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أف��اد أم��ن ع��ام اجلامعة باإلنابة 
الدكتور آدم املال بأن جامعة الكويت 
ستتوج مسيرة خمسن عاما من 
العطاء والتميز والريادة باحتفالية 
ستقام حتت رعاية سامية من حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، صباح ي��وم االثنن 
املوافق 6 مارس 2017، مشيرا إلى أن 
هذه االحتفالية ستشمل أيضا تكرمي 
أوائ���ل خريجي اجلامعة الفائقن 
ل��ل��ع��ام اجلامعي2016/2015، 
من جميع الكليات والبالغ عددهم 
)163( خ��ري��ج��ا وخ��ري��ج��ة من 
بينهم )4( خريجن حاصلن على 
درج��ة ال��دك��ت��وراه، و)26( خريجا 
وخ��ري��ج��ة م��ن ح��م��ل��ة املاجستير 
و)133( خريجا وخريجة من حملة 
ال��ب��ك��ال��وري��وس، ت��ق��دي��را لتفوقهم 
وج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا ط��وال 

فترة دراستهم اجلامعية مبساندة 
أساتذتهم وبعطاء من جامعتهم، 
وذلك على مسرح املغفور له الشيخ 
عبدالله اجلابر في احلرم اجلامعي 

بالشويخ.
وب��ن د.امل���ال أن جامعة الكويت 
ستتشرف مبنح شهادة الدكتوراه 
الفخرية لصاحب السمو أمير البالد 
، خالل هذه االحتفالية وذلك تقديرا 
ل���دوره ال��ب��ارز عبر مسيرته على 
مستوى دولة الكويت وعلى املستوى 
اإلقليمي واإلسالمي والعاملي والذي 
ت��وج بتسمية سموه ق��ائ��دا للعمل 
اإلنساني وتسمية دول��ة الكويت 
م��رك��زا للعمل اإلن��س��ان��ي، وتقديرا 
وعرفانا ملا له من دور بارز وجهود 
ك��ب��ي��رة ف��ي دع���م ورع��اي��ة مسيرة 
العلم والعلماء، فضال عن ما يوليه 
سموه من رعاية كرمية ومتواصلة 

خلريجي جامعة الكويت في احلفل 
السنوي لتكرمي الفائقن.

وأش����ار د. امل���ال إل���ى أن األس���رة 
اجل��ام��ع��ي��ة ق��اط��ب��ة ل��ت��ت��رق��ب ه��ذه 
االحتفالية التي تدل داللة عميقة على 
اهتمام القيادة السياسية مبسيرة 
اجلامعة وم��ا تقدمه على مستوى 
التعليم العالي ف��ي ال��ب��الد وعطاء 
علمائها األف��اض��ل على م��دى نصف 
قرن، وتشجيع أبنائها املتفوقن على 

بذل املزيد من العطاء والتفوق.
وثمن د. امل��ال ال��رع��اي��ة الكرمية 
ل��ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد ، 
الحتفالية اجلامعة باليوبيل الذهبي 
والتي تأتي متزامنة مع تكرمي أوائل 
خريجي اجلامعة الفائقن، مباركا 
ألس��رة اجلامعة من أعضاء الهيئة 
األك��ادمي��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة األك��ادمي��ي��ة 
امل��س��ان��دة وال��ط��ل��ب��ة واخل��ري��ج��ن 

واإلداري��ن ورواد اجلامعة األوائل، 
م��س��ت��ذك��را م��ا حققه ه���ذا ال��ص��رح 
ال��ش��ام��خ م���ن س��ج��ل ح��اف��ل على 
جميع األصعدة العلمية والبحثية 
والتخطيطية واإلداري����ة وخدمة 
وإثراء املجتمع مبخرجاتها مبختلف 

التخصصات العلمية.
وذكر د. املال أن سموه سيتفضل 
خ���الل االح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ت��ك��رمي رواد 
اجلامعة األوائ���ل تقديرا وعرفانا 
مل��ا ق��دم��وه م��ن ع��ط��اء وإس��ه��ام��ات 
واجن��ازات كان لها ال��دور في إعالء 
اسم جامعة الكويت ومتيزها، متقدما 
ب��اس��م األس����رة اجل��ام��ع��ي��ة بجزيل 
الشكر والعرفان والتقدير لهؤالء 
ال���رواد، كما تقدم بخالص الشكر 
والتقدير لكل من ساهم في دعم هذا 
الصرح األك��ادمي��ي وتطويره ألداء 

د. آدم املالرسالته في خدمة وتنمية املجتمع.

يشمل برعايته احتفاليتها باليوبيل الذهبي وتكرمي خريجيها الفائقني 

املال: جامعة الكويت ستتشرف مبنح الدكتوراه الفخرية ألمير البالد
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األكادميية األسترالية تنظم برنامج 
»مهارات التعامل مع اآلخرين«

ن��ظ��م��ت األك���ادمي���ي���ة األس��ت��رال��ي��ة 
للدراس��ات والتدريب األهل��ي برن��امج 
» مه�ارات التعام��ل م��ع اآلخ���رين » 
وال��ذي عق��د بتاري�خ -12 16 فبراير 
اجل���اري لصالح مجموعة م��ن موظفي 
وزارة التجارة. ويهدف البرنامج الى 
ت��زوي��د امل��ش��ارك��ن بفنون التعامل مع 
اآلخ��ري��ن ومتكينهم م��ن معرفة كيفية 
حتليل الشخصية اإلنسانية للوصول إلى 
األسلوب األمثل لتحسن اإلتصال املباشر 
والغير مباشر عن طريق إتباع مهارات 
اإلقناع والتأثير لتحقيق التميز في بيئة 

العمل.
وقد استهل احملاضر البرنامج بتسليط 
ال��ض��وء على أهمية ال��ع��الق��ات التبادلية 
وض��رورة التكيف مع األمن��اط الشخصية 
املختلفة مبا يحقق الكفاءة والفعالية ورفع 

مستوى اإلنتاجية وحتسن بيئة العمل.
وت��رك��زت العناصر الرئيسية لهذا 
البرنامج على التعرف على مكونات 
وسمات الشخصية اإلنسانية ودورها في 
التعامل مع اآلخرين - األسس والقواعد 

العلمية لإلتصال الفعال - كيفية بناء 
ع��الق��ات إي��ج��اب��ي��ة وجت��ن��ب امل��ش��ك��الت 
السلوكية للتعامل غير الفعال مع اآلخرين 
- أسباب فشل اإلتصال والعوائق التي 
حتول دون اإلتصال الفعال - فن اإلقناع 
والتأثير في اآلخرين ومهارات التعامل مع 

كل منط من األمناط البشرية.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر إن األك��ادمي��ي��ة 
األسترالية تقوم وبشكل فعال باملشاركة 
في برامج التدريب على مستويات مختلفة 
من حقول العمل لتقدمي خدمة تدريبية 
ه��ادف��ة ومتميزة تساعد على حتقيق 

التطوير ورفع الكفاءة.
وفي ختام البرنامج قدمت األكادميية 
األس��ت��رال��ي��ة ال���ش���ه���ادات ال��ت��ق��دي��ري��ة 
للمشاركن بحضور ممثلن م��ن إدارة 
التطوير اإلداري والتدريب في وزارة 
التجارة ومن األكادميية األسترالية، ومت 
توجيه الشكر والتقدير إلدارة التطوير 
اإلداري والتدريب في وزارة التجارة على 
ثقتهم للتعاون مع األكادميية األسترالية 

لتنفيذ هذا البرنامج.

أعلن رئيس قسم التاريخ كلية اآلداب بجامعة 
الكويت األستاذ الدكتور عبدالله الهاجري عن 
استحداث قسم التاريخ لبرنامج آث��ار في إطار 
حتديث صحائف التخرج لطلبة قسم التاريخ 
منذ العام الدراسي 2015/2014 ، مشيرا إلى 
أن البرنامج يشمل على مقررات دراسية مختلفة 
حول تخصص اآلثار مثل »علم املتاحف« »وآثار 
الشرق األدنى القدمي » و«علم احلفائر« »واللغات 
القدمية« وذلك لسد حاجة سوق العمل، خاصة 
أن��ه ف��ي الفترة األخ��ي��رة قامت ال��دول��ة بإنشاء 
مجموعة من املراكز الثقافية واملتاحف املختلفة، 

نظرا الكتشاف مجموعة من املواقع األثرية في 
أماكن مختلفة من البالد مؤخرا، مؤكدا على سعي 
قسم التاريخ لتأهيل كوادر مدربة للعمل في تلك 

القطاعات.
وأوض���ح د. ال��ه��اج��ري أن��ه ف��ي إط���ار تفعيل 
التعاون ب��ن قسم التاريخ واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ممثال في إدارة اآلثار 
واملتاحف فقد قام طلبة وطالبات شعبة اآلثار 
بالتدريبات العملية على أعمال احلفر والتنقيب 
في منطقة تل بهيتة )موقع القرية التراثية( في 
مدينة الكويت حتت إش��راف األساتذة الدكتور 

أحمد سعيد والدكتور سلطان الدويش.
وأشار د.الهاجري إلى قيام الطلبة والطالبات 
بالتدريب على أساليب احلفر األثري واستخدام 
األدوات األث��ري��ة وكيفية توثيق املكتشفات 
األثرية وتصويرها وتسجيلها وكتابة التقارير 
الفنية والعلمية، حتت إش��راف الزميل الفاضل 
الدكتور أحمد سعيد، وخاصة بأن القسم بصدد 
إنشاء وجتهيز مختبر علمي بالكلية للتعامل مع 
مكتشفات تلك احلفائر وذلك بالتعاون مع إدارة 
اآلثار واملتاحف.وقد أفاد الدكتور أحمد سعيد بأنه 
من خالل احلفائر التدريبية مت العثور على بعض 

املكتشفات األثرية من قبل الطلبة مثل )حبات 
اخل��رز وك��س��رات الفخار والعمالت املعدنية( 
وأن العمل جاري للمزيد من املكتشفات الطالبية 
لشعبة اآلثار وهي أول دفعة بالبرنامج تخصص 

مساند اآلثار ويبلغ عددهم )50( طالبا وطالبة.
وتقدم الهاجري بالشكر اجلزيل إل��ى األمن 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
امل��ه��ن��دس على ال��ي��وح��ه، وك��ذل��ك إلدارة اآلث��ار 
واملتاحف ممثلة ف��ي مديرها الدكتور سلطان 
الدويش على الدعم الالمحدود لطلبة شعبة اآلثار 

بقسم التاريخ كلية اآلداب.

عبد الله الهاجري خالل زيارته ملوقع التدريبات العملية للحفائر

الهاجري: استحداث برنامج آثار في كلية اآلداب ملواكبة سوق العمل

موقع اثار تل بهيتة

حتت رعاية مدير جامعة الكويت

كلية الطب تنظم املؤمتر السنوي 
للملصق العلمي الثاني والعشرين

حت���ت رعاي����ة مدير 
جامعة الكويت األستاذ 
الدكتور حسن األنصاري 
ت���ن���ظ���م ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 
املؤمتر الس�نوي الثاني 
وال���ع���ش���رون للملص�ق 
العلم�ي خالل الفترة من 
7-9 م��ارس املقبل على 
مس��رح مرك��ز الدكت��ور 
ع��ب��������د احمل��س�����ن العب�د 
ال��رزاق للعل�وم الطبي��ة 
– باجلابري����ة، وذل��ك 
بحضور عميد كلية الطب 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ادل 
خ��ض��ر ع��اي��د، وسيشهد 
املؤمتر حضور ومشاركة 
عمداء وأع��ض��اء الكليات 
ف����ي م���رك�������ز ال��ع��ل��������وم 
الطبي��ة )ك��ل��ي��ة الطب 

– كلية األس��ن��ان – كلية الصيدلة – كلية 
العلوم الطبية املساعدة – كلية الصحة 
العامة ( والطلبة واألطباء من داخل الكويت 
وخ��ارج��ه��ا، وأي��ض��ا مشاركة جامعات من 

خارج الكويت.
وأشارت العميد املساعد لشؤون األبحاث 
وال���دراس���ات العليا األس��ت��اذة ال��دك��ت��ورة 
رجاء العطية إلى أن الهدف من عقد امللصق 
العلمي هو التواصل بن العلماء في مختلف 
التخصصات ذات الصلة بالصحة لتحقيق 
التميز األكادميي، موضحة أن هذا املفهوم قد 
تبن ملؤسسي يوم امللصق العلمي األول في 

أبريل 1996.

وذك���رت أن املشاركن 
ب��امل��ؤمت��ر ق��د ت��ق��دم��وا ب 
)220( ورق����ة علمية، 
وق��ام��ت اللجنة باختيار 
)206 ورق����ة ع��ل��م��ي��ة(، 
وتتضمن ه���ذه األوراق 
العلمية )177( بحوث 
أساسية و)29( تقارير 
حاالت اكلينيكية، مشيرة 
إل��ى أن اللجنة املنظمة 
قد جنحت في استضافة 
البروفسور بيير م��ورو 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة 
بجامعة الكويت ليلقي 
م��ح��اض��رة ف���ي اف��ت��ت��اح 
املؤمتر بعنوان:« تصلب 
األوعية الدموية وارتفاع 
ضغط ال���دم االنقباضي
 Vascularstiffness

 .»and systolic hypertension
وأضافت أ.د. العطية أن احملور األساسي 
في هذه احملاضرة هو التحدث عن ضغط الدم 
االنقباضي املعزول وهو النوع األكثر شيوعا 
من أن��واع ارتفاع ضغط ال��دم عند املرضى 
ذوي األعمار األكثرمن 65 سنة، وهذا النوع 
ال تسيطر عليه العالجات احلالية املستخدمة 
لعالج ضغط ال��دم بشكل جيد. حيث تركز 
العالجات الصيدالنية احلالية اخلافضة 
لضغط الدم على احلد من املقاومة الطرفية 
والدفع البطيني، وسيتحدث احملاضر عن 
استخدام ع��الج��ات ج��دي��دة لهذا ال��ن��وع من 

الضغط.

 د. رجاء العطية

115 ألف دينار زكاة  بيت الزكاة يتسلم 
جمعية الشامية والشويخ التعاونية

 تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية الشامية 
والشويخ التعاونية عن عام 2015 والبالغ 
قدرها ) 115،000 د.ك – مائة وخمسة 

عشر ألف دينار(.
وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر اجلمعية 
ضم كل من مراقب خدمات املتبرعن في بيت 
الزكاة جاسم محمد الشيخ، ومراقب شئون 
املراكز اإلي��رادي��ة عبداللطيف البصيري، 
وامل��دي��ر ف��ي مكتب امل��دي��ر ال��ع��ام عبدالله 
احليدر، وموظف بيت الزكاة ناصر سعد 

احلمضان.
وكان في استقباله كل من رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية صالح اللهو، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة ط��الل ال��ل��ح��دان وعضوا 
مجلس اإلدارة مشعل العنزى، وصالح 
ال���ذي���اب، وم��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة جمال 
ال��ط��راروة. وق��د شهدت ال��زي��ارة ترحيب 
م��س��ؤول��ي جمعية ال��ش��ام��ي��ة وال��ش��وي��خ 

التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربن عن 
اعتزازهم وتقديرهم بالدور البّناء الذي 
يقوم به البيت في خدمة فريضة الزكاة 
وتفعيل دوره���ا ف��ي املجتمع، م��ن خالل 
عطائه املشهود إلحداث التنمية املجتمعية، 

داعن للبيت بدوام التوفيق والسداد.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية 
صالح اللهو، إن دعم اجلمعية لبيت الزكاة 
يأتي في إطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية 
خل��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن��ن، واملساهمة 
في دف��ع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع 
الكويتي، جتسيدا لألهداف السامية التي 
تضمنها ق��ان��ون ال��ع��م��ل ف��ي اجلمعيات 

التعاونية.
ودع����ا ال��ل��ه��و ب��اق��ي م��ج��ال��س إدارات 
اجلمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج 
زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة 

العمل اخليري في املجتمع.

مطالب برفع مستوى الوعي بأمراض األطفال النادرة في الكويت

جنكينز: األمراض النادرة تنتشر بشكل أكبر في املنطقة العربية
مع اقتراب اليوم العاملي لألمراض 
النادرة، ذكرت لوسي جنكينز، مدير 
مختبرات علم ال��وراث��ة اإلقليمي 
ورئيس دائرة علم الوراثة اجلزيئي 
ومقرها مستشفى جريت أورموند 
ستريت، أن األمراض النادرة بشكل 
عام تنتشر أكثر في منطقتنا العربية. 
وم��ع وج���ود ح��وال��ي 6000 مرض 
ن��ادر، تسجل إصابة شخص واحد 
من بن 17 شخصا بهذه األم��راض. 
وميكن ل��ألم��راض ال��ن��ادرة أن تؤثر 
أي��ض��ا على األط��ف��ال، حيث يتوفى 
ما نسبته %30 من املرضى الذين 
يعانون من ه��ذه األم��راض النادرة 

قبل بلوغهم سن اخلامسة.
ويعد املرض النادر حالة غالبا ما 
يسببها خلل جيني يصيب أقل من 5 
من أصل 10 أشخاص من السكان، 
وتشمل ه��ذه األم���راض سرطانات 
األطفال والتليف الكيسي والضمور 
العضلي. وم��ع ذل���ك، فالعديد من 
احلاالت التي تسجل أرقام منخفضة 
نسبيا م��ن اإلص��اب��ات ح��ول العالم 
وتصنف على أنها أم���راض ن��ادرة 
تنتشر بشكل واس���ع ف��ي منطقة 

الشرق األوسط. 
ومتلك الكويت أعلى معدل عاملي 
في اإلصابة مبتالزمة باردت بيدل، 
وتفيد التقارير أنها تؤثر في 1 من 
ك��ل 13500 رض��ي��ع ف��ي ال��ك��وي��ت، 
وه��ي اضطراب وراث��ي ن��ادر، تنتج 
العديد من اآلثار التي تصيب العديد 
من أجهزة اجلسم مبا في ذلك فقدان 
ال��رؤي��ة، والسمنة، ومن��و أصابع 
إضافية، وميكن أن تكون أع��راض 
امل��رض النادر في كثير من األحيان 
خطيرة ج��دا، مثل متالزمة ب��اردت 
بيدل، مما يجعل املصاب مريض جدا 
أو التسبب في اإلعاقات التي تؤثر 

على أعمارهم ونوعية حياتهم.
وتفيد التقارير أن هناك حاجة 
ملحة لزيادة االهتمام باالختبارات 
اجلينية والبحثية في الكويت ودول 
عربية أخرى. ويتزايد بشكل مستمر 
عدد األفراد املصابن بأمراض نادرة 

بسبب ارتفاع نسبة زواج األق��ارب 
علما بأن طرق التشخيص في مراكز 
الرعاية الصحية في العالم العربي 

تشهد حتسنا متزايدا.
ولتلبية ه���ذه احل��اج��ة امللحة، 
سيكون شعار ه��ذا العام من اليوم 
العاملي األمراض النادرة هو »بالبحث 
ال حدود لالحتماالت«. ومتاشيا مع 
هذا الشعار،و تعتقد لوسي جنكينز 
أن األبحاث املعززة بالترجمة إلى 
اخل��دم��ة ه��ي م��ف��ت��اح اإلج��اب��ة على 
كثير من األمراض النادرة وستعمل 
في املقابل على مساعدة ه��ذا العدد 
املتزايد من املرضى من منطقة الشرق 

األوسط.
وقالت لوسي جنكينز: »نأمل أن 
نرى في املستقبل تخطيطا لألبحاث 
لألمراض الوراثية وال��ن��ادرة حتى 
يتمكن العلماء السريرين مثلي 
م��ن ت��وف��ي��ر التشخيص الصحيح 
للمزيد من العائالت حول العالم«. 
ويعتبر مستشفى »جريت أورموند 
ستريت« مركزا ل� 19 خدمة بتكليف 
وط��ن��ي ل��ألم��راض ال��ن��ادرة ومتكن 
العام املاضي من املساعدة في عالج 
م��ا يقرب م��ن 100 طفل م��ن منطقة 
الشرق األوس��ط مصابون مبشاكل 

في املناعة، وع��الوة على ذل��ك فإن 
ال��ت��ع��اون ب��ن معهد »ي��و س��ي إل« 
مستشفى »جريت أورموند ستريت« 
وال��ب��اح��ث��ن واخل��ب��راء ف��ي الشرق 
األوسط سوف يؤدي ملزيد من التقدم 

في هذا املجال.
وم��ن األمثلة على األب��ح��اث التي 
متنح املرضى الصغار الذين يعانون 
من أمراض نادرة أمال جديدا، ميكن أن 
تشاهد في حالة التقدم املفاجأة للطفل 
خليفة القمزي م��ن دول��ة اإلم���ارات 
العربية املتحدة )4 سنوات(، والذي 
ك��ان واح���دا م��ن أوائ���ل األط��ف��ال في 
املنطقة ال��ذي مت عالجه باستخدام 
التقنية ال��رائ��دة للعالج اجليني في 
مستشفى »جريت أورموند ستريت«. 
ففي عمر 6 ش��ه��ور شخصت حالة 
خليفة بعوز املناعة املشترك الشديد، 
وهو نقص املناعة األولية الناجمة عن 
خلل جيني، وه��و ما تسبب بضعف 

مناعة خليفة أو فقدانها وعدم قدرته 
على مقاومة العدوى.

وعقب تشخيصه بعوز املناعة 
املشترك الشديد في عمر 6 شهور، 
نقل خليفة إل��ى مستشفى »جريت 
أورموند ستريت« بعمر 11 شهرا، 
وذل��ك لتقييم إمكانية التعامل مع 
حالته بالعالج اجليني، وعلى مدار 
أس��ب��وع، أخ���ذت عينات م��ن خاليا 
نخاع عظام خليفة، حيث عوجلت 
اخلاليا املعيبة ومن ثم إعادتها مرة 
أخ��رى، وبعد سبعة أشهر من تلقي 
العالج اجليني، عادت خاليا خليفة 
املناعية مرة أخرى وتعمل وظائف 

نظامه املناعي األن بشكل صحيح.
وتؤثر %75 من األمراض النادرة 
على األطفال، وفي هذا الصدد تشير 
ل��وس��ي جنكيز ال��ى اإلح��ب��اط ال��ذي 
ميكن أن يسيطر على األسر انتظارا 
للتشخيص وق��ال��ت: »م��ع طبيعة 

األم���راض ال��ن��ادرة، م��ن احملتمل أن 
يعرض على طبيب واحد أو مؤسسة 
واح������دة م��ص��اب��ا واح������دا مب��رض 
ن��ادر مطلقا، حتى إنهم ال يعرفون 
ب��ال��ض��رورة األع����راض ال��ت��ي يجب 
البحث عنها، مما يعني ترك األطفال 
بال تشخيص وبالتالي بدون عالج«.

وي��ع��رض األط��ف��ال م��ن مختلف 
العالم على األخصائين في مستشفى 
»ج��ري��ت أورم���ون���د س��ت��ري��ت« مبا 
فيهم 1500 طفل من منطقة الشرق 
األوسط سنويا، ويعمل األخصائيون 
مع األطفال املصابن بأمراض نادرة 
معقدة بشكل متكرر، ومع التخصص 
في عالج العديد من األمراض النادرة 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي األب��ح��اث ال��رائ��دة 
باإلضافة إلى اخلبرة املتراكمة على 
مر السنوات، مبا يسمح للخبراء من 
تشخيص احل��االت ورعاية األطفال 

بأكثر الطرف فعالية وأمان.

لوسي جنكينز

طفل كويتي يتعالج في مستشفى جريت أورموند ستريت لألطفال

تتمات

أعلن تقدميه
وتابع : لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
ب��أن تقوم وزارة التربية بدعم امل��دارس 

احلكومية على النحو التالى :
-1 زيادة الدعم املالى الذى يقدم إلدارة 
امل��دارس لإلحتياجات التشغيلية البسيطة 
) قرطاسية ، أنشطة ، تصليح جزئى .. 
إلخ ( إلى مبلغ 8 آالف دينار كويتى سنويا 
.  -2 قيام وزارة التربية بالتنسيق مع 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – العمل 
التعاونى من خ��الل القيام ب��إب��رام مذكرة 
تعاون تقوم به اجلمعيات التعاونية فى بند 
اخلدمة االجتماعية بدعم امل��دارس فى عدد 
من األنشطة والبرامج وباألخص اجلوانب 
التشغيلية للمدارس .  -3 قيام وزارة التربية 
بالتنسيق مع األمانه العامة لألوقاف من 
خالل إب��رام مذكرة تعاون تقوم من خالله 
األمانه العامة وفقاً لقانونها واألهداف التى 
أنشئت من أجلها بتوفير الدعم املالى لعدد 
من األنشطة والبرامج التى تقوم بها املدارس 
احلكومية أو حتتاجها ف��ى تسيير أعمال 

امل��دارس .  -4 قيام وزارة التربية بإعداد 
الئحة منظمة يتم م��ن خاللها فتح مجال 
لقبول التبرعات من األهالى واملتبرعن فى 
عدد من املجاالت واألنشطة والبرامج التى 
تقوم بها امل���دارس ويتم اإلع���الن ع��ن ذلك 
للجمهور .  -5 قيام وزارة التربية بالتنسيق 
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمى من خالل 
إبرام مذكرة تعاون تقوم من خالله مؤسسة 
التقدم العلمى وفقاً ألهدافها املرسوم فى 
قانون إنشاء املؤسسة بتوفير الدعم املالى 
والعلمى لعدد من األنشطة والبرامج ذات 

الطبيعية العلمية للمداس احلكومية .

ترامب
أميركيون أم��ام الكونغرس ع��ن جيش 
أض��ع��ف بفعل س��ن��وات م��ن امليزانية غير 
الكافية وأك��ث��ر م��ن عقدين م��ن ال��ن��زاع��ات. 
وأشارت صحيفة “نيويورك تاميز” الى أن 
ترامب سيكلف الوكاالت احلكومية بوضع 
اخلطوط العريضة مليزانية من شأنها أن 

تشمل تخفيضات كبيرة في اإلنفاق احمللي.


