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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد الخالدي
صرح نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 
باإلنابة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
إس����ماعيل عباس بأن الهيئة حريصة على التعاون 
والتشاور مع ديوان احملاسبة لتالفي جميع املالحظات 
بهدف احلفاظ على املال العام، موضحا أنه في نهاية 
كل سنة مالية يسجل ديوان احملاسبة بعض املالحظات 

التي يتم مناقش����تها وحل الكثير منها ومن ثم يتم 
الغاؤها قبل عرضها على جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي مبجلس األمة كمخالفات، باالضافة إلى حل 
املشكالت التي تتعرض لها الهيئة خالل مسيرتها وأثناء 
تنفيذ أهدافها طوال السنة املالية من خالل التعاون 
مع جميع اجلهات سواء املدنية أو الرقابية الذين ال 

يوفرون أي جهد لدفع عجلة التنمية بالبالد.

»التطبيقي«: أخذ مالحظات »المحاسبة« بعين االعتبار

اليتامى: تشكيل لجنة لدراسة أسباب تأخر 
راتب شهر أكتوبر 2010 لموظفي الجامعة

النظام اجلديد لشهر أغسطس 
وسبتمبر 2010.

- تقييم األداء الفني ملوظفي 
قسم الرواتب واقتراح االجراءات 
القانونية حملاس���بة املقصرين 
أداء مهامهم  واملتقاعس���ن في 

الوظيفية.
- تقصي عدم صحة التعمد 
والتقصد والتحريض في تأخير 

راتب شهر أكتوبر 2010م.
- توثيق األحداث التي متت 
بتاريخ 2010/10/24 والتي أدت 
الى خروج فريق العمل من ادارة 

الشؤون املالية.
- اقتراح آليات العمل التي 
تضمن عدم تكرار تأخير صرف 
الرواتب ع���ن تاريخ 21 من كل 

شهر.
على ان ترفع اللجنة تقريرها 
النهائي والتوصيات في موعد 
أقصاه أسبوع من تاريخ صدور 

القرار.

اللجن���ة باملهام  وتخت���ص 
التالية:

- دراسة أسباب تأخر صرف 
راتب شهر أكتوبر 2010 ملوظفي 
اجلامعة من تاريخ 2010/10/24 
إلى تاريخ 2010/10/27، بالرغم 
من ع���دم ظهور أية مش���اكل 
خ���الل ص���رف الرواتب على 

أصدر أمن جامعة الكويت 
د.أنور اليتامى قرارا بتشكيل 
جلنة لتقصي ودراسة أسباب 
تأخر صرف راتب شهر أكتوبر 
2010 وذلك من التالية أسماؤهم: 
عواطف حم���د الصانع األمن 
العام املساعد للشؤون املالية – 
رئيسا، بدر محمد الذياب األمن 
العام املس���اعد لشؤون ادارة 
املرافق – مقررا، ناصر السيد 
هاش���م مدير ادارة الش���ؤون 
املالي���ة – عض���وا، مها غازي 
القدومي مدي���ر مركز نظ����م 
املعلوم���ات – عض���وا، عبير 
ع���ب���داهلل الكن���دري مراقب 
الش�������ؤون االداري���ة  ادارة 
لشؤون املوظفن – عضوا، هبة 
يوس���ف العباد رئيس مكتب 
الهيئة  ادارة شؤون  املتابعة/ 
األكادميي���ة – عضوا، ابراهيم 
محمود علي مستشار قانوني/ 

االدارة القانونية – عضوا.

د.أنور اليتامى

املجلس التنفيذي جلمعية احلكومة الطالبية في اجلامعة األميركية في الكويت

25% نسبة المشاركة في االنتخابات

»األميركية« انتخبت أعضاء المجلس التنفيذي والحكومة الطالبية
الهيئ���ة الطالبية  انتخبت 
في اجلامعة األميركية أعضاء 
املجل���س التنفي���ذي وممثلي 
الطلب���ة ف���ي املجل���س العام 
جلمعية احلكوم���ة الطالبية 
وكان���ت   2011/2010 للع���ام 
اجلامعة االميركية في الكويت 
العملية االنتخابية  قد نظمت 
بكاملها خالل الفصل االول من 
العام اجلامعي احلالي إلتاحة 
املجال ألعلى نسبة من املشاركة 
التصويت وتوفير  في عملية 
الفائزين،  الدعم للمرش���حن 
وقد بلغت نسبة االقبال على 
املشاركة التي تكللت بالنجاح 
بأكثر من 25% مع وجود 594 
طالبا وطالبة ممن شاركوا في 

العملية االنتخابية.
وكانت جلنة االنتخابات التي 
اثن���ن من موظفي  تألفت من 
اجلامعة وثالثة م���ن الطالب 
من ذوي اخلبرة قد عملت بجد 
واجتهاد لتكون هذه االنتخابات 
في دورتها احلالية هي األفضل 
في ظل املبادرات اجلديدة التي 
طرحت في مجال تعليم وتنوير 
الطلبة حول دور املجلس العام 
جلمعي���ة احلكوم���ة الطالبية 
الترويج املتطورة  وعملي���ات 
ورفع مستوى الوعي في مرحلة 
ما بعد التصويت، وقد شملت 
عملية االنتخاب���ات فتح باب 
الترشيح للطالب املؤهلن من 
الهيئة الطالبي���ة في اجلامعة 
األميركي���ة في الكويت بجميع 
كلياتها، ضمن حملة استمرت 

لفترة ال تقل عن سبعة أيام عمل، 
تخللها القاء خطابات املرشحن، 
وخصص منها يومان كامالن 

لعملية التصويت املفتوح.
وقد مت انتخاب الطالب التالية 
أسماؤهم بخدمة طالب اجلامعة 
االميركية في الكويت من خالل 
هيئة طالبية تنتهي دورتها في 

مايو/ يونيو 2011.
التنفيذي جلمعية  املجلس 

احلكومة الطالبية
خالد العبدالغفور � الرئيس، 
ضاري املنيع � نائب الرئيس، 
محمد الرفاعي � أمن الصندوق، 
أحمد الوهيب � السكرتير، أحمد 
العالقات  � مس���ؤول  الرفاعي 

العامة، حسن احملميد � مسؤول 
البرمج���ة، محم���د الف���ارس � 

املسؤول اإلعالمي.
الع���ام فضم  أم���ا املجلس 
كال من: فيصل الراش���د � ممثل 
املجلس العام لكلية إدارة األعمال 
واالقتصاد، عبداهلل الش���ايع � 
ممثل املجلس العام لكلية العلوم 

والهندسة، يوسف اجلناعي � 
الع���ام للطلبة  ممثل املجلس 
املستجدين، كويتية اجلتيلي � 
ممثل املجلس العام لطلبة السنة 
الثانية، علي آتش � ممثل املجلس 
الع���ام لطلبة الس���نة الثالثة، 
جودت خل���ف � ممثل املجلس 

العام لطلبة السنة الرابعة.

أكدوا في ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس رفضهم الفراغ اإلداري في الجامعة

نواب: قانون الجامعات الحكومية الجديد أولوية في مجلس األمة
واستقاللية الجامعة ماليًا وإداريًا ومزايا »هيئة التدريس« خط أحمر

من أجواء اللقاء
 قال جميل املري ان املدرسن املساعدين يعانون من عدم 
وجود انصاف من ناحي���ة الترقيات االدارية وكذلك املميزات 
املالية، وطالب بأن يتضمن القان���ون اجلديد حصولهم على 

املميزات اإلدارية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس.
وعلق د.جوهر قائال: انه  طالب بتشكيل هيئة مساندة بهذا 
اخلصوص حتمي حقوق املدرسن املساعدين وتساعدهم على 
الترقيات ونيل املميزات املالية، ولكن اإلدارة السابقة مع األسف 

رفضت املقترح دون وجود مبررات مقنعة.
 فجرت النائبة سلوى اجلسار مفاجئة من العيار الثقيل، 
وقال���ت ان وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 

احلمود يوجد لديها توجه خطير وهو دمج كلية التربية بجامعة 
الكويت مع كلية التربية األساس���ية في التطبيقي، مبينة ان 
ذلك التوجه من دون دراسة واضحة خطوة خطيرة وسيضر 
باملصلحة التعليمية، كون املخرجات التعليمية تختلف بكثير 
ناهيك عن بعض االمور االكادميية واختالف القرارات وطالبت 
رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان احلربش بعدم املوافقة على 
هذا التوجه ألن فيه س���لبيات كثي���رة، متمنية ابعاد التعليم 
عن السياسة في هذا الش���أن وغيره حتى ال تدخل الشهادات 
التجارية وتعتمد من قبل وزارة التعليم العالي وتضيع حقوق 

الشهادات األصلية.

وأضاف احلربش قائال ان قانون 
اجلامعات احلكومية اجلديد يعالج 
السلبيات التي ذكرتها ويخرجنا 
من الواقع املريض الذي تعيش����ه 
اجلامعة بقانونها احلالي، كما انه 
سيعالج القضايا اإلدارية واملالية 
ويحفظ حق����وق أعض����اء هيئة 
التدريس وسيضمن كذلك توزيع 
احلقوق والواجبات بطريقة واضحة 
وعادلة، إضافة الى ذلك يجعل من 
تشكيل مجلس اجلامعة تشكيال 
علميا مهما، مؤكدا أنه سيس����عى 
النواب  التعليمية مع  اللجنة  في 
القان����ون اجلديد من أجل  إلقرار 
احلفاظ على حقوق االساتذة من 
الناحية اإلدارية واملالية والقانونية 
وغيرها، مطالبا جميع األس����اتذة 
بتدوين مالحظاتهم من أجل إدراجها 
وفق القانون اجلديد حتى نكون 

فريقا واحدا.
واستنكر احلربش توجه وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود استبعاد جمعية أعضاء 
التدريس من جلنة اختيار  هيئة 
مدير اجلامعة واصفا ذلك باخلطيئة 
الوزيرة  ومس����تغربا عدم اميان 
بالشراكة مع جمعية اعضاء هيئة 
التدريس، كما استنكر د.احلربش 
الفراغ االداري الذي تشهده جامعة 
الكويت حاليا في ظل عدم تعين 
مدي����ر للجامعة، موضحا انه كان 
يفترض تشكيل اللجنة واختيار 
مدير للجامعة قب����ل انتهاء املدة 
القانونية للدكتور عبداهلل الفهيد 

ضمانا لسيادة النظام.
م����ن جهته، أك����د النائب علي 
الراشد تأييده لقانون اجلامعات 
احلكومية باستثناء بعض األمور 
والبنود التي يحتويها التي حتتاج 
إلى بح����ث ومراجعة مع اجلهات 
املالية في الدولة واملتعلقة ببعض 

املطالبات.
وقال الراش����د: ان وجودي في 
الندوة ألخذ اآلراء واملالحظات من 
أعضاء هيئة التدريس في القانون 
اجلديد، حيث انهم األعلم بعملهم 
األكادميي واإلداري، قائال: فأهل مكة 
أدرى بش����عابها، وأرجو اعتباري 
طالبا جنيبا أحقق نتيجة جيدة 
لكم داخل املجلس. من جانب آخر 
الراشد عدم متثيل جمعية  انتقد 
أعضاء هيئة التدريس في اللجنة 
املشكلة الختيار مدير جديد جلامعة 
الكويت، مؤكدا في ختام كلمته على 
دعمه لهذا القان����ون الذي تتبناه 

جمعية أعضاء هيئة التدريس.

آالء خليفة
أكد عدد من النواب ضرورة إقرار 
قانون اجلامعات احلكومية اجلديد 
ملعاجلة أوجه القصور املوجودة 
القان����ون احلالي، وش����ددوا  في 
على ضرورة استقاللية اجلامعة 
مادي����ا وإداريا وفنيا، كما انتقدوا 
في ندوة نظمتها جمعية أعضاء 
هيئة التدريس أمس حول مشروع 
قانون اجلامعات احلكومية اجلديد 
الفراغ اإلداري احلالي الذي تعيشه 
اجلامعة، مؤكدين ضرورة إشراك 
جمعية أعضاء هيئة التدريس في 

جلنة اختيار املدير اجلديد.
في البداية أعلن النائب د.حسن 
جوهر ان����ه مت االتفاق مع اإلدارة 
اجلامعية ووزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ليكون هناك قانون ش����امل لكل 
اجلامع����ات احلكومي����ة وجميع 
االختصاصات والسياسات العامة 
تكون موحدة في تلك اجلامعات. 
وق����ال د. جوه����ر: ان قانون 
اجلامع����ات احلكومي����ة يفترض 
ان يك����ون ضم����ن األولويات في 
مجلس األمة، ولكن لسوء احلظ 
والظروف املتغيرة سياسيا كان قدر 
القانون التأخير وأحيانا املماطلة 
والتسويف، معربا عن امله في ان 
يكون هذا التأخير لصالح جامعة 
الكويت حتى تصبح هي الركيزة 
األساسية في أن تكون نواة لفكرة 
اجلامعات احلكومية املتعددة كما 

ورد في خطة التنمية اجلديدة.
وشدد على ان مشروع قانون 
اجلامعة جهد جماعي ومش����ترك 
بدءا من اإلدارات املتعاقبة جلمعية 
أعض����اء هيئة التدري����س مرورا 
بأعضاء اللجنة التعليمية مبجلس 

األمة.
 وأض����اف ان القانون يتضمن 
مجموعة من الركائز األساسية التي 
من الصعب التنازل عنها وستكون 
ه����ي احملصل����ة النهائي����ة وتقر 
بالكيفية التي تبنيناها مع األخذ 
بعن االعتب����ار مالحظات جمعية 
أعضاء هيئة التدريس وتعديالتهم 
التي ضمناها في مقترح اجلامعات 

احلكومية اجلديدة.
وأوضح ان القانون تعطل ألكثر 
من 6 فصول تشريعية ولم يتقدم 
خطوة لالم����ام ومت تأخير إقراره 
بفعل فاعل ولذلك نحن في بداية 
دور االنعقاد احلالي ملجلس األمة 
س����نعمل جاهدين إلقرار القانون 

بالشكل املطلوب.

الفراغات االدارية.
وأضافت قائلة: فوضع اجلامعة 
احلالي غي����ر مقبول في ظل عدم 
تعين مدير لها، مسجلة اعتراضها 
على الفراغ االداري الذي تعيشه 
جامعة الكويت حاليا باالضافة الى 
التأخر في صرف الرواتب وتأخر 
التعيينات والترقيات والكثير من 
القانونية بسبب  الفنية  القضايا 
الفراغ في اتخاذ القرار، مؤكدة انها 
قد طالبت وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود منذ شهر 
فبراير املاضي بضرورة تشكيل 
جلنة الختيار مدير جلامعة الكويت 
او التجديد للمدير احلالي، متمنيا 
ان تكون اللوائح التنظيمية ثابتة 
ومعتمدة وال تتغير بتغير االدارة 
اجلامعي����ة وأال تك����ون مرهونة 
بالتوجهات الشخصية وحتى ال 
تقع اجلامع����ة في مواطن اخللل، 
وشددت على مسألة املخصصات 
املالية والدعم املالي للجامعات وان 
تكون هناك زيادة كل 5 س����نوات 
باالضاف����ة الى مراجع����ة الكوادر 

املهنية والوظيفية في الدولة.
وأكدت د.اجلسار علمها باملرارة 
التي يشعر بها عضو هيئة التدريس 
حلن حصوله على ترقيته والتأزمي 
السياسي والتدخالت التي حتدث 
في الترقي����ات مؤكدة انه البد من 
وضع تشريعات واضحة ومحددة 

ال تقبل التأويل او التغيير.
كما ش����ددت د.اجلس����ار على 
االداري  الترتي����ب  اس����تقاللية 
»مجلس القس����م، مجلس الكلية، 
مجلس اجلامعة« مؤكدة على أهمية 
احترام رأي مجالس االقسام العلمية 

ومجالس الكليات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
ف����ي مجل����س األمة  التعليمي����ة 
النائ����ب د.جمع����ان احلربش: أن 
هناك صراعات سياسية وطائفية 
انتشرت بشكل مخيف في مختلف 
الكليات، وانتقل هذا الصراع بن 
األطراف األكادميية السيما املقلدين 
في املناصب اإلشرافية كالعمداء 
ورؤساء األقسام، مضيفا أن بعضهم 
يحتمي خلف تياراته، كما أن أي 
التي تتقلد  التيارات  أستاذ يتبع 
املناصب فال خوف عليه وجميع 
إجراءات����ه تنجز كم����ا ينبغي من 
قب����ل اإلدارة اجلامعية، مؤكدا ان 
هذا اخلط في التعامل مع أعضاء 
هيئة التدريس ال يجوز ان يكون 
موجودا باجلامعة ويعتبر مسلكا 

مريضا.

ومتنى د.جوهر أن تكون اإلدارة 
اجلامعية مؤمنة مبواد القانون وان 
تكون ق����ادرة على إدارة اجلامعة 

وفق روح القانون اجلديد.
واضاف: ش����ددنا على وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
وإدارة اجلامع����ة بتزويد اللجنة 
التعليمي����ة مبس����ودة اللوائ����ح 
التنفيذية التي تترجم روح القانون 
وتعطي الضمانات الكفيلة بحفظ 
حقوق أعضاء هيئة التدريس وذلك 
حتى نكون مطمئنن الى ان رغبات 
اعضاء هيئة التدريس وتوجهات 
اللجنة التعليمية قد أخذت بعن 
االعتبار، واختزاال للوقت ومبجرد 
إقرار القانون تكون اللوائح جاهزة 
وبالتال����ي ال يكون عل����ى اإلدارة 

اجلامعية اال إصدارها.
وشدد د.جوهر على ضرورة 
التركيز على استقاللية اجلامعة 
إداري����ا وعلمي����ا وماليا، موضحا 
انه ف����ي ظل عملنا إلصدار قانون 
يكفل حرية الرأي والتعبير جند ان 
اإلدارة اجلامعية تتعامل بوليسيا 
مع مقاالت أعضاء هيئة التدريس 
وتصدر تعاميم بحظر النشر في 
وس����ائل اإلعالم رغم ان املقاالت 
العلمية هي من احلقوق األصيلة 

لألستاذ.
وحول قضية صنع القرار داخل 
املؤسسة اجلامعية قال يجب ان 
يتخذ القرار من القاعدة الى القمة 
لعدة أس����باب منها حفظ حقوق 
اعضاء هيئة التدريس في التعبير 
عن رأيهم واحتراما ملبدأ الشورى 
والدميوقراطي����ة داخل األقس����ام 
العلمية وكذلك احترام التخصص 
الفني داخلها حيث ان بعض األقسام 
لها خصوصية وبالتالي فإن الرأي 
الفني العلمي داخل األقسام العلمية 
يجب ان يحترم من اإلدارة اجلامعية 
العليا ولألسف فان التجربة العلمية 
اكدت لنا ان اآلراء العلمية الدقيقة 
لألقسام العلمية يضرب بها عرض 
احلائط من قبل االدارة اجلامعية، 
لذلك يجب ان يكون الرأي العلمي 
هو األس����اس ومحل التقدير لدى 
العليا س����واء في جامعة  االدارة 
الكويت او في اجلامعات اجلديدة 

التي سيتم إنشاؤها.
وأك����د د.جوه����ر ان قضي����ة 
اتخاذ القرار املؤسسي على أعلى 
املس����تويات من النق����اط التي ال 
ميكن التنازل عنها سواء كان في 
مجلس اجلامعة او اختيار املناصب 
القيادية وضرورة متثيل جمعية 

للجامعات اخلاصة قانون منفصل 
عن قانون اجلامعات احلكومية، 
حيث ان قان����ون تنظيم التعليم 
العال����ي الذي تقدمت به للمجلس 

يضم اجلامعات اخلاصة.
وحول التعدي����الت التي متت 
إضافته����ا ذك����رت د.اجلس����ار ان 
القانون سيشمل الكليات اجلامعية 
مشددة على حرصها على ان يكون 
هناك فصل في الهياكل التنظيمية 
والقانوني����ة وأيضا املخصصات 
املالية والعلمية، مؤكدة على أهمية 
قانون اجلامع����ات احلكومية بأن 
يعال����ج جميع جوان����ب القصور 
املوجودة في قانون جامعة الكويت 
29 لس����نة 66 وايض����ا ان يعالج 
جميع الثغرات االدارية والقانونية 
واملالي����ة والثقافية واالجتماعية 
التي وجدت من����ذ تطبيق قانون 
29 لس����نة 66، واكدت د.اجلسار 
على مسألة اس����تقاللية اجلامعة 
ماليا واداريا وفنيا باالضافة الى 
حماية القرارات اجلامعية ومعاجلة 

في الدولة عن درجة وكيل وزارة 
مساعد وبالتالي هذا التوجه يجب 

ان يحترم.
من جهتها قالت عضو مجلس 
األمة د.سلوى اجلسار ان جامعة 
الكويت أنش����ئت مبرسوم قانون 
29 لسنة 66 لكن ال ميكن ان يتم 
إصدار قانون لكل جامعة س����يتم 
انشاؤها في املستقبل وكان البد 
من وضع قانون موحد إلنش����اء 

اجلامعات احلكومية.
وذكرت د.اجلسار أنها تقدمت 
بقانون تنظيم التعليم العالي ومتت 
التعليمية  اللجنة  مناقش����ته في 
بجانب مناقش����ة التعديالت التي 
تقدم����ت بها على قان����ون جامعة 
الكويت 29 لس����نة 66 وفي نفس 
االجتماع عرضت احلكومة قانون 
اجلامعات احلكومية، وأوضحت 
احلكومة ان قانون تنظيم التعليم 
العالي جاء مطابقا بنس����بة %90 
لقان����ون اجلامع����ات احلكومية، 
وبالتالي مت االتفاق على ان يكون 

هناك قانون اجلامعات احلكومية 
ومت اخ����ذ املالحظ����ات على ذلك 
القانون كما متت مراجعة ما ورد 
من مالحظات جمعية اعضاء هيئة 
التدريس ويوم االحد املقبل سيصل 
القانون الى اجلمعية كمقترح موقع 
من قبل اعضاء اللجنة التعليمية 

السابقة.
الى  كما أش����ارت د.اجلس����ار 
ان هناك جزئية ف����ي القانون لم 
تنتبه له����ا جامعة الكويت، الفتة 
ال����ى ان القان����ون يتح����دث عن 
اجلامع����ات احلكومية التي تتبع 
نظام البكالوريوس »نظام االربع 
س����نوات« وعندم����ا ننظر خلطة 
التنمية احلكومية التي تنص على 
إنشاء اكثر من جامعة حكومية في 
الدولة وجامعات تطبيقية جند ان 

القانون لن يخدم تلك الفئة.
متابعة: كما أننا تس����اءلنا في 
اللجنة عن وضع اجلامعات اخلاصة، 
فلديه����ا نظام احت����اد اجلامعات 
اخلاصة ولكننا ارتأينا ان يكون 

أعض����اء هيئة التدريس في جلان 
اختيار املناصب القيادية، مستغربا 
عدم األخذ ب����رأي جمعية أعضاء 
التدريس في جلنة اختيار  هيئة 
املدير اجلديد. مشددا على ضرورة 
احترام املكانة العلمية لعضو هيئة 
التدريس حيث ان بعض املؤسسات 
العلمية تتجاهل لقبه العلمي وال 
تق����در علمه وجه����ده وال أبحاثه 
وخبراته األكادميية وحترمه من 
تولي املناصب القيادية، مؤكدا على 
احترام األقدمية واخلبرة واالختيار 
املؤسس����ي بالنس����بة للوظائف 
اإلشرافية والعامة، وكذلك تقنن 

وتوقيت هذه الوظائف.
وأكد ان مزايا وحقوق أعضاء 
هيئة التدريس من االمور التي ال 
ميكن التنازل عنها سواء في معاملة 
عض����و هيئة التدري����س كقيادي 
الدولة وهذا تبعا للتوصيف  في 
الوظيف����ي لديوان اخلدمة املدنية 
بأن عضو هيئة التدريس بجامعة 
الكويت ال تق����ل مرتبته اإلدارية 

)سعد هنداوي(د. جمعان احلربش ود. حسن جوهر ود. سلوى اجلسار وعلي الراشد ود. عواد الغريبة خالل الندوة

»GUST« نظمت حملة للتبرع بالدم
محمد المجر

نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
باملشاركة مع بنك الدم املركزي في الكويت حملة 
للتبرع بالدم، وش���ارك باحلملة جموع الطالب 
والطالبات واعضاء هيئة التدريس وجميع العاملن 
باحلرم اجلامعي، وشهدت احلملة اقباال كبيرا منذ 
ان بدأت احلملة وحتى انتهائها من املتبرعن الذين 
شاركوا بالتبرع فيها. واعرب الطبيب املسؤول عن 

احلملة د.اسامة شعراوي عن شكره جلامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا اعضاء هيئة تدريس وطلبة 
وموظفن على هذه املشاركة واالقبال الكبير الذي 
شاهدناه اليوم )امس( وكان اكثر مما كنا نتوقع 
ف���ي هذه الفترة الزمنية القصيرة حيث بلغ عدد 
املتبرعن 85 متبرعا ومتبرعة وهذا خير دليل على 
احلس باملسؤولية، واحلمد هلل مر اليوم بسالم 

دون حدوث اي مضاعفات للمتبرعن.


