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)أحمد باكير(د. الشعيب في جناح بنك برقان د.شعيب الشعيب يقوم بجولة داخل املعرض

)أحمد باكير(تكرمي د.صالح بورجيني خالل اللقاء

اتحاد أميركا: صرف زيادة المخصصات 
المالية للطلبة المبتعثين المتزوجين

اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا شّكل 
هيئته اإلدارية بقيادة علي البذال

باحث قام باستبيان حول تأثير
خدمة الرسائل النصية على المجتمع

الفهيد أصدر قرارات بتعيين وتجديد 
لعمداء ورؤساء أقسام في الكليات

المكافأة االجتماعية
في حسابات الطلبة قبل العيد

آالء خليفة
هنأ رئيس اللجنة اإلعالمية 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع أميركا عبداهلل بوشهري 
الكويت  جميع مبتعثي جامعة 
مبناسبة صرف زيادة املخصصات 
املالية للطلبة املتزوجني وهي 
زيادة قدرهــــا 50% ملخصصات 
العميــــد املتزوج وزيــــادة %10 
ملخصصات األبناء بعد تعديل 
الالئحة الداخلية لبعثات جامعة 
الكويت في أغســــطس املاضي. 
جــــاءت الزيادة بعــــد اتصاالت 
عديدة قام بهــــا رئيس االحتاد 

صالح التنيب مــــع اإلدارة اجلامعية واملكتــــب الثقافي في العاصمة 
األميركية واشــــنطن دي سي. حيث قامت اإلدارة اجلامعية مشكورة 
بصرف الزيادات بأثر رجعي من 23 أغسطس املاضي  وبهذه املناسبة 
اعرب بوشــــهري وأعضاء الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع أميركا عن شكره اإلدارة اجلامعية لرحابة صدرها في 
الســــماع لصوت طلبة أميركا ود.حمد العدواني ملتابعته للموضوع 
ابتــــداء من حلظة إقــــرار التعديالت الداخلية التي ســــعى لتحقيقها 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع أميركا منذ ثالث سنوات موجها 
الشكر جلميع طلبة وطالبات الكويت في الواليات املتحدة األميركية 
الذين ســــاندوا االحتاد في مطالبه واليزالون يسعون لتحقيق املزيد 
واملزيد من املكتسبات التي من شأنها تيسير حياة الطلبة الكويتيني 
املغتربني للدراسة في الواليات املتحدة األميركية في النواحي األكادميية 
واملعيشــــية. ووعد بوشهري بأن االحتاد سيستمر بالعمل بأكبر قدر 
ممكن من اجلهد لتحقيق املزيد من املطالبات التي كان واليزال يسعى 
لتحقيقها االحتاد ومن أهمها صرف بدل التذاكر ملبتعثي اجلامعة مناشدا 
اإلدارة اجلامعيــــة ووزارة التعليم العالي عن طريق املكاتب الثقافية 

االستعجال بإقرار صرف بدل التذاكر في أسرع وقت ممكن.

محمد المجر
اعرب امني سر الهيئة االدارية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
املتحــــدة وايرلندا  اململكة  فرع 
يوسف العنزي عن خالص شكره 
وتقديره لثقة اجلموع الطالبية 
بقائمة االحتاد والنهج الطالبي 
بعد انتخاب القائمة لقيادة دفة 

االحتاد الوطني.
واكد العنزي ان هذا االكتساح 
الكبير اتى بتوفيق اهلل سبحانه 
ومن ثم ثقة اجلموع الطالبية، 
ووعد العنزي اجلموع الطالبية 
بالسعي الدؤوب الى تطبيق اغلب 

النقــــاط املذكورة في البرنامج االنتخابي لقائمة االحتاد والنهج التي 
تبنت هذا البرنامج اثناء فترة احلملة االنتخابية بكل ما ميلك االحتاد 
من قدرات وامكانات. وذكر العنزي تشــــكيل الهيئة االدارية اجلديدة 
الحتاد طلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا على النحو التالي 
وباالجماع: علي البذال رئيــــس الهيئة االدارية وطالل العازمي نائب 
الرئيس وخالد الشطي نائب الرئيس لشؤون ايرلندا ويوسف العنزي 
امني السر وعبدالعزيز العيادة امني الصندوق وفيصل العقل مسؤول 
العالقات العامة ومبارك العجمي رئيس اللجنة االكادميية ومشاري 
اخللف رئيس اللجنة االعالمية والثقافية وحمد السميط رئيس اللجنة 
الطالبية. واكد العنزي ان االحتاد بهيئته اجلديدة سيقدم كل ما بوسعه 

خلدمة طلبة وطالبات اململكة املتحدة وايرلندا.

قام الباحث فالح عبداحلميد 
بعمل استبيان حول تأثير خدمة 
الرسائل النصية عبر املوبايل على 
املتلقي اكد فيه ان خدمة الرسائل 
النصية االخبارية انتشرت عبر 
جهاز املوبايل بشـــكل مطرد في 
السنوات القليلة املاضية، وتعتبر 
هذه اخلدمة واحدة من اهم وسائل 
االعالم املؤثرة في املجتمع، ومن 
املتوقع ان تصل القيمة السوقية 
الى اكثر من 88 مليار دوالر في 

العام 2012.
وقام الباحث عبداحلميد بعمل 
البحث حتت اشراف رئيس القسم 

االكادميي في جامعة ماسترخت )فرع الكويت( د.هرنان ريكلمي.
 SMS واظهرت نتائج هذا االستبيان حول شعور املتلقي جتاه الرسائل الـ
السياسية في الكويت ان 40.7% من املشاركني في هذا االستبيان يتصورون 

انها »غير محببة«، في حني يعتبر 41.5  منهم انها »سارة«.
كما يتصور 46.3% من متلقي هذه الرســـائل النصية االخبارية ان 
املرشـــح السياسي يكون اقرب من الناخبني عبر الرسالة السياسية الـ 

SMS مقابل 34.6% ال يوافقون هذا التصور.
كما ان عددا من االشخاص الذين تلقوا الرسائل السياسية ونسبتهم 
42.7% يؤيدون اســـهام الرســـالة السياســـية SMS في زيـــادة الوعي 

الدميوقراطي، في حني ان 38% منهم تقريبا ال يؤيدون ذلك.
وحول مدى مصداقية تلقي الرسائل السياسية الـ SMS من قبل شرائح 
املجتمع الكويتي فان نتائج االســـتبيان تقول »انه عندما يتم مقارنة 
املصداقية بوسائل االعالم التقليدية فإن هناك 57% من املجيبني للرسائل 
 SMS يوافقون على ان الوسائل التقليدية اكثر مصداقية من رسالة الـ
وايضا مصدر ميكن االعتماد عليه بنسبة 55% بشكل اكثر للمعلومات 
وبنفس الســـياق ان 16% من متلقي رسائل الـ SMS السياسية يقولون 
بان مصداقية الناس العاديني الذين يرســـلون الرسائل السياسية الـ 

SMS اكثر مصداقية من الصحافيني«.
وهنا يطرح تساؤل: ما الذي يجعل رسائل الـ SMS اكثر مصداقية؟ 
وجتيب نتائج االستبيان على هذا التساؤل بالقول »هناك ثالث نقاط 
يجب التركيز عليها في مجال خدمة الرسائل االخبارية الـ SMS، االولى 
حتديد الشخص املرسل للرسالة SMS، والثانية يجب ان تأتي الرسالة 
واضحة ومحددة، والثالثة الشخص الذي يرسل الرسالة يجب ان يكون 

على علم مسبق مبعرفة املتلقي للرسالة«.
وعما اذا كانت الرسالة السياسية عبر الـ SMS مقنعة، اكدت نتائج 
االستبيان ان ما نسبته 64% ال يوافقون على انها مقنعه جدا على الرغم 
 SMS من ان هناك ما نسبته 58.1% يرون ان الرسالة السياسية عبر الـ

مفيده خالل فترة االنتخابات.
وحول نوعية االشخاص الذين يستطيعون التأثير على اصدقائهم 
باستخدام رسائل الـ SMS، كشف االستبيان ان »الشريحه العمرية من 
سن 31 وما فوق هم الذين يقومون بالتأثير على اصدقائهم واقربائهم 

.SMS من خالل استخدام الرسائل السياسية الـ

اصدر مدير جامعة الكويت 
الفهيد عدة قرارات  د.عبداهلل 
تقضـــي بتجديـــد وتعيـــني 
اساتذة كعمداء لبعض الكليات 
ومســـاعدي عمداء ورؤســـاء 

اقسام.
وقالت اجلامعـــة في بيان 
القـــرارات قضت  صحافي ان 
بتعيني اســـتاذ قسم الهندسة 
االكادميية د.هيثـــم لبابيدي 
مساعدا لنائب مدير اجلامعة 
لالبحـــاث وتعيـــني د.حصة 
الرفاعي األستاذ املساعد بقسم 
اللغة العربية وآدابها مساعدة 

لعميدة كلية اآلداب للشـــؤون األكادميية واألبحاث والدراســـات 
العليا.

واضافت ان القرارات قضت ايضا بتجديد تعيني اســـتاذ قسم 
اجلراحـــة بكلية الطـــب د.عادل عايد مســـاعدا لعميد كلية الطب 
للشـــؤون العلمية ملدة عامني وبتجديد تعيني األستاذ د.رضوان 
عمر األستاذ مساعدا لعميد كلية طب األسنان للشؤون األكادميية 

واإلكلينيكية.
كمـــا قضت بتكليف د.عبداهلل العويهان مســـاعدا لعميد كلية 
العلوم اإلدارية للتخطيط واألبحاث واملختبرات اضافة إلى عمله 
األصلي والقيام بأعمال مســـاعد عميد الكلية للشؤون األكادميية 

والدراسات العليا.
وأصدر د.الفهيد قرارين االول يقضي بتجديد تعيني د.جاســـم 
العوضي رئيســـا لقســـم علوم األرض والبيئة بالوكالة والثاني 
بتجديد تعيني د.كوينســـان شياو رئيسة لقسم العمارة بالوكالة 
بكلية الهندسة والبترول. كما أصدر قرارا بتعديل مسمى مساعد 
عميد كلية العلوم اإلدارية لألبحاث واملختبرات والتدريب ليصبح 

مساعد العميد للتخطيط واألبحاث واملختبرات.

أعلـــن مدير إدارة الرعاية االجتماعية بعمادة شـــؤون الطلبة 
في جامعة الكويت مســـاعد الثويني عن انتهاء االدارة من األعمال 
املتعلقة باملكافأة االجتماعية ومكافأة الطلبة املستجدين وصندوق 
الطالب اجلامعي جلميع طلبة الكليات، بإرسالها إلى اإلدارة املالية 
لالنتهاء من حتويلها الى حســـابات الطلبـــة في البنوك قبل عيد 
االضحى املبارك، موضحا ان مكافأة الطلبة املســـتجدين ستكون 

300 دينار عن شهور سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر 2009.

عبداهلل بوشهري

علي البذال

فالح عبداحلميد

د.عبداهلل الفهيد

»التعليم العالي«: قبول 86 طالباً وطالبة في جامعات مصر
احلسيني ـ حقوق القاهرة

 ٭حمد فيصل سلمان الفضلي ـ 
حقوق طنطا

 ٭حمــــود بهلول ثانــــي صايل 
الظفيري ـ حقوق القاهرة

 ٭خالد ســــلمان نايف سلمان 
املطيري ـ حقوق القاهرة

 ٭دالل سبتي سعود السبتي ـ 
حقوق القاهرة

 ٭سعد تركي رميح تركي حسني 
املطيري ـ حقوق طنطا

 ٭شيخة بدر يوسف اليعقوبـ  
جتارة القاهرة

 ٭ضاري عبداهلل مبخوت سالم 
الدرعان ـ جتارة الزقازيق

 ٭عبدالعزيز سالم عبدالعزيز 
عبدالكرمي ـ حقوق القاهرة

 ٭عبدالعزيــــز ضيف اهلل خالد 
ضيف اهلل عويض املطيري 

ـ حقوق املنوفية
 ٭عبداهلل حســــني سعد خلف 

العازمي ـ جتارة بنها
 ٭عبداحملسن محمد مسفر جابر 

احليان ـ حقوق بنها
 ٭عثمان جمال يوسف عبداهلل 

املهنا ـ حقوق القاهرة
 ٭الفــــي هزاع الفــــي املطيريـ  

حقوق القاهرة
 ٭ماجد صقر كساب الظفيري ـ 

حقوق القاهرة
 ٭محمد بــــردي عوض ضيدان 

السعيدي ـ حقوق الزقازيق
محمــــد  عبــــداهلل   ٭محمــــد 
عبدالرحمن ابراهيم السرهيد 

ـ حقوق طنطا
 ٭ناصر مزيد حمد ماجد محسن 

الرشيدي ـ حقوق القاهرة
 ٭هيثم عذال هيثم حجي السويط 

الضفيري ـ حقوق املنوفية
 ٭وليد خالد جابر لفتة صالح 

املطيري ـ حقوق القاهرة
 ٭فوزية محمد ابراهيم املهيني 

ـ جتارة القاهرة
 ٭فهد فالح فيصل سعود الدويش 

ـ حقوق القاهرة
 ٭نها فارس هادي فرحان العنزي 

ـ رياض األطفال القاهرة

 ٭محمد صالح هادي العنزي ـ 
حقوق الزقازيق

 ٭محمد سعد محمد املطيري ـ 
حقوق املنوفية

 ٭محمد جاسم محمد علي العنزي 
ـ حقوق القاهرة

 ٭عبدالوهاب سلطان عبداهلل 
طارش ـ حقوق املنوفية

 ٭عبدالوهاب هادي عود جمعان 
ـ جتارة الزقازيق

 ٭حمد هالل خشان حمد العنزي 
ـ حقوق القاهرة

 ٭احمد سرهيد ماجد املطيري ـ 
حقوق القاهرة

 ٭احمــــد عبدالرحيم احمد علي 
الكندري ـ حقوق القاهرة

ـ   ٭برجس احمد محمد عباس 
حقوق القاهرة

 ٭عبداحملســــن جعفر موســــى 
احلرز ـ حقوق طنطا

 ٭عبداهلل سالم عواد سليمان 
السهو ـ حقوق طنطا

 ٭عبداهلل علي قاطع فنظل بطي 
العنزي ـ حقوق القاهرة

 ٭عبداهلل يوسف عبداهلل جمعة 
ـ حقوق حلوان

 ٭فارس عثمان عبداهلل الوقيان 
ـ حقوق طنطا

 ٭فهد عيد سعود عيد العازمي 
ـ حقوق طنطا

 ٭فهــــد فطيس رفاعــــي نايف 
منصور الدوســــري ـ جتارة 

الزقازيق
 ٭مبارك ســــعد محمد مبارك ـ 

حقوق طنطا
 ٭مبارك محمد مجبل الرشيدي 

ـ حقوق الزقازيق
 ٭مبــــارك نايف مبــــارك هيف 

احلجرف ـ جتارة القاهرة
 ٭محمد رجعان القوزاني العازمي 

ـ حقوق الزقازيق
 ٭محمد سالم جار اهلل حمد املري 

ـ جتارة بنها
 ٭محمد سلمان زنيفر العازمي 

ـ حقوق طنطا
ســــليمان  صــــرد   ٭محمــــد 
مطلــــق الرشــــيدي ـ حقوق 

االسكندرية
 ٭محمد عبــــداهلل جابر فرحان 

الشمري ـ حقوق الزقازيق
 ٭محمد عدنان محمد القبندي ـ 

جتارة بني سويف
 ٭محمد عويــــد لهيميد خضير 

الفليج ـ حقوق الزقازيق
 ٭محمد غامن جاسم العتيبي ـ 

حقوق الزقازيق
 ٭مشــــعل أســــعد عبدالرزاق 

الرويشد ـ حقوق القاهرة
 ٭مشعل عبداهلل سلطان املطيري 

ـ حقوق القاهرة
 ٭ناصر عبــــداهلل خلف ظاهر 

احلربي ـ حقوق الزقازيق
 ٭ناصــــر فالح مصلــــط فهران 
العدوانــــي ـ حقوق  عبداهلل 

املنوفية
 ٭ناصر فهد ناصر رفاعي نايف 

الدوسري ـ جتارة الزقازيق
 ٭نوال مرتضى شيريـ  حقوق 

طنطا
 ٭أحمد عبداهلل احمد محمد املطر 

ـ جتارة القاهرة
ـ   ٭احمد علي حسني العميري 

حقوق القاهرة
 ٭احمد جاسم محمد علي حمد 

الثويني ـ حقوق الزقازيق
 ٭احمد عبدالعزيز محمد العوضي 

ـ جتارة الزقازيق
 ٭احمد مهيل فنيســــان جديع 

السعيدي ـ حقوق القاهرة
 ٭بدر فهــــاد دغيــــم حمد بطي 
ـ حقــــوق عــــني  العدوانــــي 

شمس
 ٭بدر فهــــد فايز علي كريدس ـ 

حقوق الزقازيق
 ٭بدر وليد خالد محمد ـ حقوق 

طنطا
 ٭بدر يوسف يوسف علي النجم 

ـ جتارة طنطا
 ٭بنــــدر ناصر نومــــان حمود 

 ٭أحمد انور احمد املطرـ  حقوق 
القاهرة

 ٭خالد مساعد خالد ناصر الغيث 
ـ حقوق القاهرة

 ٭خليفة علي خليفة اخللفان ـ 
حقوق الزقازيق

 ٭رائد بندر معجــــون ابا ذارع 
الظفيري ـ حقوق الزقازيق

 ٭ســــعد مطلق جبــــر فيحان 
املطيري ـ حقوق حلوان

 ٭طالل علي فراج دخيل الشمري 
ـ حقوق الزقازيق

 ٭عبدالرحمن وليد زيد الزاملـ  
حقوق القاهرة

 ٭عبدالعزيــــز محمــــد عبداهلل 
العنزي ـ حقوق القاهرة

 ٭عبداهلل حمود مطلق ثويني 
ـ حقوق الزقازيق

 ٭فهد باسم خليفة مبارك خليفة 
سالم ـ حقوق القاهرة

 ٭فهد علي عبــــداهلل التميمي ـ 
حقوق الزقازيق

 ٭فهــــد مبــــارك ســــند بريكان 
الهاجري ـ حقوق الزقازيق

 ٭فهــــد محمد شــــريدة صالح 
العدواني ـ جتارة القاهرة

ـ   ٭فيصل فهد ســــالم الصالل 
حقوق بنها

 ٭محمــــد عبدالرحمــــن خليلـ  
حقوق الزقازيق

 ٭محمــــد عبدالعزيــــز محمــــد 
العميري ـ حقوق القاهرة

 ٭محمــــد عبيد حمود ســــويد 
الهرشاني ـ حقوق القاهرة

 ٭محمــــد محيبس فهــــد منوخ 
الظفيري ـ حقوق الزقازيق

 ٭مساعد عبداهلل حباب احلربي 
ـ حقوق الزقازيق

 ٭مساعد عبدالعزيز وادي عيد 
ـ حقوق الزقازيق

 ٭نواف ثميــــل خميس عبيد ـ 
حقوق الزقازيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء 86 طالبا وطالبة مقبولني 
باجلامعات احلكومي��ة بجمهورية مصر العربية، للعام الدراس��ي 

.2010/2009
وفيما يلي األسماء والكليات املقبولون بها:

بورجيني: الكويت رسّخت مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

الشعيب: إطالع طلبة »الخليج« على فرص العمل في القطاع الخاص

رندى مرعي
افتتح رئيس جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا د.شعيب الشعيب معرض 
الفرص الوظيفية السادس الذي ينظمه 
مركز التطوير املهني للطلبة ومتابعة 
اخلريجـــني، حيث قال ان هذا املعرض 
هو حلقة تواصل بني اجلامعة واملجتمع 
الطالع الطلبة اخلريجني على امكانيات 
القطاع اخلاص وااللتحاق بها ما يحقق 

التواصل بني اجلامعة ومخرجاتها.
ويشـــارك في املعرض 40 شـــركة 
ومؤسسة من القطاعني العام واخلاص 
في احلرم اجلامعـــي بجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مبشرف حتى 

الساعة 3:30 عصر اليوم.
بدوره، اكـــد مدير مركـــز التأهيل 
الوظيفـــي للطلبة ومتابعة اخلريجني 
د.اســـامة احلارس ان اجلامعة تسعى 

التكاملية مع  التنسيق والشراكة  الى 
القطاعني العام واخلاص لفتح قنوات 
االتصال بني اخلريجني وجهات العمل 
املقدمة للفرص الوظيفية والقيام بدور 
الرابط بني اصحاب االعمال وخريجي 
اجلامعة ومتابعـــة خريجي اجلامعة 
وظيفيا وتفعيل جهـــود اجلامعة في 
القيام بدورها فـــي خدمة املجتمع من 
خالل تبني استراتيجيات وآليات لتنمية 

الكفاءات الوطنية وفق حاجات سوق 
العمل.

واضاف ان جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا حترص على عقد لقاءات 
منتظمة بني الشـــركات واملؤسســـات 
والطلبـــة املتوقـــع تخرجهم وغيرهم 
من طالبي الوظائف من افراد املجتمع 
لعرض الفرص الوظيفية املتاحة وعرض 
مقـــدرات الطالب من خـــالل معرض 

املشاريع الطالبية.
واكد ان مشاركة املؤسسات الرائدة 
في القطاعني العام واخلاص في املعرض 
تعكس العالقة الوطيـــدة بينها وبني 
اجلامعة وتؤكد حرص هذه الشركات 
على اســـتقطاب خريجي اجلامعة من 
مختلف التخصصات وتوفير الفرص 
الوظيفية لهم، سواء اثناء الدراسة او 

بعدها.

أكمـــل وجه، حيـــث تبلغ 3.7 
مليـــارات دوالر فقط ال ميكن 
أن تفي بكل متطلبات مشاريع 

التنمية البشرية.
كما تطرق د.بورجيني إلى 
وضع املرأة في العالم العربي 
قائال انه اليزال يعاني العديد 
من املشكالت نظرا لوجود خلل 
كبير في بعض النظم كالتعليم 
والصحة، وكذلك بسبب العادات 
والتقاليـــد املوروثة وتقلص 
مستوى احلريات العامة وتراجع 
التي حتمي احلريات  القوانني 
واحلقوق املدنية. كما أن الدول 
العربية تعاني فـــي كثير من 
مناطقها من حروب واضطرابات 
سياســـية تؤثر بالتأكيد على 
التنميـــة، وانتقـــد  عمليـــات 
التعليمي  النظـــام  بورجيني 
التقليدي السائد في كثير من 
الدول العربية، معتبرا أنه اليزال 
غير قادر على االنتقال باملجتمع 
إلى وضع أفضل وتخليصه من 

املوروثات السلبية.

على مختلف املستويات ولكن 
سيكون التركيز أكثر على حقوق 
املرأة كونها حتتل أولوية لدى 

األمم املتحدة.
وحتدث د.صالح بورجيني 
لطلبة اجلامعة األميركية حول 
جهود األمم املتحدة بصورة عامة 
وجهـــود برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، موضحا أن في األمم 
املتحدة حاليا حوالي 29 منظمة 
دولية تعمل جميعها على خدمة 
الشـــعوب وحماية البشر من 
األمراض واألوبئة والفقر واجلوع 
واجلهل واحلـــروب، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي يعد احدى 
أهم هذه املنظمات وله أفرع في 
أغلب دول العالـــم، وعدد أهم 
الدول التي تقدم دعما ماليا لهذه 
املنظمة وهي الدول االسكندنافية 
الدمنارك، السويد،  )النرويج، 
هولنـــدا( إضافة إلـــى اليابان 
وكندا، إال أنـــه اعتبر ميزانية 
املنظمة التزال بسيطة وال متكنها 
من القيام بدورها املطلوب على 

العامة للتخطيط وجار تنفيذ 
البرامج وسيكون للمرأة  هذه 
الكويتية دور فاعل فيها بال شك 
إضافة إلى مشاركة عدد كبير من 
األكادمييني ومنظمات املجتمع 
املدني، وأكد بورجيني أن برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي لديه عدة 
مشـــاريع تنموية واجتماعية 

ومشـــجع من حكومة الكويت 
ومن مجلس األمة كذلك، حيث 
التقـــى رئيس مجلـــس األمة 
أكد له  الذي  جاســـم اخلرافي 
دعم هذه البرامج واملشـــاريع 
التنمويـــة إلـــى أقصى حدود 
الدعـــم واملســـاندة، وقال: ان 
لدينا تنسيقا مستمرا مع األمانة 

إذا قام بإلغاء أحد هذه األعمدة 
األساسية للتنمية والبناء.

وأشـــاد د.بورجيني باملرأة 
الكويتيـــة حيث وصفها بأنها 
ناضجـــة فكريـــا وسياســـيا 
واجتماعيا وميكـــن أن يعول 
عليها مثلها مثل الرجل لتقوم 
بدورهـــا في توعيـــة املجتمع 
وتنمية االقتصاد وإثراء احلياة 
السياسية، كما أنها قادرة على 
توعيـــة أختها املرأة في الدول 
املجاورة، وقال ان املجتمع الذي 
تصل فيه املرأة إلى هذه الدرجة 
من الوعي والفاعلية ال خوف 

عليه أبدا.
كما أكد د.صالح بورجيني 
أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
في الكويت يقوم حاليا بإعداد 
مجموعة كبيـــرة من البرامج 
التوعوية الداعمة ملبدأ املساواة 
بني الرجل واملرأة وغيرها من 
القضايا االجتماعيـــة املهمة، 
وصرح بأن مكتب األمم املتحدة 
في الكويت يحظى بدعم كبير 

محمد هالل الخالدي
قـــال املنســـق املقيم لألمم 
املتحدة فـــي الكويت د.صالح 
بورجيني في تصريح خاص 
لـ »األنبـــاء« ان الكويت قامت 
بجهـــود جبارة في ترســـيخ 
الفرص واملساواة  مبدأ تكافؤ 
بـــني الرجل واملـــرأة، وأضاف 
أن الكويـــت ميكـــن أن تلعب 
دورا رياديـــا في املنطقة لدعم 
هذا التوجـــه كونها من الدول 
العربية السباقة في هذا املجال، 
وأكمـــل د.بورجيني الذي قدم 
مساء أمس األول محاضرة عن 
املساواة بني اجلنسني وحقوق 
العمال في اجلامعة األميركية 
ضمن أسبوع الوعي االجتماعي 
الســـنوي الرابع الذي ينظمه 
قسم احلياة الطالبية باجلامعة 
األميركية، أكمل بأن أي عملية 
تنميـــة في أي مجتمع تتطلب 
إعطاء فرص متساوية للرجل 
واملرأة على حد سواء للمشاركة، 
وال ميكن ألي مجتمع أن يتقدم 

خالل إلقائه محاضرة عن المساواة بين الجنسين في الجامعة األميركية

خالل افتتاح معرض الفرص الوظيفية السادس في جامعة الخليج


