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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي
الغمالس واحلبيب الگرام

لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

أحمد عبدالرحمن الغمالس
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

التعليم  التربية ووزير  وزير 
العيس����ى حتى  العالي د.بدر 
ال تت����م عرقلة الطلبة املقبلني 
عل����ى التخ����رج، والعمل على 
إتاحة فرص العمل أمامهم في 
القطاعني اخلاص واحلكومي. 
وإذ متنى الطريجي ان يتفهم 
جميع الطلبة الظروف اإلدارية 
واملالية للهيئة والدولة ككل، 
فإنه شدد على ان الوضع املالي 
الذي متر به الكويت يقتضي 
منا جميع����ا التفهم والتعامل 
مع الواقع اجلديد الذي أوجده 
النفط وتراجع  تراجع أسعار 

اإليرادات النفطية.

الطريجي يطالب بحلّ مشكلة خريجي »التطبيقي«
النائ����ب د.عبداهلل  أعرب 
الطريجي عن تفهمه للمشكلة 
التي يواجهها الطلبة اخلريجون 
ف����ي الهيئة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بس����بب 
عدم توافر مواد التخرج خالل 
الفصل الصيفي، مش����يرا الى 
انه س����يواصل متابعة جهود 
التوصل الى حل����ول معقولة 
وممكنة بالتع����اون واالتفاق 

بني األطراف املعنية.
ودعا د.الطريجي، في تصريح 
إدارة »التطبيقي«  صحاف����ي، 
إلى معاجل����ة الوضع أكادمييا 
د.عبداهلل الطريجيوماليا بالتعاون والتنسيق مع 

اخلرينج: نؤيد قرارات مجلس التعاون حول حزب اهلل
عليه وسلم»مثل املؤمنني 
ف���ي تواده���م وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلسد إذا 
اشتكى عضو منه تداعى 
له س���ائر اجلسد بالسهر 
واحلمى«، وهذا ما ينطبق 
التعاون  عل���ى مجل���س 
شعوبا وأنظمة في تالحمهم 
وتوادهم واملصير املشترك 

لهم. 
ودع���ا اخلرينج جميع 
اجلهات الشعبية والرسمية 
في العالم إلى إصدار بيانات 
بإدانة حزب اهلل  واضحة 

ارهابية  واعتباره منظمة 
ملا يق���وم به م���ن أعمال 
إرهابية تهدد االمن والسلم 

العامليني.
وختم اخلرينج بضرورة 
ان يع���ي العال���م خطورة 
املنظمات االرهابية االخرى 
كداعش وكل م���ن يتبنى 
الفكر االرهابي الذي يسعى 
الى االخالل بأمن واستقرار 
الدول وش���عوبها، مطالبا 
بالعمل املش���ترك من اجل 
محاربة املنظمات االرهابية 

كافة والقضاء عليها.

قاطع على دور حزب اهلل 
ومن ورائه ايران في العبث 
باس���تقرار وامن الشرق 
االوس���ط ككل، مش���يدا 
بتصريح���ات نائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهلل 
التي اكدت حرص الكويت 
عل���ى التطبي���ق الكام���ل 
للقرارات ذات الصلة بحزب 
اهلل وذلك حفاظا على امن 
واس���تقرار الكويت ودول 
مجلس التعاون التي تعتبر 
وحدة واحدة مصداقا لقول 
الرسول الكرمي صلى اهلل 

عبر نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج عن 
تأييده للقرارات الصادرة من 
مجلس التعاون اخلليجي 
ومجل���س وزراء الداخلية 
العرب ووزراء اخلارجية 
العرب باعتبار حزب اهلل 
منظمة إرهابية تسعى إلى 
الفوضى األمنية والعبث 
باستقرار وأمن دول مجلس 

التعاون.
وأكد اخلرين���ج ان ما 
جاء من تصريحات داعمة 
ومؤيدة لهذه القرارات دليل 

مبارك اخلرينج

»أمانة املجلس« تطلق موسمها الثقافي األول بجلسة حوارية حول احلراك املجتمعي

وعمان وإلى درجة ما في الكويت 
والبحرين.وأشار إلى أن العمالة 
الوافدة ت���كاد تكون طاغية في 
سوق العمل، حيث إن نسبتها 
تصل إلى 63% من إجمالي قوة 
العمل ف���ي دول اخلليج، حيث 
تتباين هذه النس���بة بني %50 
في عمان و51% في الس���عودية 
و59% في البحري���ن و81% في 
الكويت و88% في قطر و91% في 
اإلمارات. وأوضح أن هذه النسب 
مرتفعة وغير اعتيادية مبوجب 
املقاييس الدولية ملساهمة العمالة 
الوافدة أو املهاجرة في البلدان. 
وذكر التميمي أن تقديرات أعداد 
العمالة املنزلية في بلدان اخلليج 
تش���ير إلى وجود أكثر من 2.5 
مليون م���ن العمال���ة املنزلية 

والبن���اء العمران���ي والفضاء 
اجلمع���ي كالس���احات العامة، 
مشيرا إلى أهمية املوقع اجلغرافي 
االستراتيجي واحملوري للكويت 
منذ ثالث���ة آالف ع���ام كنقطة 
تقاطعي���ة في طري���ق احلرير 

وصوال إلى الصني.
وتطرق عبدال إلى التطورات 
التي طرأت على مدينة الكويت 
وبناء أسوارها الثالثة واملدينة 
البحرية القدمية مرورا باكتشاف 
النفط وإنشاء املدن اإلسكانية 
احلديثة وخروج املواطنني من 
داخل املدين���ة إلى خارجها مع 
التوس���ع العمراني إلى شهدته 
البالد. من جانبه، تناول عامر 
التميمي اآلثار االجتماعية لقوة 
العم���ل في اخللي���ج واختالف 
التركيبة الس���كانية، مش���يرا 
إلى التشوهات االقتصادية هي 
االت���كال على العمال���ة الوافدة 
في تش���غيل مختلف األنشطة 
االقتصادية مبختلف قطاعاتها 
وفي االعتماد على اإلنفاق العام 
ودور الدولة املهمني على األنشطة 

االقتصادية.
وب���ني التميم���ي أن بلدان 
اخلليج تعتم���د على قوة عمل 
وافدة متثل نسبة مهمة في سوق 
العمل في بلدان املنطقة، حيث 
ترتفع نس���بتهم ف���ي اإلمارات 
وقطر وتنخفض في السعودية 

وذلك مبشاركة نخبة من املفكرين 
واألكادمييني واملختصني املشهود 
لهم بالكفاءة في مجاالتهم كما 
ستش���كل جلنة خاصة لرصد 
التوصيات الص���ادرة عن تلك 
اجللس���ات احلوارية ووضعها 

على أجندة مجلس األمة.
وترأس اجللس���ة احلوارية 
د.محمد الرميحي وحاضر خاللها 
رئيس قسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية بجامع���ة الكويت 
د.علي الزعبي واالستاذ املشارك 
في قسم اللغة االجنليزية بجامعة 
الكويت د.مي النقيب واملستشار 
والباح���ث االقتص���ادي عامر 
التميمي واالستشاري املعماري 
والفنان التشكيلي فريد عبدال.

وحتدث د.الزعبي حول التغير 
الذي حدث في اجتاهات االفراد 
وسلوكهم االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي والثقافي في املجتمع 
الكويتي، مشيرا الى ان التحول 
االقتصادي املفاجئ من اقتصاد 
الكفاف الى اقتصاد النفط وما 
ارتبط به من سياس���ات قامت 
على فلس���فة الرفاه االجتماعي 
شكل »تغيرا اجتماعيا من نوع 

مضطرب«.
وأضاف ان معظم ما نراه من 
انتكاسات في النسق الثقافي هو 
نتاج له���ذه التحوالت املفاجئة 
وغير املتدرجة »ولعل هذا سر 
جناحن���ا فقط ف���ي التطورات 
الثقافية املادية من مسكن وملبس 
وتكنولوجيا في وقت حتكمنا 
به نزعة وأشار الزعبي إلى أن 
وس���ائل التواصل االجتماعي 
املعاصرة أصبحت تلعب دورا 
مهما ف���ي تش���كيل النزاعات 
الثقافية واالجتماعية والنفسية 
والسياسية عند الكويتيني، حيث 
ساهمت التطورات التكنولوجية 
احلديث���ة في خلق ش���خصية 
ذات طبيع���ة »س���طحية ف���ي 
اجلوانب املعرفية ومزاجية في 
توجهاتها وانفعالية في ردات 
فعله���ا ومحبطة وغير واقعية 

في تطلعاتها«.
من جهتها، تطرقت د.النقيب 
إلى الوضع االجتماعي والثقافي 
والسياسي واالقتصادي في البالد 
منذ تأس���يس الدولة في بداية 
الق���رن ال� 18 وجناح س���كانها 
في احلياة التجارية والتفاتهم 
إلى البح���ر وخيراته وجتارته 
وانفتاحهم على العالم اخلارجي 
مرورا مبؤمتر العقير والكساد 
االقتصادي عام 1929 وتوطيد 
الدميوقراطية البرملانية وصوال 

إلى الغزو العراقي.
وقال���ت إنه بعد أن حتررت 
البالد »متكنت الكويت حكومة 
وشعبا من استعادة بعض من 
قي���م وروح الب���داوة واحلياة 
البحري���ة التي كان���ت ابتعدت 
عنه���ا ألكثر من عقد ونيف من 
الزمن، إذ جتلت بني أبنائه روح 
العمل النشيط املشترك وسبل 
التعاون والتعاضد التي قربت كل 
أفراد املجتمع على تنوع رؤاهم 

ومشاربهم«.
وأش���ارت النقي���ب إلى أن 
اخلبرة الفني���ة العالية وروح 
االبتكار وااللتزام باجلودة التي 
ُعرف بها الكويتيون تراجعت 
اليوم وضعف���ت املقدرة وحل 
الركود وسادت الالمباالة وتزايد 
االهتمام باالستهالك على حساب 

اإلنتاج.
ب���دوره، حتدث فريد عبدال 
حول التغي���ر العمراني داخل 
مدين���ة الكوي���ت وضواحيها 

عربيا وإسالميا على صفحات 
مجلة العرب���ي لتنجب املثقف 
الكويت���ي وتس���تقطب املثقف 

العربي ومتثل قبلة الثقافة«.
وتطرق الى اختيار األمانة 
العامة شعار »ساهم بالتشريع« 
ملوسمها الثقافي األول، موضحا 
ان ذلك يأتي انطالقا نحو زرع 
القيم اإليجابية وتأصيل نهج 
احلوار املجتمعي الذي اختاره 
املجل���س منذ انط���الق الفصل 

التشريعي احلالي عام 2013.
وأفاد الس���بتي بأن املوسم 
الثقافي األول سيشهد جلسات 
حوارية شهرية تناقش قضايا 
الرأي العام احمللي واملش���اريع 
واالقتراحات التي ينظرها املجلس 

اإلسالمية لعام 2016« مبا يعكس 
دور دولة الكويت الريادي في 
مج���ال الثقاف���ة واألدب والفن 
على مس���توى األمتني العربية 
واإلسالمية. وأكد السبتي خالل 
اجللسة التي حضرها أمني عام 
املجلس عالم الكن���دري الدور 
املش���هود للكويت التي مثلت 
لعقود منارة ثقافية وأدبية وفنية 
في املنطقة »فكانت والدة بأجيال 
من املثقفني واألدباء والشعراء 
وتب���وأت مكانة متقدمة في كل 
مجاالت وفنون الثقافة«. ولفت 
الى ان الكويت أنشأت املؤسسات 
الثقافية املختلفة »فأمتعت على 
املسرح وأبدعت في الفن وأطربت 
في الشعر وشيدت صرحا ثقافيا 

الى خطورة آثار الغزو العراقي 
على بناء الشخصية الكويتية.

وفي اطار اس���تعادة الدور 
الري���ادي لدولة الكويت ثقافيا 
ش���ددوا على ضرورة إصالح 
النظ���ام التعليم���ي ومعاجلة 
اختالل التركيبة السكانية وتبني 
مفاهيم وقيم مستحدثة تستند 
الى تعزيز االعتماد على الذات 

وحتمل املسؤوليات العائلية.
ومع افتتاح اجللسة أعرب 
األم���ني العام املس���اعد لقطاع 
االعالم والعالقات العامة باملجلس 
عبداحلكيم السبتي في كلمته عن 
السعادة في أن يتزامن املوسم 
الثقافي األول ملجلس األمة مع 
احتفالية »الكويت عاصمة الثقافة 

أطلقت األمانة العامة ملجلس 
االم���ة موس���مها الثقافي األول 
أول من أم���س اخلميس حتت 
عنوان »س���اهم في التشريع« 
حيث استهلت فعالياته بجلسة 
حوارية حول احلراك املجتمعي 
ضمن جلسات حوارية شهرية 
تناقش قضايا الرأي العام احمللي 
واملش���اريع واالقتراحات التي 
ينظرها املجلس. وأكد املشاركون 
في جلس���ة »احلراك املجتمعي 
� االنثروبولوجي���ا االجتماعية 
ودراسة تغيير البناء االجتماعي 
في الكويت خالل نصف قرن« ما 
وفرته الكويت منذ نشأتها من 
بيئة مناسبة لنشر الثقافة شكلت 
حاضنة مميزة للمثقفني، مشيرين 

أمل املطوعأمني عام مجلس األمة عالم الكندري متوسطا احلضور

د.ندى املطوع ود.ملك الرشيد

عبداحلكيم السبتي متحدثا للحضور

يتوزعون عل���ى بلدان اخلليج 
وتتفاوت نسبهم من دولة إلى 
أخرى. ولف���ت التميمي إلى أن 
هذه األعداد من العمالة الوافدة 
بكل تنوعاتها االثنية والدينية 
والثقافية وتواضع مستوياتها 
التعليمية وتدني قدراتها املهنية 
ال بد أن لها تأثيراتها السلبية في 

املجتمعات اخلليجية.
وصاحب اجللسة احلوارية 
معرض للمقتنيات التاريخية 
خالل 100 عام للدكتور حسني 
أشكناني والباحث محمد كمال 
ضم عددا من املقتنيات اخلاصة 
ببع���ض حكام دول���ة الكويت 
والبيت الكويتي القدمي إضافة 
إلى العديد من الكتب واملجالت 

القدمية.


