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املشاركون في الندوة أكدوا رفضهم للطائفية ودعوا إلى تدريس مفهوم وحدة املواطنة

ندوة »مسؤولية املواطنة«: نعيش حراكًا شعبيًا غير مسبوق حلماية الوحدة الوطنية
الى مراقبة جلسات مجلس األمة 
ليروا حج����م التعاطي مع قضية 
اإليداع����ات املليونية وغيرها من 

القضايا«.
وقال املال »ال أعول على مجلس 
األمة كثيرا في تعزيز روح املواطنة 
امنا على مؤسسات املجتمع املدني 
واألسرة واملواطنني والشباب الذين 
يقع على عاتقهم بش����كل مباشر 
احملافظة على الوحدة الوطنية«، 
مشيرا الى ان »صراع أبناء األسرة 
وصل ملرحلة ال ميكن قبولها ويجب 
أن يقف حيث مت تقسيم املجتمع 
وتفتيته«، مؤكدا في الوقت ذاته 
ضرورة وجود فزعة من كل األطراف 
لتعزيز مفهوم املواطنة ومناشدا 
صاحب السمو األمير لوضع حدا 

ألطراف متزق البلد.
ورأى امل����ال ان »وزارة التربية 
مقصرة جدا في مس����ألة تدريس 
الدستور ومفهوم وحدة املواطنة، 
وال مانع من النظر في منهج الفتوة 
وإعادة التجنيد اإللزامي بصورة 
جتذب الشاب الكويتي وال تنفره 
ألنه يعزز مفهوم املواطنة والروح 
الوطني����ة ل����دى الش����باب وفيما 

بينهم«. 
رندى مرعي  ٭

واليوم هناك أطراف تستخدم نفس 
طريقة هذا اخلطاب وقد انتقدته 

في السابق«.
وأوضح جوه����ر ان »البعض 
يص����ور املجتم����ع الكويتي بأنه 
على ش����فا حرب أهلية ملا يشهده 
املجتمع من تشرذم طائفي ولكن 
من جانب آخر هناك واقع موجود 
وه����و أن الناس يعيش����ون حالة 
من التآلف االجتماعي واملجتمعي 
الذي يدفعنا ال����ى التصدي لهذه 
األطراف التي ت����ود جر البلد الى 
التأزمي »داعيا املجاميع الشبابية 
إلى إقامة امللتقيات التي تهدف الى 

تعزيز ثقافة املواطنة«.
بدوره ق����ال النائب الس����ابق 
صالح املال »م����ن غير املعقول ان 
نرى الظواهر املوجودة حاليا بعد 
خمس����ني عاما من الدميوقراطية 
والدس����تور«، مضيف����ا »كل هذه 
الظواهر التي نشاهدها تدعو الى 
التشاؤم فكل فئات املجتمع الكويتي 
لديها نف����س احلقوق والواجبات 
التعايش مت����ت ترجمته  وه����ذا 

بالدستور«.
وأعتقد املال ان »املجلس احلالي 
ليس أفض����ل حاال م����ن املجلس 
الكويتي  السابق«، داعيا الشعب 

عليها اسم ساحة التأزمي واليوم 
هؤالء أنفس����هم يلجأون الى هذه 
الساحة، كما أن هناك من وصف 
بالتأزميي  السياس����ي  اخلط����اب 

وأش����ار جوهر إلى ان »ساحة 
اإلرادة كانت ملتقى للتعبير عن 
الرأي وإيصال رس����الة سياسية 
من العيار الثقيل والبعض يطلق 

الواحدة التي يتجسد فيها مفهوم 
املواطنة هو الصوت االنتخابي الذي 
يعطي للرجل واملرأة ويتساوى بني 

الناس في قيمته ومفهومه.

وأوضح الطاحوس ان »حماية 
الوحدة الوطنية ال تكفيها القوانني 
والسلطات بل يجب أن تكون أيضا 
عن طريق الس����لطة الذاتية وهي 
مسؤولية املواطنة الذي يجب أن 
يعيش أهمية املواطنة وأال ننجر 
لطرف إال لطرف الكويت«، مشيرا 
الى ضرورة وجود حراك شعبي 
الوحدة  غير مس����بوق حلماي����ة 
اقامة احلمالت  الوطنية وأن تتم 

التوعوية حول هذا األمر«.
وبني النائب الس����ابق د.حسن 
جوهر ان »مفه����وم املواطنة من 
القانونية هو جتس����يد  الناحية 
ملعنى قانوني كون املواطنة مشتقة 
من كلمة وط����ن وتعني االرتباط 
بهذا الوطن، ووجود املواطن هو 
الذي يعكس مفاهيم املواطنة على 
أرض الواقع ويترجم كل املعاني 

والشعارات الوطنية بالعمل«.
وق����ال جوهر ان هناك مفهوما 
مهم����ا وغائب����ا بش����كل كبير عن 
الواقع الكويتي السياسي احلالي 
وهو التنمية احلقيقية للمواطنة 
واملقصود منها مجموعة من احلقوق 
والواجب����ات التي يجب أن تكون 
متساوية غير أن هذا املفهوم غير 
مطبق على اإلطالق ورمبا احلقيقة 

أك����د املش����اركون ف����ي ندوة 
»مسؤولية املواطنة« التي نظمتها 
جمعية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت ف����ي القاعة الدولية على 
أهمي����ة تعزيز مفه����وم املواطنة 
لدى املواطنني ونبذ الطائفية وقد 
ش����ارك في الندوة كل من النائب 
خالد الطاحوس والنائب السابق 
د.حس����ن جوهر والنائب السابق 
صالح املال وقد أدار الندوة االعالمي 

داهم القحطاني. 
بداي����ة، ق����ال النائ����ب خال����د 
الطاحوس ان »املواطنة يجب أن 
تكون وطنا يعي����ش فينا وعلى 
اجلمي����ع االلتزام به����ا ويجب أن 
تكون احلكومة هي املسؤولة عن 
هذا اجلانب«، مس����تدركا »ولكن 
في الواقع الذي يعيشه البلد هو 
أن املجتمع ينقسم وهذا االنقسام 
استشرى بشكل كبير في السنوات 
الدولة  األخيرة ليطال مؤسسات 
املدني وذلك  ومؤسسات املجتمع 
بسبب غياب تطبيق القانون وهذا 

األمر تسأل عنه السلطة«.
انقس����ام  الطاحوس  وانتق����د 
املجتمع بس����بب قضايا خارجية 
وبس����بب آراء سياسية بحتة في 

قاعة عبداهلل السالم.

)سعود سالم( خالد الطاحوس وصالح املال ود.حسن جوهر وداهم القحطاني خالل الندوة  

العجمي لدعم مشروع جامعة 
جابر للعلوم التطبيقية

أعضاء هيئة التدريس إلقرار 
الكادر واملزايا اخلاصة باألساتذة

مستقلة »Gust« تطالب بتحديد يوم معني للمكافأة
استنكر املنسق العام للقائمة املستقلة في جامعة 

اخلليج حامد البدر تأخر صرف املكافأة االجتماعية 
املتكرر وغير املبرر، مبينا ان هذا التأخير يضر 

بالطلبة وبات يعلي من سقف شكاوهم بهذا الشأن، 
مطالبا بصرفها في اقرب وقت من غير اي تأخير 
وااللتزام بالقانون الصادر من مجلس االمة، كون 

ان الطلبة ال يجدر بهم حتمل التقصير الواضح في 

اجلهات املسؤولة في كل مرة.
وطالب البدر بشدة بأن يتم تسليط الضوء حول هذه 

املشكلة واستنباط احللول املناسبة من قبل اجلهات 
املسؤولة في التعليم العالي، متمنيا ان يتم اخذ 

موضوع الصرف بجدية عن طريق حتديد يوم معني 
في كل شهر وآلية معينة ومنتظمة لصرفها. 

محمد المجر  ٭

املهيلب حصل على الدكتوراه  
في مبدأ املساواة في الوظيفة العامة

ناش����د رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيق����ي والتدريب د.معدي العجمي أعضاء مجلس 
األمة بدعم مش����روع »جامعة جابر للعلوم التطبيقية«، خاصة 
أن اللجنة التشريعية احلالية تفضلت مشكورة باملوافقة على 
املشروع، وكانت اللجنة التعليمية باملجلس السابق قد وافقت 
عليه والقى دعما كبيرا من العديد من 
النواب األفاضل، الفتا إلى أن مشروع 
جامعة جابر للعلوم التطبيقية حلم 
أكادميي طال انتظاره ومن شأنه 
تطوير العملية التعليمية واالرتقاء 
مبخرجات الهيئة، ونأمل عدم التأخر 

في إقراره من قبل نواب األمة.
وف����ي س����ياق متص����ل طالب 
د.العجمي مجلس اخلدمة املدنية 
بإقرار كادر أعضاء هيئة التدريس 
بالتطبيقي نظرا ملا ميثله من أهمية 
قصوى، وتقديرا للجهود واخلدمات 
التي يقدمها األساتذة، وأسوة باملزايا 
التي يتمتع بها زمالؤهم باملؤسس����ات األكادميية املناظرة سواء 
بالكويت أو بالدول املج����اورة، فضال عن أن العديد من اجلهات 
األخرى بالكويت حصدت مزايا كبيرة ملنتسبيها وأصبحت هناك 
هوة كبيرة بني ما يتقاضاه منتسبو تلك اجلهات وما يتقاضاه 
األساتذة من مزايا، مؤكدا أن هذا الكادر بات ضرورة مع التغيرات 
التي طرأت على كل ش����يء ومن شأنه تش����جيع األساتذة على 
االس����تمرار في أداء رسالتهم على الوجه املنشود، فضال عن أن 
الكادر املنتظر من شأنه جذب الكفاءات األكادميية بعدما باتت املهنة 
طاردة للكفاءات نظرا لعدم وجود العائد املجزي الذي يجذب تلك 
الكفاءات قياسا مبا تقدمه املؤسسات األكادميية املناظرة سواء 
داخل الكويت أو خارجها، وهذا األمر أدى لتسرب الكثير من تلك 

الكفاءات وتوجهت للعمل باخلارج.
محمد المجر  ٭

أكدت جمعية أعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة الكويت انه 
آن األوان إلقرار كادر ومزايا أعضاء هيئة التدريس املستحقة، 
معربة عن أملها في ان تكون قرارات مجلس اخلدمة في اجتماعه 

املقبل منصفة.
وأضاف����ت في بيان له����ا أمس ان الق����رار املرتقب للحكومة 
متمثلة مبجلس ال����وزراء ومبجلس اخلدمة املدنية بخصوص 
الكادر وامليزات س����يوضح ما اذا كان����ت احلكومة تقدر وتثمن 
التضحيات واملجهود الذي بذله ويبذله أعضاء هيئة التدريس 
الذين نهلوا العلم من أرقى جامعات العالم وأفنوا زهرة شبابهم 
بالتحصي����ل العلمي اجلاد وها هم يس����اهمون بتعليم األبناء 
صانعي احلاضر وعماد املس����تقبل وأمل الكويت، خصوصا ان 
الكثير من الكوادر األخرى مت إقرارها في الش����هور السابقة كما 

هي ولم يتم انتقاصها.
وأكدت ان مطلب جميع أعضاء هيئة التدريس هو إقرار الكادر 
واملميزات التي تقدمنا به����ا الى مجلس اجلامعة والذي بدوره 
وافق عليها كما هي وأرس����لها لديوان اخلدمة املدنية وال نقبل 
التقليل من مقدار الزي����ادة أو من املميزات بل نتوقع ان يقرها 
مجلس اخلدمة املدنية كما أقر مطالب مجالس أخرى في البالد 
دون تعديل، السيما ان البلد لديها القدرة املالية إلنصاف أبنائها 
أسوة بالدول اخلليجية األخرى التي تتشابه مقدرتها املالية مع 

الكويت والتي باتت جامعاتهم أكثر جذبا للكفاءات العاملية.

القاهرة � كونا: حصل الباحث مسلط عبداهلل املهيلب على 
درجة الدكتوراه مبرتبة الش����رف من كلية الشريعة والقانون 
بجامعة االزهر حول موضوع »مبدأ املساواة في الوظيفة العامة.. 
دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي« مع دراسة تطبيقية على القانونني 

الكويتي واملصري.
وقال د.املهيلب ان مبدأ املساواة عامة من املبادئ األساسية 
التي حترص الش����عوب على التمس����ك به����ا ودعمها في جميع 

نواحي احلياة.
وأضاف: وال أدل على ذلك من أن الثورات التي قامت سواء 
في العصور القدمية او احلديثة التي نادت باحلرية إمنا كانت 
غايتها النهائية هو حتقيق املساواة بني أبناء املجتمع الواحد فال 
ميكن الفصل بني احلرية واملساواة، وجند ان الشريعة االسالمية 
الغ����راء كانت واضحة في تطبي����ق واعمال مثل هذا على أرض 

الواقع بزمن بعيد أي قبل اربعة عثر قرنا من اآلن.
وأوضح ان من أسباب اختيار املوضوع ما الحظه على أرض 
الواق����ع من كون هذا املبدأ مخترقا ومحجم����ا ذلك ان االختيار 
للوظيفة العامة والتمتع مبزاياها لم يعد محكوما مببدأ املساواة 
التي من اهدافها جعل الكفاءة معيار التفاضل بني االفراد وامنا 
اصبح االنتماء السياسي والطائفي واحلزبي والقبلي هو املعيار 
واالس����اس لالختيار مما ميثل اخالال جسيما مببدأ املساواة في 

الوظيفة العامة.
واضاف انه اتبع في هذه الدراسة املنهج القائم على االستقراء 
ثم املوازنة واملقارنة البراز الفوارق اجلوهرية فيما بني القوانني 
الوضعية ومنها القانون املصري والقانون الكويتي ثم مقارنة 
مثل هذه القوانني الوضعية بالشريعة اإلسالمية لتتناسب مع 
القوانني الوضعية حتى نقول بأسبقية معرفة الشريعة للنظم 

الوظيفية احلديثة في العصر احلديث.
واشار الى ان الدراسة قسمت إلى ثالثة أبواب: الباب التمهيدي 
»التطور التاريخي ملبدأ املس����اواة« وقد قس����مت هذا الباب الى 
فصلني الفصل األول يتناول مفهوم مبدأ املساواة تعريفه ومتييزه 
عن غيره من املصطلحات املشابهة وانواع املساواة في القانون 

الوضعي والفقه االسالمي.
والباب الثاني يدور حول اساس مبدأ املساواة في الوظيفة 
العامة وقد قس����م هذا الباب الى فصلني، الفصل األول يتناول 
االساس التشريعي ملبدأ املساواة في الوظيفة العامة والفصل 
الثان����ي عن دور القضاء في كفالة مبدأ املس����اواة في الوظيفة 

العامة.
اما الباب الثالث فيتناول تطبيقات مبدأ املساواة في الوظيفة 
العامة وقد قسمت هذا الباب الى ثالثة فصول تدور حول مبدأ 
املساواة وطرق شغل الوظيفة العامة في مصر والكويت وطريق 

االختيار للوظيفة العامة في الفقه االسالمي.
وقد اشرف على رس����الة الدكتوراه للدكتور املهيلب كل من 
د.فؤاد النادي املشرف القانوني ود.أسامة العبد املشرف الشرعي 

د.محمد جعفر ود.محمد اجلبالي.

»األبحاث« افتتحت يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية

البدر: اجلامعة منارة الفكر والعلم واإلبداع

تعك���س االجن���ازات البحثية 
املتميزة خلمس كليات هي: كلية 
اآلداب 5 ملصقات علمية، كلية 
التربية 10 ملصقات علمية، كلية 
العلوم االجتماعية 8 ملصقات 
الش���ريعة  ام���ا كلية  علمية، 
والدراسات االسالمية فعرضت 
11 ملصقا علميا وعرضت كلية 
العل���وم االداري���ة 3 ملصقات 
علمية، قدمها 25 عضو هيئة 
تدري���س وطالب���ة دراس���ات 

عليا.
وفي اخلتام قام د.الس���ند 
مبنح جوائز الفضل 3 ملصقات 
لثالثة مس���تويات مت تقييمها 
من قبل جلنة من االساتذة من 
مختلف الكليات على اس���اس 
البحث املتميز باالضافة الى منح 
شهادات تقدير للمشاركني، مؤكدا 
على ان اجلهود املبذولة من قبل 
الكليات االنس���انية س���تكون 
نبراسا نحو تنظيم يوم امللصق 
العلمي اكثر شمولية وعمقا في 

العام االكادميي املقبل.

واللقاءات لتحفيز البحث العلمي 
في الكليات االنسانية وتشجيع 
الباحثني على التقدم بطلب الدعم 
البحاثهم التي تعتبر غاية في 

االهمية خلدمة املجتمع.
ب���دوره قال مس���اعد نائب 
مدير اجلامعة للتعاون البحثي 
العتيبي ان  اخلارجي د.عبيد 
العلمية املعروضة  امللصقات 
القضايا  العديد م���ن  تناولت 
العلمية البحثية املهمة واجلديدة 
في مختلف تخصصات الكليات 
اخلمس والت���ي تعكس الدعم 
الكبير الذي يوليه قطاع االبحاث 
العلمي���ة املختلفة  للمجاالت 
الدراسات  وللباحثني ولطلبة 
العلي���ا والهيئ���ة االكادميية 
الكليات، حيث  املس���اندة في 
تبرز ه���ذه الفعالية جزءا من 
التدريس  اعمال اعضاء هيئة 
في اجلامعة ما يساهم في نشر 
ثقافة البحث العلمي في اجلامعة 

واملجتمع.
ومت عرض 37 ملصقا علميا 

حتت رعاية وحضور مدير 
الكويت د.عبداللطيف  جامعة 
البدر وبحض���ور نائب مدير 
اجلامع���ة لالبحاث د.حس���ن 
ادارة االبحاث  الس���ند نظمت 
يوم امللص���ق العلمي للكليات 
التربية،  االنس���انية )اآلداب، 
الشريعة والدراسات االسالمية، 
والعلوم االجتماعية والعلوم 

االدارية(.
واعرب د.عبداللطيف البدر 
عن سعادته بوجود عدد مميز 
من امللصقات العلمية واالبحاث، 
مؤكدا ان البح���ث العلمي هو 
أساس التطوير واساس التعليم 
اجلامعي وان جامعة الكويت تعد 
منارة للفكر والعلم واالبداع، 
مش���يرا الى ان مهمة اجلامعة 
هي تطوير التعليم في مختلف 

املجاالت.
من جانبه قال مساعد نائب 
مدير اجلامعة لتمويل وتنفيذ 
االبحاث د.هيث���م لبابيدي ان 
يوم امللصق يعد من االنشطة 
املهمة لقطاع االبحاث في جامعة 
الكويت من خالل اتاحة الفرصة 
للباحثني في التواصل واالطالع 
على نتائج وتوصيات االبحاث 
العلمية املعروضة، فضال عن 
تبادل األفكار ومناقشة املشاريع 
البحثية املستقبلية، كما يشجع 
على اشراك الباحثني في مختلف 
التخصص���ات والكلي���ات في 
مشاريع بحثية مشتركة تهدف 
الى دراسة مواضيع ذات أولوية 

للمجتمع وللكويت.
واضاف ان فكرة تنظيم يوم 
امللصق للكليات االنسانية جاءت 
من االجنازات التي حققت من 
خالل تنظيم يوم امللصق في 
الكليات العلمية والتي من اهمها 
تلك التي تنظمها سنويا لكليات 
العلوم الطبية، مؤكدا على ان 
مكت���ب نائب مدي���ر اجلامعة 
لالبحاث دأب على عقد االنشطة 

د.عبداللطيف البدر خالل جولة على امللصقات املعروضة

أنشطة متنوعة في »منهو مثل الكويت« بـ »االجتماعية«
أسيري كلمة بهذه املناسبة رحب 
فيها باحلضور، وبني فيها ان تزامن 
االحتفال مبناسبتي عيد االستقالل 
وعيد التحرير في يومني متتاليني 
يضيف قيمة معنوي����ة للكويت 
ودوره����ا ولقيمتها السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية، مؤكدا 
انه علينا كأساتذة وأعضاء هيئة 
تدريس ان نوج����ه عناية أبنائنا 
الطلبة الى االس����تفادة من هاتني 
املناس����بتني لتأكيد حب وعشق 
الوطن لي����س من خالل القول بل 

بالفعل.
وشكر د.عبدالرضا أسيري كل 
من ساهم في إحياء هذه املناسبة، 
وخص بالذكر فرق����ة التلفزيون 
واملقاهي الشعبية وجميع املؤسسات 

واألفراد.

في إحياء حفل االفتتاح بعدد من 
األغاني الوطنية التراثية.

وألقى عميد الكلية د.عبدالرضا 

أقامت جمعية العلوم االجتماعية 
بالتعاون مع مكتب العالقات العامة 
بكلية العلوم االجتماعية حفل افتتاح 
اسبوع »منهو مثل الكويت« املقام 
مبناس����بة احتفال الكلية باألعياد 
الوطني����ة، حضر االحتفال كل من 
عمي����د كلية العل����وم االجتماعية 
د.عبدالرضا أسيري والعميد املساعد 
لشؤون االستش����ارات والتدريب 
د.حامد العبداهلل واملدير اإلداري 

للكلية عبدالعزيز بولند.
اشتمل حفل االفتتاح على افتتاح 
املعرض املقام على هامش االسبوع 
والذي تضمن عددا من املشاركني 
اصحاب املواهب الفنية كالتصوير 
والرسم الى جانب املأكوالت الكويتية 
التقليدي����ة ومعرض للس����يارات 
القدمية، وشاركت فرقة التلفزيون 

د.عبدالرضا أسيري يفتتح املعرض

امللتقى الثامن لقسم االجتماع 
27 اجلاري برعاية النائب األول

أقام���ت اللجنة املنظم���ة مللتقى قس���م االجتماع واخلدمة 
االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية مؤمترها الصحافي لالعالن 
عن برنامج امللتقى الثامن الذي سيقام حتت عنوان »اثر سياسة 

التنمية على االمن االجتماعي للمواطن«.
وأكدت رئيسة اللجنة االعالمية واملتحدث الرسمي للملتقى 
د.ملك الرشيد انه حرصا من القائمني على تنظيم امللتقى وعلى 
استحداث انشطة كفيلة باستقطاب اكبر عدد من االكادمييني 
واملهتمني في الشأن االجتماعي على حد سواء، فقد مت التنسيق 
م���ع نخبة من املختص���ني لتقدمي اربع حلقات نقاش���ية على 
هامش امللتقى باالضافة الى الندوات وورش العمل واملعارض 

املعتادة.
مضيفة ان ورش العمل املقدمة ضمن أنشطة امللتقى عددها 

25 ورشة متنوعة.
من جهتها اعلنت املنس���قة العامة للملتقى الثامن لقس���م 
االجتماع واخلدمة االجتماعية ابتس���ام القعود ان امللتقى هذا 
العام سيكون حتت رعاية النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الش���يخ احمد احلمود وسيقام في الفترة من 
27 الى 29 م���ارس 2012، موضحة ان ما مييز هذا امللتقى عن 
امللتقيات االخرى هو اوراق العمل واحللقات النقاش���ية الى 
جانب وجود معرض يضم 35 جهة مختلفة منها مؤسس���ات 

اجتماعية وشركات وافراد.
وشكرت القعود رعاة امللتقى الذين لوال جهودهم ودعمهم 
ملا اس���تمرت هذه امللتقيات ومنهم مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي ومؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها واخلطوط 

اجلوية الكويتية ووزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بأوراق العمل التي ستقدم في امللتقى اشارت 
رئيسة اللجنة العلمية للملتقى د.لبنى القاضي ان اوراق العمل 
هذا العام بلغت 42 ورقة موزعة على 8 جلس���ات، مضيفة ان 
امللتقى سيتضمن اربع حلقات نقاشية، حلقة ستتناول موضوع 
االمن السياسي واالجتماعي للخليج وتداعياته على الكويت 
وسيتحدث فيها نخبة من دكاترة العلوم السياسية من كلية 
العلوم االجتماعية وسيترأسها وزير االعالم السابق د.سعد 
بن طفلة، وجلس���ة تتناول موضوع سياسة رعاية الطفولة 
وستترأسها د.سهام الفريح وسيتحدث خاللها عدد من الناشطات 
بقضايا الطفولة، الى جانب جلسة تتطرق الى موضوع العنف 
ضد املرأة في لبنان واجنلترا وعمان واملغرب والكويت، وحلقة 
تخصصية حول البرامج الوقائية من املخدرات ويترأسها د.علي 
الزعبي ويشارك فيها خبراء دوليون بهيئة االمم املتحدة مبجال 

املخدرات من البحرين ومصر والكويت.

د.ملك الرشيد وابتسام القعود ود.لبنى القاضي

حامد البدر

معدي العجمي

لبابيدي: يوم امللصق 
العلمي يشجع
 على إشراك 

الباحثني في مختلف 
التخصصات

العتيبي: امللصقات 
املعروضة تناولت 

العديد من القضايا 
العلمية البحثية 

اجلديدة


