارس هناك األمر الذي جعل
التجمع ِّ
ُّ
تصورًا ودراسة
يقدم
كاملة حول الغاء املعيشي».
وذك � � � � ��ر ان ال � �ت � �ج � �م� ��ع ق� ��دم
م � �ق � �ت� ��رح� ��ًا ل � � ��وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
والتعليم العالي الدكتور بدر
العيسى خ��ال ح�ض��وره حفل
ت�ك��ري��م ال�ف��ائ�ق��ني وال�خ��ري�ج��ني

فارس الشمري

الذي أقامه مكتبنا الثقافي في
األردن بزيادة اإلعانة للطاب
الكويتيني.
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال� � �ش� � �م � ��ري ان
اإلع ��ان ��ة ال�ش�ه��ري��ة  200دي�ن��ار
لم يطرأ عليها أي تغيير منذ
نحو  5سنوات رغ��م أن االردن
ي�ع�ت�ب��ر م ��ن أك �ث��ر ال � ��دول ال�ت��ي
تعاني من غاء معيشي.
وت ��اب ��ع أم� ��ني ال �س��ر للهيئة
االداري� � � � ��ة ل �ل �ت �ج �م ��ع«ان م�ب�ل��غ
ال� � � � �� 200دي � �ن� ��ار الي �ك �ف��ي ح�ت��ى
ل� ��دف� ��ع اي � �ج� ��ار س� �ك ��ن ال� �ط ��اب
وق �ض��اء اح�ت�ي��اج��ات�ه��م وح��ان
ال ��وق ��ت ل��زي��ادت �ه��ا ول� ��ن ن�ق�ب��ل
بالكثير من املماطات».

الصندوق األهلي افتتح «يوم حياة»:
توعية املجتمع بأهمية الصحة

جولة في املعرض

لفت م��دي��ر ال�ص�ن��دوق األهلي
ال ��دك� �ت ��ور ص� ��اح ال �ع �ث �م��ان ال��ى
أن «ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ي� �س� �ع ��ى إل� ��ى
توعية املجتمع بأهمية الصحة
وإع� � � � �ط � � � ��اء ف � � ��رص � � ��ة ألص� � �ح � ��اب
امل� �ش ��اري ��ع وال� �ش ��رك ��ات ال �ع��ام �ل��ة
ب � �م � �ج� ��ال ال � �ص � �ح� ��ة ورع ��اي� �ت� �ه ��ا
ً
ل� �ع ��رض م �ن �ت �ج��ات �ه��ا ف� �ض ��ا ع��ن
تقديم ك��ل م��ا ه��و مفيد ملوظفي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب».
وب ��ني ال�ع�ث�م��ان خ ��ال اف�ت�ت��اح
م �ع��رض «ي� ��وم ح �ي��اة» ب�ح�ض��ور

ع��دد م��ن ق�ي��ادي��ي وال�ع��ام�ل��ني في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال� � �ت � ��دري � ��ب ب� ��رع� ��اي� ��ة م ��دي ��ره ��ا
ع � � ��ام ال � ��دك � �ت � ��ور أح � �م� ��د األث � � ��ري
ومساهمة بنك الكويت الوطني
ً
ان امل � �ع� ��رض ي� ��أت� ��ي اس �ت �ك �م ��اال
ألن�ش�ط��ة «م �ش��روع ح �ي��اة» ال��ذي
ي� �ن� �ظ� �م ��ه ال � � �ص � � �ن� � ��دوق األه � �ل� ��ي
بهدف ب��ث روح االن�ت�م��اء للعمل
ب��ني أس ��رة ال�ه�ي�ئ��ة وتشجيعهم
ع �ل��ى ال� �ع� �ط ��اء وامل� � �ب � ��ادرة دع �م��ًا
للبرامج التشجيعية والتثقيفية
والتوعوية.

ّ
«العلوم الطبية» دشنت
«يوم املشروعات الصغيرة»
دش�ن��ت كلية ال�ع�ل��وم الطبية
امل �س��اع��دة ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
«ي� ��وم امل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة»
الذي يهدف الى دعم وتشجيع
أصحاب املشروعات الصغيرة
ف � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ف � � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املجاالت.
وج� � ��اء ت �ن �ظ �ي��م ال� �ي ��وم ت�ح��ت
رع��اي��ة وح �ض��ور ع�م�ي��د الكلية

ال� ��دك � �ت� ��ور س � �ع� ��ود ال� �ع� �ب� �ي ��دي،
وال� �ع� �م� �ي ��د امل� �س ��اع ��د ل �ل �ش��ؤون
األك��ادي�م�ي��ة ال�ب��روف�ي�س��ور علي
دشتي.
وت� � � �ن � � ��وع � � ��ت امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات
امل � � �ش � ��ارك � ��ة م� � ��ا ب� � ��ني األع� � �م � ��ال
اليدوية واملشغوالت الحرفية،
واالبتكار في مجال الصناعات
الغذائية.

