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االلتزامات األكادميي���ة املترتبة 
على زيادة أعداد الطلبة واألعباء 
العلمية األخرى الداعية لتطوير 

التعليم في اجلامعة.
الهيئة  ان  واختتم د.الرفاعي 
االدارية وعلى الرغم من حتفظها 
على تشكيل جلنة مشتركة لبحث 
املش���اكل العالقة وذلك في ضوء 
نتائج اللجان املشتركة السابقة، اال 
ان الهيئة االدارية ايدت ما اقترحته 
الوزيرة لتفسح املجال مرة اخرى 
حلوار بناء يص���ب في مصلحة 
اجلامع���ة دون املس���اس مبراكز 
اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم 
وقانون اجلامعة، وكرر متنياته ان 
تكون االدارة اجلامعية جادة في 
هذه املرة كي يتأسس التعاون على 

قواعد الثقة واالحترام املتبادل.

بتعي���ن مدير باألصال���ة ملركز 
اللغات والذي ظل ش���اغرا طيلة 
عامن تقريبا، مما أثر سلبا على 

اداء هذا املركز احليوي.
11 � اقترح���ت وزيرة التربية 
انش���اء  العالي  التعليم  ووزيرة 
جلنة مشتركة من االدارة اجلامعية 
والهيئة االدارية بجمعية اعضاء 
هيئة التدريس حللحلة القضايا 
العالقة. ومن هذه القضايا مراجعة 
االجراءات املتبعة في حتويل اعضاء 
الهيئة التدريس���ية الى التحقيق 
والتأديب وضرورة التقيد مبا ورد 
في قانون 29 لس���نة 1966 فيما 
يتعلق بهذا األمر حفاظا على حقوق 

اعضاء الهيئة التدريسية.
12 � زي���ادة امليزاني���ة العامة 
الكويت كي تتواكب مع  جلامعة 

مبجلس األمة.
الوزي���رة جلمعية  � تأييد   7
اعض���اء هيئ���ة التدري���س فيما 
يتعلق باملزايا املالية ألعضاء هيئة 
التدريس كتعليم األبناء والتأمن 

الصحي.
8 � االيعاز للجهات املسؤولة 
بتوفير سعة اضافية ملقر جمعية 
اعضاء هيئة التدريس في احلرم 
اجلامعي بالش���ويخ وانشاء مقر 
جديد مناسب في احلرم اجلامعي 

اجلديد بالشدادية.
9 � متابعة األم���ور املرتبطة 
بصعوب���ة تعين اعض���اء هيئة 
تدريس ج���دد باجلامعة في ظل 
االع���داد املتزاي���دة م���ن الطلبة 

اجلدد.
10 � متابع���ة األمور املرتبطة 

6 � أيدت الوزيرة ضرورة أخذ 
االدارية على  الهيئ���ة  مالحظات 
القانون اجلديد املقترح للجامعة 
قبل عرضه على اللجنة التعليمية 

5 � زيادة مس���توى الشفافية 
في القرارات اجلامعية بشكل عام 
وما يرتبط باملنش���آت اجلامعية 

بشكل خاص.

تقاعديا يساوي الراتب الشامل وقد 
أيدت الوزيرة هذا املطلب وتعهدت 

باملضي في اقراره.
2 � تأيي���د الوزي���رة للدف���ع 
بكادر مدرسي اللغات واملدرسن 
املساعدين مع اجلهات املسؤولة 
أسوة بنظرائهم في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي.
3 � ح���ث االدارة اجلامعي���ة 
على الرقي ب���أداء ادارة املكتبات 
وخصوص���ا فيما يرتبط بقواعد 
البحث ع���ن املعلومات واملجالت 
العلمية والكتب وايجاد الوسائل 
الالزمة لزيادة االعتمادات املالية 

وتوفير الكوادر املؤهلة.
4 � زيادة مخصصات جمعية 
اعضاء هيئ���ة التدريس لتصبح 

70.000 دينار.

اجلامعة رقم 29 لسنة 1966، كما 
قررت اللجنة القانونية التي شكلها 
مجلس اجلامعة خاصة فيما يتعلق 
مبجلس األقسام العلمية واملواد 
امللحقة والرتيبة عليه في نصوص 
القانون والالئحة التنفيذية، كما 
تقدم بالشكر للوزيرة على تفاعلها 
االيجابي مع القضايا التي أثارتها 
جمعية اعض���اء هيئة التدريس 

وعلى رأسها:
1 � مساندة الوزيرة وتأييدها 
ال���ى زيادة  الرامي���ة  للجه���ود 
املعاش التقاعدي ألعضاء الهيئة 
التدريسية بجامعة الكويت، بعدما 
بينت الهيئة االدارية ان ما يدفعه 
اعضاء هيئة التدريس يفوق ما يتم 
تسلمه عقب تقاعدهم وان ما يحقق 
العدالة واملساواة هو منحهم معاشا 

خالل اجتم���اع اعضاء الهيئة 
االدارية باجلمعية ووزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي واالدارة 
اعل���ن رئيس جمعية  اجلامعية 
اعضاء هيئ���ة التدريس بجامعة 
الكويت د.احمد الرفاعي ان وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موض���ي احلم���ود نظمت لقاء 
االدارية  الهيئة  جمع بن اعضاء 
التدريس  بجمعية اعضاء هيئة 
وب���ن اركان االدارة اجلامعي���ة 
على طاولة واحدة للحوار حول 
القائمة  القضايا اخلالفية  بعض 

بن الطرفن.
واعرب د.احم���د الرفاعي عن 
ش���كر الهيئ���ة االداري���ة جلهود 
الوزي���رة، متمني���ا ان تثمر هذه 
اجله���ود تطبي���ق م���واد قانون 

الرفاعي: زيادة الميزانية العامة للجامعة والمعاش التقاعدي ألعضاء هيئة التدريس
خالل اجتماع أعضاء الهيئة اإلدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس ووزيرة التربية واإلدارة الجامعية

د.موضي احلمودد.أحمد الرفاعي

العويش: استوردنا لقاح إنفلونزا الخنازير من كبرى 
الشركات بالعالم وال نية للتطعيم اإلجباري لألطفال

لدواء »البنادول« املعروف بصورة 
اعالمية جتعل اجلميع يعرض عنه، 
مشيرا الى ان التطعيم حصل على 
شهادة من االحتاد االوروبي وغير 
ذلك من دراسات وبدأت دول اوروبا 
في تناوله بالفعل، ذاكرا ان تناول 
التطعيمات املختلفة التي توفرها 
الوزارة يحمينا من املرض وانتقاله 
وس����اهم في حمايتنا من املوجة 
التي قد تأتي من املرض في شهر 
العويش  املقب����ل. ونصح  مارس 
بتناول التطعيم من مراكز الصحة 
الوقائية، مبينا ان الكويت طلبت 
مليوني لقاح وصل منها تقريبا 145 
ألف بنهاية االسبوع املقبل تقريبا 
ستكون في مراكز الصحة الوقائية، 
مشيرا الى ان الكمية احملدودة التي 
وصلت اآلن قد ترغمنا على حتديد 
النماذج املستهدفة واملعرضة اكثر 
ملضاعفات املرض لتناولها ومنها 
طلبة املرحلة االبتدائية على سبيل 
املثال، حتى تصل الكميات املطلوبة 

كاملة.
وفيم����ا يتعل����ق بالعالج ذكر 
التاميفلو  العوي����ش ان دوائ����ي 
ووريلين����زا اثبت����ا كفاءتهما في 
مكافحة امل����رض وعالجه وتقليل 
انتقال العدوى عندما يؤخذان من 
اليوم الثان����ي من االصابة، مبينا 
العظمى من احلاالت  الغالبية  ان 
تستجيب للعالج خالل يومن او 
ثالثة او فيما ال يتعدى اخلمس����ة 
ايام تقريبا ولك����ن حاالت اخرى 
قليلة جدا ومحدودة هي التي قد 
ال تس����تجيب احيانا، موضحا ان 
التاميفلو كان موجودا سابقا لعالج 
انفلونزا الطيور ولكنه عاد اآلن الى 
احلياة ملعاجلة انفلونزا اخلنازير، 
نافيا االقاويل بان التطعيم سيكون 

لالطفال اجباريا.

صاحبت موضوع التطعيم مقلال 
من ش����أنها، مبينا ان هناك نظاما 
لالستيراد ال يأتي التطعيم اال من 
خالله، مبينا ان وجوده ملدة سنوات 
في الوزارة ساهم في رؤيته لعدة 
البلد وساهمت في  طعوم دخلت 
القضاء على العديد من االمراض 
ومنها ش����لل االطف����ال، مبينا ان 
املرض ظهر منذ 6 أشهر تقريبا ومت 
وضع الدراسات من شركتي دواء 
معروفتن كبيرتن النتاج التطعيم 
بترشيح من منظمة الصحة العاملية 
بش����كل خضع للدراسة، مبينا ان 
االعراض اجلانبية املذكورة فيما 
يتعلق بالتطعيم واملواد التي يقال 
ان التخوف منها هي نفسها املوجودة 
في الكثير من اللقاحات االخرى في 
ورق التوعية املصاحب الي دواء 
كلقاح االنفلونزا املوسمية وغيرها 
وهي نادرة احلدوث بشكل كبير 
جدا ملن يتناولها ولكن التضخيم 
م����ن االنترنت س����اهم في نش����ر 
التخوف، مبينا على سبيل املثال 
انه يستطيع ذكر االعراض اجلانبية 

الفحص املخبري الكامل.
واضاف العويش ان الڤيروس 
يستطيع العيش خارج اجلسم مدة 
ساعتن تقريبا، ولذلك يجب غسل 
اليدين باملاء والصابون عند مالمسة 
االسطح دوما، اضافة الى ضرورة 
استخدام منديل الورق او القماش 
دائما عند السعال او العطاس او 
على االقل بالكم املرتفع للقميص 
وليس اليدين حتى يتجنب الشخص 
نقل العدوى لنفسه او غيره عند 
املصافحة ونحوها ثم طرح املنديل 

في القمامة واغالقها جيدا.
وقال انه عند ظهور االعراض 
فيجب عل����ى املصاب التوجه الى 
الطبيب فورا وعدم مغادرة املنزل 
بعد ذلك واحملافظة على مس����افة 
املتر مع محدثيه، مضيفا ان وزارة 
التربية بطبيعة احلال وكما سمعنا 
من الوزيرة ستطلب شهادة بوجود 
املرض في حال تغيب الطلبة عند 

عودتهم.
العوي����ش عن عالج  وحتدث 
وتطعيم امل����رض واملخاوف التي 

انفلونزا  اع����راض  العوي����ش ان 
اخلنازي����ر ال تختل����ف كثيرا عن 
اع����راض االنفلون����زا املوس����مية 
ولك����ن من ابرزه����ا ارتفاع درجة 
احلرارة ال����ى 37.8 مئوية او 100 
فهرنهايت وبعض احلاالت تصل 
الى 38 مئوية، مضيفا ان من ضمن 
االعراض رشح االنف ولكن مييز 
انفلون����زا اخلنازير آالم اجلس����م 
املختلفة والقيء واالسهال، مستدركا 
اليقينية  بأنه ال طريقة للمعرفة 
اال الفحص املخبري، مش����يرا الى 
ان الفحوصات املخبرية اخلاصة 
بسيطة جدا وليست مؤكدة بشكل 
كبير الن فحصها س����ريع يعتمد 
على التفرقة ب����ن االنواع وليس 
الفصائل، فمثال ان ظهرت نتيجة 
الفحص ان الڤيروس ليس من ضمن 
ال� A فهو مؤكد انه ليس انفلونزا 
اخلنازير، ولك����ن ان ظهر انه من 
ضمن ال� A فانه قد يكون انفلونزا 
عادية موسمية او انفلونزا خنازير، 
مبينا ان فحوصات وزارة الصحة 
دقيقة للغاية وهي االفضل لتوافر 

سعود المطيري
نظمت كلية العلوم االجتماعية 
ن����دوة توعوية  الكويت  بجامعة 
حملت عنوان »كيف نحمي انفسنا 
من إنفلونزا اخلنازير« )H1N1( حتت 
رعاية عمي����د الكلية د.عبدالرضا 
اس����يري، حاضر فيها استشاري 
الصحة العامة ومدير ادارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة وعضو 
اللجنة العليا للوقاية من انفلونزا 
اخلنازير ورئيس اللجنة االعالمية 

للمرض د.راشد العويش.
العوي���ش ان مرض  وق���ال 
انفلونزا اخلنازير بدأ في الظهور 
اعالميا تقريبا منذ ش���هر ابريل 
املاضي بعد ان انتقل من احليوان 
الى االنسان في املكسيك وبدأ في 
االنتشار الى ان وصل الى الواليات 
املتحدة االميركية، مشيرا الى ان 
املرض قدمي وموجود في اخلنازير 
اال انه انتقل حديثا الى البش���ر 
بسبب حتور الڤيروس. وحتدث 
العويش ع���ن تاريخ الڤيروس 
وكيف انه ظهر ما يشابهه مسبقا 
في اسبانيا وكيف يعتقد الكثيرون 
انه كان من اسباب انهاء احلرب 
العاملية األولى الصابة اجلنود 
بعد ان اصاب نصف سكان العالم 
تقريبا، موضحا االختالف فيما 
بينه وبن مرض انفلونزا الطيور 
الذي كان يقتصر على االنتقال 
الى االش���خاص من احليوان ثم 
يتوقف دون ان ينتقل من انسان 

الى اخر.
الش����خص  ان  العويش  وقال 
املص����اب واحلاضن للڤيروس قد 
ينقل املرض الى غيره حتى قبل 
ان تظهر عليه هو نفسه اعراض 

االنفلونزا.
وفيما يتعل����ق باالعراض قال 

خالل ندوة توعوية في كلية العلوم االجتماعية

)أسامة البطراوي(د.راشد العويش ود.عبدالرضا اسيري خالل احملاضرة

كيم: أوجه تشابه كبيرة بين المجتمعين الكوري والكويتي
»العلوم االجتماعية« أقامت ندوة »العالقات الكويتية ـ الكورية وآفاق تطوير التعليم واالقتصاد«

د.عبدالرضا أسيري ود.محمد سليم مع د.تايجونغ كيم

الدغيم: رؤية جديدة ألنشطة
عمادة خدمة المجتمع بـ »التطبيقي«

العجمي: إداريو »التطبيقي« مستمرون
في إضرابهم حتى إقرار جميع حقوقهم

مقصيد: انتخابات روابط الطب
والطب المساعد والهندسة والشريعة اليوم

محمد هالل الخالدي
صرح عميد خدم����ة املجتمع 
والتعليم املس����تمر ف����ي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الدغيم بأن صدور قرار  د.محمد 
الهيكل التنظيمي اجلديد وتطبيقه 
في الهيئة هو نقلة نوعية مميزة 
له����ا، وان حتوي����ل إدارة خدمة 
املجتمع والتعليم املس����تمر الى 
عمادة هو حتد جديد لإلدارة العليا 
وللعاملن في هذا القطاع اجلديد، 
موضحا ان العمادة اصبحت اكبر 
ف����ي التنظي����م االداري فالهيكل 
التنظيمي لها يضم مس����اعدين 
للعميد، األول خلدم����ة املجتمع 
والثاني للتعليم املستمر، باالضافة 
الى ستة اقس����ام منفصلة وهي 
خدمة املجتمع، وخدمة التدريب 
املفصل، والتقني����ات التعليمية، 
وقس����م التعليم املستمر، وقسم 
التطوير املهني، وقسم التعليم عن 
بعد، وان لكل قسم من هذه االقسام 

اختصاصات محددة وواضحة.
واك����د د.الدغي����م ان العمادة 
وضع����ت خطة عم����ل لكي تقوم 

بالتوسع واالنتشار ومن اهم ما 
حتتويه هذه اخلطة تصميم شعار 
جديد للعمادة بأسلوب احترافي 
يتس����م بالبس����اطة في توصيل 
الرسالة واملرونة في االستخدام 
وكذلك تصميم موقع الكتروني على 
شبكة االنترنت من اجل التواصل 
املستمر مع املجتمع يحتوي على 
تعريف بجميع اخلدمات والبرامج 
التي تقدمها العمادة وايضا سيتم 
العمل بنظام التسجيل االلكتروني 
لبرامج وخدم����ات العمادة وذلك 
من اجل حصر البرامج املرغوبة 
وس����هولة اضافتها او دمجها او 
الغائه����ا ومعرف����ة ع����دد االفراد 

املسجلن في الدورات املقدمة.
واوضح د.الدغيم انه س����يتم 
االستمرار في الدورات والبرامج 
املطروح����ة حاليا ضم����ن ثالثة 
توجهات، األول هو االس����تمرار 
في البرام����ج والدورات الناجحة 
واملطلوبة باس����تمرار، والثاني 
توقيف وإلغاء البرامج املستهلكة 
وذات االقبال الضعيف، والثالث 
الب����دء في اع����داد برامج جديدة، 

مش����يرا الى انه سيتم استطالع 
رأي اجلمهور بفئاته وانواعه حول 
احتياجاتهم االساس����ية للبرامج 
والدورات وانه سيتم بذل اجلهد 
للظهور االعالمي بأنواعه املختلفة 
وذلك لتسويق البرامج والدورات 

التي تقدمها العمادة.
واشار د.الدغيم الى اهم الرؤى 
التي تتطلع لها العمادة ومن اهمها 
تعميق العالقات بن عمادات خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتلبية 
احتياج����ات املجتم����ع اخلليجي 
واملساهمة في حل مشكالته، ووضع 
خطة الستقطاب الكوادر املتميزة 
في التعلي����م والتدريب واالدارة 
واحملافظ����ة عليها ووجود مبنى 
خاص مصمم بطريقة تتناس����ب 
البرامج واالنشطة  مع متطلبات 

التي تقدمها.
وعن املش���كالت الت���ي تواجه 
العمادة قال د.الدغيم ان اهم مشكلة 
تواجه العمادة هي قلة احلوافز املالية 
للمدربن واحملاضرين فهي ال تساعد 

على جلب افضل احملاضرين.

اننا  العجمي  التطبيقي م.فنيس 
ماضون ف����ي اضرابنا حتى تقر 
جميع حقوقنا املس����لوبة والتي 
وقع����ت نتيجة الظل����م الواضح 
والتفرق����ة الواقعة على موظفي 
الهيئة الت����ي اصبحت بيئة عمل 
طاردة للموظفن والدليل تسرب 
اعداد كبيرة م����ن الكفاءات التي 
كانت في الهيئة من اعضاء الهيئة 
االدارية وانتقالهم الى مؤسسات 

الدولة املختلفة.
واس����تغرب م.العجمي الكيل 
مبكيالن الذي ميارس����ه مجلس 
اخلدمة املدنية من خالل اقرار كادر 
اداريي جامعة الكويت واالمتناع 
بل محارب����ة كادر اداريي الهيئة 
م����ع العلم اننا طالبنا بكاردنا او 
مس����اواتنا بكادر مش����ابه لكادر 

اجلامعة.

توقف املوظفن ع����ن العمل منذ 
بداية الدوام الرسمي في الساعة 

الثامنة صباحا.
من جانبه قال امن سر نقابة 

محمد المجر
لليوم الرابع على التوالي واصل 
العامة للتعليم  الهيئ����ة  موظفو 
التطبيقي والتدريب اضرابهم عن 
العمل الذي بدأ بساعة عمل من يوم 
االحد املاضي وصوال الى اضراب 
معظم ساعات العمل الرسمية من 
دوام ام����س االربعاء تضامنا مع 
احلملة التي اطلقتها نقابة العاملن 
بالتطبيقي االسبوع املاضي والتي 
آتت ثمارها من خالل ردة الفعل 
الواضحة والتفاعل من قبل معظم 
النقابات العمالية واعضاء مجلس 

االمة وادارة الهيئة.
صباح امس جتولنا بالكليات 
التابعة  املواقع  واملعاهد بجميع 
للهيئ����ة ف����ي كلي����ات التربي����ة 
االساس����ية والدراسات التجارية 
والدراسات التكنولوجية ورأينا 

ذلك وان اي طالب ال ميلك الهوية 
ادارة  اجلامعية عليه مراجعة 
االمن والسالمة باخلالدية الصدار 

هوية جامعية جديدة.
واوضح ان املوقع االلكتروني 
لعمادة شؤون الطلبة سيستمر 
في اعالن نتائج اقتراع اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية على 
الرابط sa.kuniv.edu.kw، كما 
اعلن مقصيد عن تشكيل الهيئة 
االدارية لرابطة العلوم االدارية 
وهي اول رابطة وجمعية يتم 
اعتماد تشكيل الهيئة االدارية 
اخلاصة بها، وبالتالي يحق لها 
ممارسة كل اعمالها وواجباتها 
للعلوم االدارية في الكلية. من 
جه����ة اخرى، اك����د مقصيد ان 
انتخابات جمعية طب االسنان 
ستعقد يوم 29 اجلاري، وان آخر 
موعد لتقدمي اوراق الترشح لها 

هو االثنن 26 اجلاري.

الطلبة وتعمي����م االنتخابات 
ملعرفة آخر املس����تجدات على 
العملية االنتخابية ومراجعة 
اللجنة العليا لالنتخابات في حال 

االستفسار عن االنتخابات.
وش����دد على ضرورة ابراز 
الهوية اجلامعي����ة حتى يقوم 
الطالب باالقتراع ولن يعتد بغير 

اعلن رئيس اللجنة االعالمية 
باللجن����ة العلي����ا لالنتخابات 
فيصل مقصيد ان اليوم ستعقد 
انتخابات اربع جمعيات علمية 
وروابط طالبي����ة وهي رابطة 
طلبة الط����ب وجمعية العلوم 
الطبي����ة املس����اعدة وجمعية 
الهندس����ة والبترول وجمعية 

الشريعة.
وزاد مقصيد ان اللجنة العليا 
لالنتخاب����ات بعمادة ش����ؤون 
الطلبة تقوم مبراجعة اخلطة 
املوضوعة لالنتخابات كل مرة 
حتى تتفادى االخطاء في حال 
وقوعها ودعم االيجابيات التي 
حتدث خالل فترة االنتخابات.

واكد ضرورة مراجعة وتقيد 
القوائم الطالبية التي تخوض 
العلمية  انتخابات اجلمعيات 
والرواب����ط الطالبية باللوائح 
اجلامعية ولوائح عمادة شؤون 

م.فنيس العجمي

فيصل مقصيد

البوذي����ة، فض����ال  الديني����ة 
ع����ن تطوير ح����روف الكتابة 
األبجدي����ة الكورية، واختراع 
السفن احلربية ملقاومة الغزاة 
السادس  القرن  اليابانين في 
عشر. وتطرق د.كيم الى األوزان 
االقتصادية لقارات العالم من 
حيث القوى االقتصادية، حيث 
يعتبر الوزن االقتصادي لكوريا 
اكبر من مساحتها وعدد سكانها 
الذي يقارب 45 مليون نسمة، 
مؤكدا انها حتتل املرتبة ال� 12 من 
مستوى الناجت احمللي االجمالي، 
وحققت تقدما اقتصاديا كبيرا 

عن بقية دول العالم.
وقال د.كيم ان نوعية احلياة 
في الس����ابق كان����ت محدودة 
جدا، حيث كان عمر اإلنس����ان 
قصي����را والوضع االقتصادي 
متدنيا جدا، ام����ا بحلول عام 
2007 فقل معدل الفقر، اال ان 
هناك فجوة ظهرت بن الدول 
املتخلف����ة واملتقدمة. وأكد أن 
هناك أوجه تشابه كبيرة بن 

املجتمع الكوري والكويتي.

ديان����ات اخرى مث����ل الديانة 
البوذية الت����ي أتت من الهند، 
والكونفوش����ية م����ن الصن، 
واإلسالم الذي ظهر في كوريا 
مع قدوم املس����لمن من دول 

الشرق األوسط.
وأوضح د.كيم ان الكورين 
هم الذين قاموا باختراع اآللة 
الطابعة بهدف طباعة الوثائق 

وتالصق ثالث دول اقتصادية 
كبرى وه����ي: الصن واليابان 

وروسيا االحتادية.
ان الشعب  واضاف د.كيم 
الك����وري ظل ش����عبا احتاديا 
محافظا على هويته باملجتمع 
مبا فيها التقاليد الكورية التي 
تتمثل بعبادة األرواح، مؤكدا 
ان الشعب الكوري تأثر بعدة 

يطلق عليها النمور اآلسيوية 
وعالقاته����ا املتنامية مع دولة 
كوريا. وأشار د.تايجونغ كيم 
ال����ى انه ينتمي الى مدرس����ة 
السياسة العامة التابعة ملعاهد 
ان  التفكير بكوري����ا، مضيفا 
الكورية تقع  ش����به اجلزيرة 
في ش����مال شرق آس����يا هي 
ذات موقع اس����تراتيجي هام، 

سعود المطيري
حت����ت رعاية عمي����د كلية 
العل����وم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.عبدالرضا اسيري 
الدراس����ات  أقام����ت وح����دة 
الياباني����ة اآلس����يوية ندوة 
بعن����وان »العالقات الكورية � 
الكويتية وآفاق تطوير التعليم 
واالقتصاد«، وحاضر في الندوة 
كل من مستشار وحدة الدراسات 
اليابانية اآلس����يوية من قسم 
العلوم السياسية بكلية العلوم 
االجتماعية د.محمد س����ليم، 
والبروفيس����ور د.تايجون����غ 

كيم.
في البداية رحب مستشار 
اليابانية  وح����دة الدراس����ات 
اآلسيوية د.محمد سليم بنائب 
الس����فير الك����وري بالقاهرة، 
والبروفيسور د.تايجونغ كيم، 
وذكر د.سليم ان كلية العلوم 
االجتماعية اعت����ادت تنظيم 
مثل هذه األنش����طة والندوات 
التعريفي����ة لتعزيز العالقات 
مع البلدان اآلسيوية التي كان 


