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الجامعي

ترقية  413موظفًا باالختيار
في جامعة الكويت

برملانيون وأكاديميون ّ
يقيمون مشوار املرأة الكويتية بعد  10سنوات من حصولها على الحق السياسي

عاشور« :الفكر املتشدد» يمنع املرأة
من القيادة والصدارة في املجتمع
| كتب فراس نايف |
رأى رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ش ��ؤون امل ��رأة
واألس ��رة النائب ص��ال��ح ع��اش��ور ان
امل�ج�ت�م��ع إل ��ى اآلن الي�ق�ب��ل ان يجد
امل � � ��رأة ف ��ي ال� � �ص � ��دارة أو ان ت �ك��ون
ق �ي��ادي��ة ،ب�س�ب��ب م��ا أس �م��اه «ال�ف�ك��ر
املتشدد» الذي يرفض ان تكون املرأة
قيادية ومتصدرة في الواجهة.
وأوض � ��ح ع��اش��ور خ ��الل ال �ن��دوة
التي نظمها مركز دراسات وأبحاث
امل��رأة ف��ي كلية العلوم االجتماعية
تحت عنوان «أين حقوق املرأة بعد
م��رور عشرة س�ن��وات م��ن حصولها
ع �ل ��ى ال� �ح ��ق ال� �س� �ي ��اس ��ي» ب��رع��اي��ة
وحضور عميد الكلية الدكتور عبد
ال��رض��ا اس �ي��ري ص �ب��اح أم ��س على
م�س��رح ع�ب��دال�ل��ه ال�ج��اب��ر ف��ي ال�ح��رم
ال� �ج ��ام� �ع ��ي ب ��ال� �ش ��وي ��خ ان � ��ه س�ي�ت��م
وض� ��ع م � ��ادة ب��ال �ق��ان��ون ل�ل�م�ق�ب�ل��ن
على ال��زواج باالنخراط في دورة ال
تقل مدتها ع��ن شهر يمنح بعدها
شهادة اجتياز وبعدها يصدر عقد
الزواج.
وأوض � � � � ��ح ع � ��اش � ��ور ان ال � �ه ��دف
م ��ن ه� ��ذه ال � � ��دورة م �ع��رف��ة واج �ب��ات
وم �س��ؤول �ي��ات ال ��زوج ��ن ،الف �ت��ًا إل��ى
ان ه��ذه ال ��دورة طبقت ف��ي ماليزيا
وأس � �ه � �م� ��ت ف � ��ي ان � �خ � �ف� ��اض ن �س �ب��ة
الطالق لديها.
وأش � ��ار إل ��ى ان ��ه س�ت�ت��م مناقشة
ق � ��ان � ��ون ي� �ش� �ت ��رط ت� �ق ��دي ��م امل �ت �ق ��دم
ل �ل��زواج ،صحيفة الحالة الجنائية
ألن��ه م��ن ح��ق امل ��رأة ان تتطلع على
ه ��ذه ال �ص �ح �ي �ف��ة ،الس �ي �م��ا وان� ��ه تم
اك �ت �ش��اف ق �ض��اي��ا ك �ب �ي��رة ل�ل�م�ت�ق��دم

ق �ب��ل زواج� � ��ه م ��ا ت �س �ب��ب ف ��ي وق ��وع
ال� �ط ��الق،م ��ؤك� �دًا ان ه� ��ذه ال �ق��وان��ن
سيتم البحث فيها وتطبق في دور
االنعقاد الحالي.
وانتقد غياب امل��رأة ع��ن الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ان� ��ه ح�ت��ى
ال�ت�ي��ارات وال�ك�ت��ل السياسية هناك
غ �ي��اب واض ��ح ل�ل�م��رأة ف �ي �ه��ا،ون��ادرًا
ما نجد قياديات بها ،الفتًا إل��ى ان
ه �ن ��اك ب �ع��ض امل��رش �ح��ن م�ه�م�ت�ه��م
دغدغة مشاعر امل��رأة خالل العملية
االنتخابية.
وب� �ش ��أن ت �ق �ي �ي �م��ه ل ��وض ��ع امل � ��رأة
الكويتية بعد مرور  10سنوات على
حصولها على الحقوق السياسية
أوض� � ��ح ع ��اش ��ور ان «ه� � ��ذه ال �ف �ت��رة
ق�ص�ي��رة وغ�ي��ر ك��اف�ي��ة لتقييم امل��رأة
ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة»،م�ض�ي�ف��ًا
ان ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي ال �ح��ال��ي لم
ي�س��اع��د امل ��رأة ب�ط��ري�ق��ة حقيقة ب��أن
يكون لها دور مستقل في العملية
السياسية وذلك ألن الصوت الواحد
يصب في صالح املرشح القريب من
الناخب بينما سابقًا كان أنسب لها
في تحقيق نجاحات سياسية.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � �ه ��ا ق� � ��ال� � ��ت ال � �ن� ��ائ� ��ب
السابق في مجلس األم��ة الدكتورة
معصومة املبارك ان دور املرأة عامل
م �ح ��رك وم� �غ � ٍ�ذ ل �ل �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي،
موضحة أن لجنة املرأة تشكلت في
العام  2005ولم تكن داخ��ل البرملان
كما أوضح النائب عاشور.
واض ��اف ��ت امل� �ب ��ارك ان ف ��ي ال �ع��ام
 2006ت� ��م ت ��رش �ي ��ح  29س� �ي ��دة ف��ي
انتخابات مجلس األمة وكان هناك
زخم من قبل املرشحات ولكن لم تفز

م � �ح� ��دودا ف ��ي ال �ت �م �ث �ي��ل ب��امل�ج�ل��س
بسبب غياب األح��زاب وع��دم وجود
«ك��وت��ة» لتعين امل��رأة ف��ي املناصب
القيادية بالدولة.

املتحدثون في الندوة

• أسيل العوضي :ثقافة املجتمع تعتقد
أن املرأة ال تصلح للسياسة بسبب عاطفتها
أي م��رش�ح��ة ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت وج��اء
ال �ع ��ام  2008وت��رش �ح��ت  28س�ي��دة
ح �ي��ث ب� ��دأ ال� �ع ��دد ي �ت �ن��اق��ص ،وف��ي
العام  2009ترشحت  15امرأة وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ذل � ��ك ك ��ان ��ت أول ب � ��ادرة
تغيير باملجتمع وذلك بفوز  4نساء
من أصل  15مرشحة.
من جهتها قالت النائب السابق
ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ال��دك �ت��ورة أس�ي��ل
العوضي إن مشكلة غياب املرأة عن
م�ج�ل��س األم ��ة ل�ي�س��ت ف��ي ال�ق��وان��ن
وان ��ه ب�م�ج��رد إق ��راره ��ا س�ت�ح��ل تلك
املشكالت ،مشيرة إل��ى أنها مشكلة
ث �ق��اف��ة ع ��ام ��ة ل � ��دى امل �ج �ت �م��ع ال ��ذي

يعتقد ج��زء كبير منه ب��أن امل��رأة ال
ت�ص�ل��ح ل�ل�ع�م��ل ال �س �ي��اس��ي ،بحجة
أنها عاطفية وال تملك أعصابها في
ال��وق��ت ال ��ذي رأي �ن��ا ف�ي��ه امل�ش��اج��رات
وفقدانا لألعصاب من قبل األعضاء
الرجال في املجلس وهذا ما يسمى
ب� «العواطف» أيضا.
وأض��اف��ت«ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��ام��ة أث��رت
س �ل �ب��ًا ع �ل��ى ت��ول��ي امل � ��رأة امل �ن��اص��ب
ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي ال� ��دول� ��ة ك �م ��دي ��رة أو
وكيلة وزارة ،علما بأن امل��رأة تعمل
بجد واجتهاد في مختلف األقسام
في ال��وزارات ،األم��ر ال��ذي دفعنا في
مجلس األم ��ة ال �ع��ام  2009ملناقشة

م��وض��وع ال ��(ك��وت��ة ) ف��ي امل�ن��اص��ب
ال �ق �ي ��ادي ��ة ،ب�ت�خ�ص�ي��ص ن �س �ب��ة 30
ف ��ي امل� �ئ ��ة ل� �ل� �م ��رأة ف ��ي ح � ��ال ت��واف��ر
الكفاءات بن الرجل واملرأة ،ولكننا
واجهنا رفضًا تامًا وعنيفًا من قبل
الحكومة والنواب لهذا املقترح».
وأكدت العوضي أننا نعاني في
املجتمع الكويتي من إطالق األحكام
دون دراس � ��ات أو م�ع�ط�ي��ات ب��ل من
خالل الثقافات العامة املترسخة في
عقول معظم ال�ن��اس ،كما أن الرجل
له أفضلية في االنتخابات من خالل
إدارة الحمالت االنتخابية وزي��ارة
ال� � ��دواوي� � ��ن وت �خ �ل �ي��ص امل �ع ��ام ��الت
وغ �ي��ره��ا م ��ن األم� � ��ور االن �ت �خ��اب �ي��ة،
ال�ت��ي ت�ع�ج��ز ع�ن�ه��ا امل ��رأة وب��ال�ت��ال��ي
ل�ل��رج��ل أف�ض�ل�ي��ة ع��ن امل� ��رأة ف��ي ه��ذا
ال �ج��ان��ب ك��ون �ه��ا ت �ه �ت��م ف ��ي ب�ي�ت�ه��ا
وع ��ائ� �ل� �ت� �ه ��ا ،وس� �ي� �ظ ��ل دور امل � ��رأة

وردًا ع �ل��ى م �ق��ول��ة ع��اش��ور ب��أن��ه
م��ن ال �ض ��روري ان�ت�خ��اب م��رش�ح��ات
م��ن ع��ام��ة امل�ج�ت�م��ع ول �ي��س أس��ات��ذة
ب��ال�ج��ام�ع��ة ق��ال��ت ال�ع��وض��ي«أع�ت�ق��د
أن الناخبن ق��د وف�ق��وا باختيارهم
�ال
أرب � ��ع ن��ائ �ب��ات ع �ل��ى م �س �ت��وى ع � ٍ
م��ن العلم والثقافة ،م��ن أج��ل العمل
ع �ل��ى ال �ت �ش��ري��ع وال��رق��اب��ة ول ��م تكن
اخ � �ت � �ي � ��ارات � �ه � ��م وف� � �ق � ��ًا ل �ت �خ �ل �ي��ص
املعامالت واملعايير األخرى».
من جهته رأى عميد كلية العلوم
االج �ت �م��اع �ي��ة ال��دك �ت��ور ع�ب��دال��رض��ا
اس� �ي ��ري ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي غ�ي��ر
متميز بغياب امل ��رأة ،م��ؤك�دًا أن في
مثل هذا الشهر قبل عقد من الزمن
استكملت الكويت مكونات الدولة
ال ��دس �ت ��وري ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة
املستقلة بمنح املرأة حقها الطبيعي
«امل � �س � �ل ��وب» و«امل �ه �ض��وم»،م �ب �ي �ن��ًا
ان�ه��ا دخ�ل��ت ن ��ادي ال ��دول املستقلة
ف � ��ي ال � �ع � ��ام  1961ون � � � ��ادي ال� � ��دول
الدستورية  1963ولكن لم تستكمل
أركان ومكونات الدولة اال في العام
 2005ع�ن��دم��ا أع�ط�ي��ت امل� ��رأة حقها
ال��دس�ت��وري .وب��ن أس�ي��ري ان امل��رأة
ن��اض�ل��ت وك��اف�ح��ت س ��واء م��ن أف��راد
أو م��ؤس �س��ات ح �ت��ى ح�ص�ل��ت على
ح�ق�ه��ا ال �س �ي��اس��ي ،م�ه�ن�ئ��ًا ال�ك��وي��ت
الدولة الديموقراطية بهذا االنجاز
للمرأة ،متمنيًا ان تعود املرأة لتكمل
مشوارها السياسي.

ّ
األثري كرم متقاعدين ومتميزين في «التربية»:
ال بد من الزرع حتى يكون الحصاد

األثري مكرمًا إحدى املوظفات

لقطة جماعية للمكرمني

| كتب فراس نايف |
ث�م��ن م��دي��ر ع��ام الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد األثري
جهود العاملن في كلية التربية األساسية
م��ن أس��ات��ذة ومعيدين وم��وظ�ف��ن ومكاتب
نوعية ،مؤكدًا ان حصادهم لعام كامل أثمر
عن نتائج مميزة.
وأضاف األثري خالل حفل ختام أنشطة
ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة وال� �ت ��ي ن�ظ�م�ه��ا
مكتب العالقات العامة في الكلية مساء أول
م��ن أم��س على م�س��رح الكلية ،ب��رع��اي��ة بنك
ورب ��ة ان ف�ك��رة ال�ح�ف��ل استحدثتها الكلية
حيث تختتم وتوثق فيها فعاليات بكافة
أق�س��ام�ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وأي �ض��ًا ل�ت�ك��ري��م ك��ل من
أخلص وتفانى في عمله.
وب � ��ن األث� � � ��ري ان ه � ��ذه اح �ت �ف��ال �ي��ة ل�ه��ا
دالالت متعددة وهي يوم الحصاد والجهد

املبذول ،مبينًا انه البد من الزرع حتى يكون
الحصاد ،مثمنًا حجم االن�ج��ازات والعطاء
الضخم م��ن جميع املتميزين ال��ذي��ن ميزوا
هذه الكلية في كل عام.
وق��ال ان ه��ذا الحفل يأتي أيضًا لتكريم
األس ��ات ��ذة امل �ت �ق��اع��دي��ن وامل �ت �م �ي��زي��ن ال��ذي��ن
يحملون مسيرة حافلة بالعطاء ،متوجهًا
ب��ال �ش �ك��ر ل �ه��م ول �ج �م �ي��ع األس � ��ات� ��ذة ال��ذي��ن
غ� ��ادروا ال�ك�ل�ي��ة وت��رك��وا خ�ب��رات�ه��م النافعة
واملثمرة.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د م�م�ث��ل ب�ن��ك ورب ��ة خالد
ال �س �ب �ي �ع��ي ان ال� �ب� �ن ��ك الي � ��أل � ��و ج � �ه � �دًا ف��ي
املشاركة بمثل ه��ذه االحتفاالت التقديرية
ألعضاء هيئة التدريس ،إيمانًا منه بأهمية
املشاركة املجتمعية.
وأض� � � � ��اف ال� �س� �ب� �ي� �ع ��ي ان ال� �ب� �ن ��ك ح �ق��ق
نجاحات كثيرة رغم قصر نشأته ،مبينًا انه

التقى مديري الشؤون اإلدارية واملالية في «التطبيقي»

حجرف الحجرف :محاربة البيروقراطية
والعمل بروح الفريق
ش � � ��دد ن � ��ائ � ��ب امل � ��دي � ��ر ال � �ع ��ام
ل � �ل � �ش� ��ؤون اإلداري� � � � � � ��ة وامل ��ال � �ي ��ة
ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي وال�ت��دري��ب املهندس
حجرف الحجرف على ض��رورة
العمل الجماعي ب��روح الفريق
الواحد ،مؤكدًا ان النهج العملي
خ ��الل امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة سيشهد
محاربة املركزية والبيروقراطية
في القطاع.
ودع ��ا ال�ح�ج��رف خ��الل لقائه
مديري اإلدارات في القطاع إلى
ض� � ��رورة ال �ع �م��ل وف� ��ق امل�ع��اي�ي��ر
امل� �ت� �ب� �ع ��ة ل �ت �ط �ب �ي��ق ال �ش �ف��اف �ي��ة
وال �ن��زاه��ة ف��ي ال �ق �ط��اع وال�ه�ي�ئ��ة
م ��ع ض � � ��رورة ال� �ت� �ع ��اون ال �ك��ام��ل
وااليجابي مع الجهات الرقابية.
ووص � � � � � ��ف ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ن ف ��ي
ال �ق �ط��اع ب ��«ال �ج �ن��ود امل�ج�ن��دة»
ل �خ��دم��ة ال �ك��وي��ت،م��وض �ح��ًا أن
ال�ع�م��ل ف��ي أي ق �ط��اع أو إدارة
يجب أن يكون من أجل تطوير

الحجرف خالل لقائه مديري الشؤون اإلدارية واملالية في الهيئة

الهيئة واالرتقاء بها.
وقال إن بابه مفتوح للجميع
وإن ��ه ع�ل��ى اس�ت�ع��داد لالستماع
وم � � �ع � ��ال � � �ج � ��ة أي م � ��الح � �ظ � ��ات
م��وج��ودة ،موضحًا أن��ه سيكون
ه �ن��اك اج �ت �م��اع دوري ل�ل�ق�ط��اع
بحيث تتم معالجة املتطلبات

األثري والزامل يكرمان الزميل فراس نايف

يدعم كل االحتفاالت املجتمعية كما يسهم
في دعم األنشطة والبرامج التي تصب في
صالح أبناء املجتمع.
وتخلل الحفل ف�ق��رات موسيقية قدمها
عدد من طالب الكلية كما تم تكريم بعض
األس��ات��ذة املتقاعدين واملتميزين ورؤس��اء
األق � �س� ��ام ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ع� ��دد م ��ن رج ��ال
الصحافة واإلع��الم على تغطيتهم أنشطة
وبرامج الكلية على مدار العام.
حضر الحفل كل من عميد كلية التربية
األساسية الدكتور أحمد اللوغاني وعميد
ال� ��رع� ��اي� ��ة وال � �ن � �ش� ��اط ال� �ط ��الب ��ي ف� ��ي ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ال��دك �ت��ور
خليفة بهبهاني واألس �ت��اذ بكلية التربية
األس��اس�ي��ة ال��دك�ت��ور ع��ام��ر جعفر ال��ذي قدم
فقرة موسيقية خ��الل الحفل نالت إعجاب
ال �ح �ض��ور ك �م��ا ح �ض��ر ال �ح �ف��ل رئ �ي��س قسم
العالقات العامة بالكلية وصال الزامل.

وال� �ح ��اج ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�ع�م��ل
م �ب��اش��رة ودون أي ت��أخ �ي��ر أو
أع � �م� ��ال روت� �ي� �ن� �ي ��ة م� ��ع م ��راع ��اة
ال� �ك� �ف ��اءة ف ��ي ال �ع �م��ل واالل � �ت� ��زام
ب �ت �س �ه �ي��ل ج� �م� �ي ��ع االج � � � � ��راءات
ب �م��ا ال ي �ت �ع��ارض م ��ع األن �ظ �م��ة
والقوانن الكاملة.

( تصوير نايف العقلة )

«التطبيقي» نعت األنصاري:
إسهاماته محفورة في الذاكرة
ف �ق ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت ��دري ��ب أح � ��د أب ��رز
الشخصيات ال��رائ��دة التي ساهمت
ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ب��امل�ن��اص��ب التي
تقلدها التعليم التطبيقي والتدريب
الدكتورأحمد األنصاري الذي وافته
املنية األحد املاضي.
وأعرب مدير عام الهيئة الدكتور
أح �م��د األث ��ري ع��ن ب��ال��غ ح��زن��ه وأمل��ه
ل ��وف ��اة األن� �ص ��اري م ��ؤك �دًا ان ��ه ك��ان
ً
مثاال يقتدى به في الطيبة والتسامح
وح �س ��ن ال �خ �ل ��ق .وب� ��ني األث � � ��ري أن
إس �ه��ام��ات األن � �ص ��اري وان �ج��ازات��ه
ستظل باقية ومحفورة في الذاكرة.

قبول  2400طالب في «األساسية»
الفصل الدراسي املقبل
| كتب مبارك الميع |
ت � ��وق� � �ع � ��ت ك � �ل � �ي� ��ة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة
األس��اس �ي��ة ف ��ي ال�ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
ق� �ب ��ول م� ��ا ي� � �ت � ��راوح ب� ��ن 2200
إل��ى  2400ط��ال��ب وط��ال�ب��ة خالل
الفصل ال��دراس��ي املقبل /2015
 .2016وق��ال عميد الكلية أحمد
ال�ل��وغ��ان��ي ان ��ه ت��م ح�ص��ر أع ��داد
الطلبة املستمرين والخريجن
ل� �ل� �ف� �ص ��ل ال� � � ��دراس� � � ��ي ال� �ح ��ال ��ي
والفصل الصيفي املقبل والبالغ
ع��دده��م 1600خ ��ري ��ج وخ��ري�ج��ة
خالل الفصل الصيفي املقبل.
وب� ��ن ال �ل��وغ��ان��ي ان ال�ك�ل�ي��ة
ف �ت �ح��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�ش�ع��ب

أحمد اللوغاني

ال � ��دراس� � �ي � ��ة ل �ت �س �ه �ي��ل ع �م �ل �ي��ة
ت� � �خ � ��ري � ��ج ل � �ل � �ط � �ل � �ب ��ة امل � �ت� ��وق� ��ع
تخرجهم.

دراسة علمية  :تكرار الحمل يزيد
إصابة النساء بدوالي الساقني
ت��وص��ل األس� �ت ��اذ ف��ي كلية
ال � �ع � �ل ��وم ال �ط �ب �ي ��ة امل� �س ��اع ��دة
ال ��دك� �ت ��ور أك � ��رم اس �ب �ي �ت��ه إل��ى
أن ال �ن �س��اء م��ع ت �ك��رار الحمل
ي �ت �ع��رض��ن أك �ث��ر م ��ن غ�ي��ره��ن
ل ��إلص ��اب ��ة ب� ��دوال� ��ي ال �س��اق��ن
خ�ص��وص��ًا م��ن ل��دي�ه��ن ت��اري��خ
عائلي للمرض.
وأض��اف اسبيته في دراسة
ع�ل�م�ي��ة ت�ع��د األول م��ن نوعها
في العالم أن النساء الحوامل
للمرة األولى يتعرضن لتوسع
في القطر الوريدي وزيادة في
وقت قفل الصمامات الوريدية
باألطراف السفلية باستخدام
ج � �ه� ��از ال � �س� ��ون� ��ار وب �ع �ض �ه��ن
يتعرضن إل��ى تلف بالصمام
م��ا ينتج عنه دوال ��ي الساقن
أثناء الحمل.
وع � � � � � � ��زا اس� � �ب� � �ي� � �ت � ��ه خ� � ��الل
ال � � � ��دراس � � � ��ة ال � � �ت � ��ي ن� �ش ��رت� �ه ��ا
م � �ج � �ل� ��ة ج� � � ��راح� � � ��ة األوع � � �ي � � ��ة
ال� ��دم� ��وي� ��ة :أم� � � ��راض األوردة
وال � � � �ل � � � �ي � � � �م � � � �ف� � � ��اوي«Vascular
Surgery: Venous and
;lymphatic Disorders 2015
 »153-3:147ه� ��ذه األس �ب��اب
ب �م��ا ه ��و م �ت �ع��ارف ع �ل �ي��ه م��ن
تأثير هرمونات األنوثة مثل
االستروجن والبروجسترون

أكرم اسبيته

وال � �ت� ��ي ت ��زي ��د أث � �ن� ��اء ال �ح �م��ل
وت� � � � � ��ؤدي إل� � � ��ى ارت� � � �خ � � ��اء ف��ي
عضالت األوردة ومن ثم على
ال�ص�م��ام��ات مبينًا أن معظم
ال� � ��دراس� � ��ات ال �س ��اب �ق ��ة ت�ش�ي��ر
إل ��ى أن ال �س �ب��ب ف ��ي ذل ��ك هي
هرمونات األنوثة.
شارك اسبيته في الدراسة
فريق بحث مؤلف من كل من
ال �ب��روف �ي �س��ور س��ام��ي أص�ف��ر
«كلية الطب – قسم الجراحة»
وال � � �ب� � ��روف � � �ي � � �س� � ��ور م � ��اج � ��دة
ال�ع��ازم��ي« -كلية ال�ط��ب -قسم
النساء وال��والدة» والدكتورة
س �م ��اح ال� �س ��رح ��ان ،ال��دك �ت��ور
عبد الله املجرن.

املكتب الثقافي في القاهرة للطلبة:
التزموا تعليمات البنك املركزي
| القاهرة « -الراي» |
ط��ال��ب امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي ،ب �س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ق ��اه ��رة ،ال�ط�ل�ب��ة
الكويتين في الجامعات واملعاهد بااللتزام بما يحملونه من أموال
بما ي�ت��الءم م��ع أح�ك��ام ق��ان��ون البنك امل��رك��زي وال�ج�ه��از امل�ص��رف��ي في
مصر .وقال مصدر في املكتب ،الثقافي إن هذا اإلجراء من شأنه توفير
الحماية لهم وعدم تعرضهم للخطر أو املساءلة القانونية.

أحمد األنصاري

الجامعة األميركية بنصف نهائي
«كأس التخيل» في البحرين
ت ��أه ��ل ف ��ري� �ق ��ا «»Skywalkers
و« »Geekstersم� � ��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ة
األميركية فرع الكويت للدور نصف
ال �ن �ه ��ائ ��ي ل� �ك ��أس ال �ت �خ � ّ�ي ��ل ل �ل ��دول
ال�ع��رب�ي��ة وال ��ذي ي�ق��ام ف��ي البحرين
خ� � ��الل ي ��ون� �ي ��و امل� �ق� �ب ��ل وت �ت �ن��اف��س
ف �ي ��ه  13دول� � � ��ة ،وي � �ش � ��ارك ال �ف��ري��ق
ال �ف��ائ��ز ب � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي في
ّ
التخيل
النهائيات العاملية ل�ك��أس
وال�ت��ي تستضيفها مدينة سياتل
األميركية في يوليو املقبل.
وذكر بيان صحافي ان الجامعة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ن �ج �ح ��ت ف � ��ي ت�ح�ق�ي��ق
ه � ��ذا اإلن � �ج� ��از م ��ن خ � ��الل م�س��اب�ق��ة
«إي �م��اج��ن ك��ب» ال �ت��ي استضافتها
ال � � �ج � ��ام � � �ع � ��ة ون � �ظ � �م � �ت � �ه� ��ا ش� ��رك� ��ة
م ��اي �ك ��روس ��وف ��ت ال �ك ��وي ��ت ب��رع��اي��ة
مركز العلوم واألبحاث املعلوماتية
وال�ه�ن��دس�ي��ة « »RISEف��ي الجامعة
وح � � �ض � ��ور ع� �م� �ي ��د م � � �ش � ��ارك ك �ل �ي��ة
اآلداب وال � �ع � �ل� ��وم ال� ��دك � �ت� ��ور ع�ل��ي
ش ��رارة وم��دي��ر ع��ام م��اي�ك��روس��وف��ت
ش� ��ارل ن �ح��اس وم�م�ث�ل��ي ال �ش��رك��ات

أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ع��ن ت��رق�ي��ة  413م��وظ�ف��ًا باالختيار
م��ن ال�ع��ام�ل��ن امل�س�ت��وف��ن ل�ل�ش��روط املتمثلة ف��ي امل ��دة الزمنية
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى آخ ��ر ت �ق��ري��ري��ن ام �ت �ي��از وأال ي �ك��ون امل��وظ��ف
حصل على الدرجة التي يشغلها حاليًا باالختيار والشروط
التنظيمية األخرى.
وأف ��اد األم ��ن ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون اإلداري� ��ة ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت امل �ه �ن��دس ي��وس��ف امل ��زروع ��ي أن ��ه ب �ع��د االن �ت �ه��اء من
عملية تقييم األداء السنوي ،تم حصر أسماء جميع العاملن
الكويتين في الجامعة املستوفن لشروط الترقية باالختيار.
وأوضح املزروعي أنه بعد التنسيق مع إدارة الشؤون املالية
تمت مخاطبة املستحقن للترقية لإلفادة بالرأي بمدى رغبتهم
بالترقية باالختيار من عدمه ،وبعد وصول جميع ال��ردود تم
عرض املوضوع مرفقًا بالكشوف النهائية على لجنة شؤون
املوظفن في اجتماعها أخيرًا.

«االستشارات املعمارية»:
نتطلع إلى تعزيز دورنا في التنمية

عدد من أعضاء «االستشارات املعمارية» خالل املشاركة في «يوم التدريب»

الفرق الفائزة في مسابقة «إيماجن كب»

الراعية للمسابقة .وأض��اف البيان
ان امل�س��اب�ق��ة ش�ه��دت منافسة قوية
ب��ن ط��الب الجامعات املشاركة من
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
« ،»AUKوجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا « »GUSTوالجامعة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ش � ��رق األوس� � ��ط
« »AUMوتألفت الكأس من  3فئات
للمنافسة وهي االبتكار واملواطنة
العاملية واأللعاب.

من جهته ،علق مدير مركز RISE
في الجامعة األميركية في الكويت،
ال��دك �ت��ور أم �ي��ر زي ��د ،وم �ش��رف ف��رق
ً
« »AUKالفائزة قائال «كأس التخيل
منصة ممتازة للطالب الستكشاف
عالم التكنولوجيا خ��ارج الفصول
ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة ون� � �ح � ��ن ن� �ث� �ن ��ي ع �ل��ى
م ��اي � �ك ��روس ��وف ��ت مل �ن �ح �ه��م ف��رص��ة
إلظهار مواهبهم ومساعدتهم على
تحقيق إمكاناتهم».

أع��رب مدير مكتب االس�ت�ش��ارات املعمارية وال��دراس��ات والتدريب
بكلية العمارة في جامعة الكويت الدكتور حسن دشتي عن تطلعه
إل��ى تعزيز دور الكلية املباشر ف��ي دف��ع عجلة التنمية نظرًا لتوجه
الدولة الحالي لبناء البنية التحتية واملشاريع واملباني ذات الطابع
املعماري املميز واملستدام .وأشار موسى إلى ان مكتب االستشارات
وال �ت��دري��ب وال ��دراس ��ات امل�ع�م��اري��ة ش ��ارك أخ �ي �رًا ف��ي «ي ��وم ال�ت��دري��ب»
 Training Dayال��ذي نظمته دائ ��رة تنمية ال�ق��وى العاملة ف��ي معهد
الكويت لألبحاث العلمية ،بمشاركة نخبة املكاتب االستشارية في
الكويت وق��دم��ت خاللها  4م�ح��اض��رات ت��وع��وي��ة .وأوض��ح موسى أن
الهدف من مشاركة املكتب في «يوم التدريب»هو تعريف الجمهور بما
يقدمه من خدمات استشارية وتدريبية في العمارة والتصميم املرئي
والداخلي .وأشار إلى أنه يعمل لدى كلية العمارة العديد من الخبرات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ك�م��ا ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن اإلم �ك��ان��ات وامل�خ�ت�ب��رات
والورش املجهزة بأجهزة ومعدات عالية التقنية والكفاءة من املمكن
استخدامها.

