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 جانب من املشاركني في األسبوع التوعوي

 محمد هالل الخالدي
  اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باالنابة د.مشـــعل املشعان قرارا يقضي 
بندب فوزية ابراهيم الكندريـ  رئيس قسم الرواتب 
ـ للقيـــام باعمال مدير ادارة الشـــؤون املالية وذلك 
خالل الفترة من ٢٠١٠/١١/١ حتى ٢٠١٠/١١/٨ باالضافة 

الى عملها االصلي. 

 «التطبيقي»: الكندري مديرًا للشؤون المالية

 (كرم ذياب)

 د.عبدالرحمن ذياب ود.علي النامي خالل االجتماع

 مرزوق الغامن اثناء حديثه في املناظرة  (سعد هنداوي)  صالح عاشور متحدثا  صالح املال خالل املناظرة 

 فوزية الكندري 

 ذياب: نسعى إلنشاء مجلس استشاري 
طالبي يقرب الطلبة من صّناع القرار

 أكد عميد شـــؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب 
ان العمادة لن تألو جهدا في التعاون مع الروابط 
واجلمعيات العلمية، جاء ذلك في اجتماعه االول 
مع رؤساء اجلمعيات والروابط الطالبية بحضور 
العميد املســـاعد لشـــؤون الطلبة د.علي النامي. 
وأضـــاف د.ذياب ان العمل النقابي يجب أن ينظم 
وفقا للوائح والنظم املعمول بها، كما يجب اعتماد 
الئحة النشرات العلمية بجامعة الكويت، ومن أهم 
احملاور التي نوقشت في االجتماع: ضرورة تقدمي 
استمارات االنشطة قبل موعد اقامتها بثالثة ايام 
كحد اقصى حتى يتسنى اتخاذ االجراءات الالزمة، 
واستكمال جميع التوقيعات من قبل االدارات املعنية 
قبل احضارها الى عمادة شـــؤون الطلبة، وأشار 
د.ذيـــاب الى ان حرص اجلمعية يتبلور من خالل 
التخطيط لالنشـــطة املزمع اقامتها خالل الفصل 
الدراســـي مبكرا، حيث ان التخطيط يوفر الوقت 
ويضمن جودة العمل. من جهة اخرى أكد د.ذياب 
ضـــرورة مخاطبة عميد شـــؤون الطلبة من قبل 
رؤســـاء اجلمعيات العلمية ألي اقتراح أو مشكلة 
حتدث داخل أو خارج اجلامعة، وذلك قبل مقابلة 
القيادات اجلامعية مثل مدير اجلامعة ونوابه أو االمني 
العام ومساعديه أو حتى عميد القبول والتسجيل، 
حيث انه بإمكان عميد شؤون الطلبة حل العديد 
من املشـــكالت أو توصيل املقترحات، كما أوضح 
د.ذياب انه يســـعى فعليا لتنفيـــذ فكرة املجلس 
االستشاري الطالبي على مستوى اجلامعة والذي 
يتيح للطلبة ان يكونوا قريبني من صناع القرار 
وهذا من شأنه ان يحقق توصيل صوتهم وتنفيذ 
مطالبهـــم. كما لفت د.ذياب الـــى ان هناك توجها 
من القســـم النقابي في العمـــادة بالقيام بزيارات 

ميدانية واالجتماع بأعضاء اجلمعية لالستماع الى 
مقترحاتهم، كما أبدى رغبته في حضور االنشطة 
التي تقيمها اجلمعيات بدعوة منها لتحقيق التواصل 

بني العمادة وطلبة اجلامعة.
  من جانبه، أكد عميد مســـاعد شـــؤون الطلبة 
د.علي النامي اهمية تقدمي التقارير االدارية واملالية 
للجمعيات والروابط العلميـــة في نهاية الفصل 
الدراســـي االول أو قبل بداية الدراسة في الفصل 
الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك لتسهيل إجراءات 
اعتمـــاد امليزانية في نهاية العـــام اجلامعي، ألن 
التأخير في التقرير املالي واالداري سيترتب عليه 
حرمان الطلبة في جميع الكليات من أي نشـــاط 
أكادميي يعود عليهم بالفائدة، واضاف د.النامي ان 
اجلهاز احملاسبي في العمادة هو الذي يشرف على 
امليزانية التي تعطي للجمعيات ويقوم بالتدقيق 
املالي ويجب ان يذكر كل نشاط تقوم به اجلمعية 
أو حتى االموال والرعايات التي تأخذها متضمنة 
في التقرير، لذا اشار د.النامي الى ضرورة توخي 
احليطة واحلذر في التعامالت املالية، كما ناشـــد 
الطلبة ضرورة االلتحاق بالدورات التدريبية التي 
تنظمها العمادة بهذا الشأن. كما أعلن د.النامي ان 
هناك توجها لزيادة امليزانية املخصصة ألنشطة 
اجلمعيات والروابط الطالبية ألن امليزانية ال تكفي 
مع وجود وزيادة الكثافة الطالبية ومن أجل التنوع 
في األفكار وتكثيف االنشـــطة التي تســـاعد على 

تخفيف الضغوط الدراسية.
  يذكر ان الكليات التي حضرت االجتماع هي: كلية 
العلوم وكلية الصيدلة وكلية الشريعة وكلية طب 
االسنان وكلية الطب وكلية احلقوق وكلية العلوم 

االدارية وكلية الهندسة وكلية اآلداب. 

 في اجتماع عمادة شؤون الطلبة مع رؤساء الجمعيات والروابط الطالبية

والشـعـور  العمـل  فـي  الدقـة   النامــي: 
بالمسؤوليـة واجب ألنكم الممثل الشرعي للطلبة

 إخصائيون: العدوانية تتنامى مع األطفال ليمارسوها في الكبر

 الغانم: السماح بانتهاك قانون الرياضة يفتح الباب النتهاك كل القوانين
  المال: إلغاء لجنة «الشباب والرياضة» المؤقتة أحرج رئيس الحكومة 

 اعتبر النائب صالـــح املال ان جلنة 
الشباب والرياضة مت اغتيالها بجرمية 
قادها جهاز امـــن الدولة ومجموعة من 
النواب مستغربا من التمديد لـ ١٢ جلنة 
مؤقتة مبجلس األمة وإلغاء جلنة الشباب 
والرياضة فقط مؤكدا ان استجواب سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قائم 
وستقدمه كتلة العمل الوطني في وقت 

قريب.
  وأكد املال في مناظرة «ال شـــباب وال 
رياضة» التي أقامتها رابطة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا يوم امس 
ان جهاز امن الدولة ترك قضايا امن البالد 
في ظل الوضع االمني امللتهب باملنطقة 
لالجتماع بنواب إللغاء اللجنة مشـــبها 
ذلك مبا حصل فـــي اواخر الثمانينيات 
عندما ترك هـــذا اجلهاز مهامه االصلية 
السفارة  الكويتيني بينما كانت  ملراقبة 
العراقية تقوم بعملياتها االستخبارية 

في البالد.
  واشار الى ان القرار في احلكومة لم 
يعد بيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، مؤكدا ان من ميلك القرار 
هما احمد وعذبي الفهد. وقال املال انه ال 
يتهم احلكومة بإلغاء اللجنة، مشيرا الى 
انها تقف بجوار احمد الفهد موجها اتهامه 
للنواب الذين اعتبرهـــم متواطئني مع 

احلكومة ومع من يقول «موتوا قهر».
  وأشـــار الى ان الغاء جلنة الشباب 
والرياضة دون سواها من اللجان املؤقتة 
احرج رئيـــس احلكومة كونه اعلن في 
ثالث مناســـبات أنه ال ميكن ان ترضى 

احلكومة ببقاء اللجان املؤقتة.
  وشـــدد على أن اللجنة غير معنية 
بالرياضة فقط، بل بقضية الشباب، الفتا 
الى عدة مبادرات قامت جلنة الشـــباب 
والرياضة باســـتقبالها والتعاون معها 
معتبرا ان احمد الفهد يريد اهانة سيادة 
الكويت وتأجيج مشاعر الكره لدى الشباب 

جتاه الدستور.
  من جهته، لفت النائب مرزوق الغامن 
الى ان تشكيل جلنة للشباب والرياضة 
مهم للغاية خاصة في ظل التحديات التي 
يواجهها هذا القطاع معتبرا ان اللجنة 
املاضية سببت ازعاجات للبعض وأشار 
الغـــامن خالل املناظرة الى ان اللجنة لم 
تقو باسمها بل بأعضائها ومؤكدا انهم 
سيواصلون االهتمام بالقضايا الرياضية 
من خالل مجلس األمة. مضيفا: اذا كانت 
هناك حتفظات على بعض اعضاء اللجنة 
السابقة كان بإمكان املعارضني ان يصوتوا 

لتمديد عملها مع تغيير اعضائها.
  واشار الغامن الى ان هناك ٢٤ عضوا 
صوتوا ضد اللجنة، ١٤ منهم نواب فقط 

والبقية من احلكومة و٢٥ نائبا صوتوا 
مـــع التمديد مؤكدا ان الغالبية العظمى 

من النواب ترغب في بقاء اللجنة.
  وأكد الغامن على عدم وجود اي خالف 
شخصي بني اعضاء اللجنة ومعارضيها، 
مشيرا الى ان املشكلة تكمن في عدم جواز 
التنازل عن القانون حتت اي مبرر، مشددا 
على عدم وجود اي تعارض بني القوانني 
الرياضيـــة احملليـــة والقوانني الدولية 
اليقاف نشـــاط الكويت الرياضي، الفتا 
الى انـــه ليس جميع االحتادات الدولية 
أوقفت الكويت بل فقط االحتادات التي 

فيها متثيل كويتي.
  وعّرج الغامن على عدم جواز اجلمع بني 
املناصب القيادية قائال ان حكم احملكمة 
الدستورية بشأن الشكوى التي رفعها 
الشيخ طالل الفهد بأن قانون عدم اجلمع 
غير دستوري اكد على عدم جواز اجلمع 
مع اعطاء فترة ليختـــار فيها املنصب 
الذي يريد، الفتا الى انه ال يوجد خالف 
شـــخصي بينه وبني أي أحد، مؤكدا ان 
الســـماح بانتهاك القانون في الرياضة 
سيفتح املجال النتهاك القانون في جميع 

املجاالت.
  بدوره اعتبر النائب صالح عاشـــور 
ان الغاء جلنة الشـــباب والرياضة جاء 
نتيجة للعبء الذي تشكله هذه اللجان 

على عمل املجلس كون التركيز اصبح 
عليها اكثر من اللجان الرئيسية، الفتا الى 
االحصائيات التي قدمها رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي عن اللجان املؤقتة 
بـــأن أغلبها ال جتتمـــع وال يكتمل فيها 

النصاب.
  وأكد عاشـــور على حـــق احلكومة 
باملشاركة في التصويت باملجلس وحتركها 
بشأن تشكيل اللجان او الغائها، الفتا الى 
ان احلكومة صوتت ضد كل اللجان املؤقتة 
بالرفض، مشددا على ان تشكيل اللجنة 
ادخل املجلس مبشاكل شخصية أبعدت 
االهتمام عن قضية اللجنة الرئيســـية 
محمال الطرفني، مرزوق الغامن وأحمد الفهد 
املسؤولية، مشيرا الى ان هذه اخلالفات 
التي دامت سنوات كانت سببا في تراجع 

الوضع الرياضي.
  وطالب عاشور الغامن ومؤيدي اللجنة 
باالبتعـــاد مؤقتا حتى حتـــل القضايا 
الرياضية بعيدا عن اخلالفات الشخصية 
قائال: ان جميع املناصب الرياضية بدول 
املنطقـــة بالتعيني، مســـتنكرا وصول 
اخلالفات الداخلية الى اخلارج، مشيرا 
الى ان هناك قوانني عديدة غير مطبقة 
في الكويت يجب االلتفات لها وعدم قصر 
االهتمام على الرياضة فقط، مؤكدا على 

دور االحتاد الكويتي لكرة القدم. 

 بيان عاكوم
  قالت الباحثة في مجال العنف 
د.جولييت دينكا ان األزواج في 
الوقت احلالي يتعاملون مع بعضهم 
بطرق تتســـم بالعنف من خالل 
التعدي اللفظي او اجلسدي في ظل 
وسط يتسم بالصراع والصوت 
العالي وغياب احلوار واملباشرة 
بالشكل العقالني لتتحول احلياة 
بني االثنـــني إلى حالة من اإليذاء 
سواء من طرف أحد الزوجني أو من 
كال الطرفني الذين يؤذيان بعضهما 
على الصعيد النفسي وصوال إلى 

اإليذاء اجلسدي العنيف.
  جاء ذلك ضمن أنشطة األسبوع 
الذي نظمته اجلامعة  التوعوي 
أقامت منتدى  األميركية حيـــث 
العنف وأســـبابه  حواريا حول 
وأبعاده حتدث خالله العديد من 
املختصني والباحثني الذين تناولوا 
جوانب ظاهرة العنف من الناحية 
الصحية واالجتماعية والقانونية 

والنفسية.
  وحتدثـــت االخصائيـــة في 
مجال العنف جيسون سوليفان 
في كلمتها حول األبعاد الصحية 
وكيفيـــة معاجلـــة األشـــخاص 
العنيفني من خالل االستشارات 
النفسية واملعاجلة التي أظهرت 
الدراسات أن لها دورا في التعرف 
على األسباب التي تدفع الكثير من 
الناس ملمارسة ردود أفعال عنيفة 
جتاه من حولهم داخل األسرة أو 
العمل او املجتمع وكيفية توجيه 
أنظار املجتمعات نحو ضرورة 
معاجلة هؤالء األشخاص بشكل 
يخفـــف من كونهـــم خطرا على 

الغير.
  ومن ثم حتدث د.جيمس روس 
في ورقته حول العنف ضد األطفال 
واالضطهاد املمارس جتاه صغار 
السن وكيفية تعامل األطفال في 
البيئة التي حتتوي على عناصر 
تعزز العنف لديهم تظهر من خالل 
ردود أفعالهم مع بقية أقربائهم من 

نفس السن ويظهر ذلك من خالل 
الضرب بالقبضات والتعبير عن 
الرضا والسخط ولعل هذا  عدم 
االمر يظهر بوضوح من خالل نزع 
األلعاب من قبل األطفال اآلخرين، 
وقد يتحول تهجم األطفال على 
اآلخرين من اجلانب اجلسدي إلى 
التعدي اللفظـــي وغير ذلك من 
مظاهر العنف اجلسدي، مبينا ان 
األطفال الذين يظهرون ردود أفعال 
عصبية أكبر تبرز العدوانية التي 
تتنامى معهم، حيث يتحول األطفال 
العدوانيني إلى بالغني عدوانيني 
حسبما تشير الدراسات بل ان من 
كان منهم يتعرض لإليذاء اجلسدي 
التصرفات مع  قد ميارس نفس 

أطفاله في املستقبل.
  وأشـــار الى أن اإلحصائيات 
تظهر أن الوالديـــن الذين كانوا 
يحملون ســـجالت مـــن خلفية 
حتتوي على جرائم في حياتهم 
ابناؤهم جرائم بدورهم  يرتكب 

حتى األطفال املتبنني سيحملون 
ذلك اجلني في خالياهم بســـبب 
آبائهم احلقيقيني، وهي  طبيعة 
دراسات لباحثني يصرون على أن 
السبب الوراثي اجليني قد يلعب 
دورا كبيرا في تشكيل شخصية 
الطفـــل العدوانـــي، بينما هناك 
دراسات تظهر أن األطفال الذين 
يعاقبهم آباؤهم بشكل تأديبي قد 
يحسن تصرفاتهم لفترة ولكنهم قد 
يأخذون هذه العادات ليمارسوها 
بدورهم جتاه أبنائهم في املستقبل. 
بينما حتدث د.بليجرينو لوشيانو 
عن آثـــار العنف املباشـــر على 
التي  املجتمع واألفراد واحلاالت 
تبني نوعية العنف الناجت خللفيات 
بيئية أو أسرية أو مجتمعية أو 
اقتصادية أو في بعض األحيان 
بسبب األوضاع الصحية وبالتالي 
يكون هناك مبرر لدى الشخص 
العنيف ليلقي اللوم عليه بسبب 
تصرفاته العنيفة والتي تتحول 

إلى اإليذاء اجلسدي، متطرقا إلى 
األوضاع القانونية جلرائم االعتداء 
اجلسدي وكيفية تعامل املجتمع 
مع األفراد العنيفني من هذا النوع 
الذي يبـــرر تصرفاته بأوضاعه 
أو ما تعـــرض له من أحداث في 

حياته.
  ورأى لوشيانو ان املجتمعات 
تشهد حاالت لتجسيد العنف قد 
يتم تبريرها من خالل الرياضة 
مثل الرياضات العنيفة التي يتم 
تشجيعها وممارستها وبالتالي 
اذ  تؤثر على نفسية املشاهدين 
سيعتادون على مشاهدة األحداث 
العنيفة وبالتالي تقل ردود األفعال 
جتاهها ألنها رياضة وتدر أمواال 
ملمارســـيها ولهـــا مشـــجعوها 
ومتابعوهـــا الذين ال يرون فيها 
عنفا على اإلطالق النها رياضات 
مشروعة قانونا حتى ان هناك من 
يتساءل: إن كانت هذه تصرفات 

تدل على العنف أم ال؟

  وكان للطالبة مونيكا متى من 
اجلامعة األميركية مشاركة حول 
الظواهر  مدى احلاجة لتخفيف 
العنيفة داخل املجتمع ورأت ان 
يتم من خالل منظورين: تغيير 
الطبائـــع العنيفـــة داخل نفس 
اإلنســـان، وتخفيف لغة العنف 
وصوره فـــي املجتمع، مبينة أن 
البداية تكون من اإلنسان نفسه 
من خالل اعترافه بوجود مشكلة 
في طريقة تعامله مع نفسه ومع 
اآلخرين عبر احلـــوار وتغيير 
أساليب التعامل مع اآلخرين وعدم 
االنتظار حتى تتفاقم األمور بشكل 
يتحول معه العنف إلى أمر واقع 
وقد يترتب عليه إيذاء اآلخرين 
عالوة على عدم االستهانة بصور 
التعدي باأللفاظ والسباب مثلما 
يظهـــر لدى األطفـــال في بعض 
األحيـــان ما يعتبر بداية للعنف 
اللفظي الذي يجـــب إيقافه منذ 

الصغر. 

 خالل األسبوع التوعوي الذي تنّظمه الجامعة األميركية عن العنف

 خالل مناظرة «ال شباب وال رياضة» أقامتها رابطة طلبة جامعة الخليج 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

حممد ق�سيم اجلامو�س

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

ابـنـتـــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

 عاشور: إلغاء لجنة الرياضة نتيجة للعبء الذي تشكله اللجان المؤقتة على عمل المجلس 
ومن حق الحكومة المشـاركة بالتصويت واللجنة السابقة أدخلت المجلس بمشاكل شخصية 


