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«عوامل تأثير املجتمع على القوانني» لطلبة «القانون»
لقيــــت «الـــــدروس النموذجية» 
التي تفردت بها كلية القانون الكويتية 
العاملية، خالل العام اجلامعي املاضي 
أصــداء إيجابية، كونها تتناول إحدى 
القضايا أو املوضوعات املهمة بالنسبة 
للطلبة من اجلانبني األكادميي واحلياتي، 
ويتم تقدميها من قبل أحد أعضاء هيئة 
التدريس بطريقة غير تقليدية متزج 
بني النظري والعملي، وتتيح الفرصة 
للتفاعل اإليجابي بني الطلبة واألساتذة 
مما يعمــم الفائدة املرجــوة من وراء 
اختيار موضوع الــدرس النموذجي، 
الذي يعتبر أحد طرق التدريس احلديثة 
التي تسهم في متيز طلبة كلية القانون 
الكويتية العاملية في تلقيهم التعليم 

القانوني املتميز.
واألسبوع املاضي كان الطلبة على 
موعــد مع عضو هيئة التدريس في 
الكليــة د.غدير أســيري التي حمل 
درســها النموذجي عنــوان «عوامل 
تأثير املجتمع على القوانني» قدمت 
خالله مجموعة من األمثلة الواقعية 
التــي أخذها املشــرع الكويتي بعني 
االعتبــار عندما أقر بعض القوانني، 
لتالئم احتياجات املجتمع من جهة، 
وحتاكــي الواقــع واملســتقبل مــن 

املعلومــات، الذي تنــاول في مواده 
مختلف جوانب تكنولوجيا املعلومات 
وطرق ونطاق استخدامها وفي ذات 
الوقت التصدي بالعقوبات الالزمة ملن 
يستغلها الرتكاب املخالفات واجلرائم 
اإللكترونية التي تزداد انتشارا عاما 

بعد عام.
وأضافت د.أســيري: ثمة عوامل 
أخرى لها تأثيرها على القوانني، ومنها 
عامل املكان، الذي انعكســت بعض 
جوانبه على قوانني الهجرة واإلقامة 
والشؤون والوكاالت التجارية، وكذلك 
قانون البعثات اخلارجية، وال يقف 
األمــر عند هذا احلد، بــل وجدنا أن 
املشــرع الكويتي أعطــى في الفترة 
القصيــرة املاضيــة اهتماما خاصا 
بقضايــا البيئة، انطالقا من حرصه 
على احلفاظ علــى البيئة الكويتية 
في البر والبحــر واجلو، واحلد من 
التعديــات عليها مبختلف أشــكالها 
وأنواعها، واملســاهمة فــي اجلهود 
العامليــة لــدرء مخاطــر االنبعاثات 
احلرارية والتبدل املناخي وسواهما 
مما نتج عن استهتار العديد من الدول 
وخصوصا الصناعية منها بالتوازن 
البيئي، والتزاما بتوقيع الكويت على 

االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي 
تعنى بشؤون البيئة، ومن القوانني 
ذات الصلــة بهــذا املوضوع، قانون 
منــع التدخني فــي األماكــن العامة، 
وقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة 
والصالحيات املناطة بها لتطبيق هذا 
القانون بحزم وجدية على املخالفني 
واملتجاوزين واملعتدين على البيئة 

في الكويت.
وتناولــت د.غدير أســيري مدى 
القوانــني فــي االرتقــاء  مســاهمة 
باملجتمــع الكويتي وتطوير ثقافته 
القانونية جتاه العديد من القضايا، 
إذ إن تشــبع فكر املواطنني مببادئ 
القانون أضفى على مجتمعنا صفة 
االستقرار، فاإلميان بضرورة وجود 
القانون وحتميــة االمتثال لقواعده 
دليل على رقي فكر املجتمع وإرساء 
قيم ومبادئ دولة القانون، ولذلك من 
الواجب على املؤسسات التشريعية 
والقضائية واألكادميية بذل اجلهود 
الدؤوبة واملستمرة لتطوير القوانني 
القائمة وإقرار تشريعات جديدة جلعل 
الكويــت تواكب متطلبات مجتمعها 
ومجريــات العصــر وتكــون علــى 

مستوى الدول املتقدمة تشريعيا.

ضمن سلسلة الدروس النموذجية التي تفردت بها الكلية

د.غدير أسيري خالل تقدمي الدرس النموذجي

جهة ثانية، إضافة الى االســتجابة 
للمســتجدات العصرية التي قضت 
بإصدار مجموعة من القوانني املنظمة 
التكنولوجيا  الســتخدام منتجــات 
وما فرضته مــن متغيرات إيجابية 
األفــراد  أو ســلبية علــى ســلوك 
واملجتمعــات، لذلــك مت عــام ٢٠١٥ 
إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية 

GUST تعزز ثقافة أولياء األمور باحتياجات ذوي اإلعاقة

ثامر السليم

حتت رعاية املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقــة د.شــفيقة العوضــي، نظمت جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة 
آفاق التربوية وفي ثاني فعالياتها ملوسمها الثقافي 
التوعــوي لقاء حواريا بعنــوان «أبناؤنا من ذوي 
اإلعاقــة» واملوجــه ألولياء أمور الطلبــة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة واختالفات التعلم واملقام في 

احلرم اجلامعي في غرب مشرف.
وحول احلاجات النفسية والتعليمية ألبنائنا من 
ذوي اإلعاقة، حتدث املستشــار التربوي والنفسي 
د.مصطفى أبوسعد قائال: «يسمونهم بأسماء مختلفة 
من ذوي اإلعاقة، وذوي االحتياجات اخلاصة، وذوي 
الصعوبات.. ونحــن نراهم أفرادا لهم احتياجاتهم 

مثلنا جميعا وان اختلفت احتياجاتهم».
وأكد أن لهؤالء األبنــاء «املختلفني» حوافز البد 
أن نتعلمها للتعامل معهم، وبني في حواره حقيقة 
هذه احلوافز والقيم املستندة عليها لتنمية قدراتهم، 
وحتفيز تعلمهم وإثراء مهاراتهم، كما بني للحضور 

كيفية إعداد ذوي املسؤولية للتعامل معهم وتقبلهم 
كأفراد من املجتمع منتجني وفاعلني.

وحول محتوى احملاضرة أكدت املدير التعليمي 
لشركة آفاق التربوية، أماني العمد أن بداية التنمية 
البشرية تبدأ من تفهمنا الحتياجات الفرد في املجتمع. 
والفرد في املجتمع جزء من كل ال يتجزأ، فال نستثمر 
في البعض ونترك البعض اآلخر، فاملجتمعات منظومة 
متكاملة متاما كلوحة القطع املركبة، إن نقصت إحدى 
قطعها تشــوهت الصورة بأكملها، فلكل منا دوره 
الفعلــي الذي به يتــم التكامل، ولكل منا أثره الذي 
به تتم التنمية. ومن هذا املنطلق يتطلب منا كبشر 
في منظومة مجتمعية أن نتفهم جزئيتي التكامل:

األولــى: أننا علينا أن نــؤدي أدوارنا على وجه 
الكمال ونحتاج ألن نتفهم طبيعة أدوارنا، ونتقبل 
فكرة أن اختالفاتنا هي أســاس التكامل املجتمعي. 
فكيف يتكامل مجتمع بلون واحد، أو قدرة واحدة، 

أو نوع واحد، أو مهارة واحدة؟
الثانية: اننا ونحن نؤدي أدوارنا البد أن ننظر 
لذوي االختالفات نظرة املتعلم. فال نحكم على أبنائنا 
من ذوي «اإلعاقة» بأنهم مختلفني وغير قادرين وأننا 

لهم في كرسي القيادة نوجه مسيرتهم، وهم دائما 
بحاجتنــا. فماذا لو نظرنا لهم مــن زاوية املتعلم، 
وأدركنا أن معظم مهاراتنا املكتسبة واملختلفة عن 
املهارات املجتمعية العامة تأتي من حاجتنا ألن نعد 
لهم أدواتهم، ومناهجهم، ووســائل التواصل معهم 
وغيرها من املهارات؟ وأضافت العمد أن أبناءنا من 
ذوي االختالفات، هم لنا كتاب مفتوح نقرأه ونتعلم 
منه نقاء السريرة، وااللتزام التام، واألهم من ذلك 
نتعلــم منه أن اجلانب اآلخر مــن البحر هو أيضا 
شــاطئ آمن غني بثروات مختلفة وحياة مختلفة، 
إن تعلمنا كيف نطأ سواحله غنمنا مغامن كثيرة.

اجلديــر بالذكر أن اللقــاء كان بحضور القيادة 
التنفيذية لشــركة آفاق ومنهم نواف ارحمه وأنس 
العسعوسي وقياديني وتربويني من الهيئة العامة 
لــذوي اإلعاقة ومــن إدارة التعليم اخلاص التابعة 
لوزارة التربية والتعليم وقيادات من جامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيا، وبعض من مدراء املدارس 
الرائــدة في الكويت، وجمع من أولياء أمور الطلبة 
مــن ذوي االحتياجات اخلاصة واملهتمني من طلبة 

اجلامعات واملتخصصني في هذا املجال.

خالل لقاء حواري نظمته اجلامعة حتت رعاية العوضي وبالتعاون مع «آفاق»

أماني العمد في حوار مع أحد أولياء األمورد.مصطفى أبو سعد ملقيا محاضرته

الكلية األسترالية في الكويت 
تستضيف فعالية يوم اإلسعافات األولية

في إطار التزامها املســتمر باملســؤولية 
االجتماعية، استضافت الكلية األسترالية في 
الكويت يوم اإلسعافات األولية من أجل رفع 
مستوى الوعي بشأن قضايا السالمة املهمة 
وتعزيز أهمية اكتســاب مهارات اإلسعافات 
األولية. وكان من بني احلضور سعادة السفير 

األسترالي في الكويت جوناثان جيلبرت.
يعتبر يوم اإلسعافات األولية هو السابع 
ضمن سلسلة من الفعاليات املتعلقة بالصحة 
والســالمة التي تنظمها الكلية األســترالية 
فــي الكويت منذ عام ٢٠١٦ في إطار التزامها 
جتاه الترويج خليارات وعادات منط احلياة 
الصحية للطالب واملوظفني واملجتمع الكويتي 

بشكل عام.
وركــزت الفعالية على جوانب مهمة من 
املعرفــة باإلســعافات األوليــة وتطبيقهــا. 
وتعتبر اإلســعافات األوليــة أداة مهمة في 
االستجابة السريعة للحوادث لضمان إمكانية 
معاجلة اإلصابات بكفاءة وعلى وجه السرعة 
قبل وصــول الطاقم الطبــي املؤهل التخاذ 
اإلجراءات الطبية الالزمة. وقد يكون للمعرفة 
باإلســعافات األولية تأثير كبيــر في حالة 
وقوع حــادث في مكان العمــل أو املنزل أو 
فــي أي مكان عام، حيث إن عدم االســتعداد 

لالستجابة في حاالت الطوارئ قد يؤدي إلى 
تفاقم املوقف.

من أجل تعريف احلضــور على املبادئ 
األساسية لإلســعافات األولية، كان أعضاء 
خدمات الطوارئ الطبية الكويتية وجمعية 
الهــالل األحمر الكويتــي متواجدين لتقدمي 
تدريب متهيدي للكبار واألطفال حول تقنيات 
وإجراءات اإلسعافات األولية األساسية التي 
ميكن تنفيذها في حال عدم توافر كل املعدات 
الالزمــة وتتم عادة حتى وصول املســاعدة 

الطبية املهنية.
وإلى جانــب عناصر الوعي بالســالمة، 
تضمنت الفعالية عروضا مسرحية ومسابقات 
للمواهب وأجنحة وأنشطة مختلفة لألطفال 
والبالغني نظمها طالب كلية إدارة األعمال لدى 
الكلية األسترالية في الكويت. واختارت الكلية 
األسترالية في الكويت تنظيمها من خالل كلية 
إدارة األعمــال من أجــل إعطاء خبرة عملية 
لطالب إدارة األعمال في تنظيم الفعاليات.

وفــي اخلتــام مت التبــرع بالعائدات من 
مبيعــات تذاكر احلدث إلــى جمعية «كان» 
ملكافحة السرطان. وبلغ اإلجمالي ١٤٠٠ دينار 
كويتي، وهو أعلى مبلغ مت جمعه حتى اآلن 
من خالل فعاليات الصحة والسالمة السابقة.

خالل تسليم الشيك جلمعية «كان»

افتتاح امللتقى الوقفي الـ ٢٦ األحد ١٥ اجلاري

ليلى الشافعي

أعلن األمني العام لألمانة العامة لألوقاف 
محمد اجلالهمة عن انطالق افتتاح امللتقى 
الوقفي الـ ٢٦ صباح يوم االحد ١٥ اجلاري 
بفندق فورسيزون وملدة يومني حتت شعار 
«الوقف.. واملنظمات الدولية» برعاية كرمية 
من ســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد 
وبحضــور وزيــر األوقاف ووزيــر الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة نيابة عن سمو 
ولــي العهد في افتتاح امللتقى، الفتا الى ان 
امللتقى يهدف الى إبراز جهود األمانة العامة 
لألوقــاف ودورها فــي إجنازاتها في العمل 
اإلنساني مع التركيز على جوانب التعاون في 
هذه املجاالت مع املنظمات الدولية واحمللية 
متمثلة في العديد من اجلهات مثل املفوضية 
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني 
وبرنامج الغذاء العاملي ووزارة اخلارجية.

جاء ذلك في تصريح للجالهمة استعرض 
فيه محاور امللتقى املتمثلة في احملور األول: 
جهود دولية في خدمة اإلنسانية، واحملور 
الثاني: أثر الوقف في اســتدامة املعونات، 

واحملــور الثالــث: األمانة العامــة لألوقاف 
وعطاءاتها الدولية واحملور الرابع: بصمات 
خيرية بطموحات شبابية. وأضاف ان امللتقى 
يركــز على التعاون مــع املنظمات الدولية 
واحمللية ويســتعرض التجــارب الوقفية 
الدوليــة جلهــات عريقة في مجــال الوقف 
والعمل اخليري مثل األوقاف التركية، وأوقاف 
جنوب أفريقيا وإندونيسيا، باالضافة الى 
تقدمي مناذج مشــرفة ألوجــه التعاون في 
مجاالت العمل اخليري واإلنســاني تقدمها 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجمعية 
الهالل األحمر الكويتيــة وجمعية الرحمة 
العاملية، مشيرا الى ان عدد الدول املشاركة 

١١ دولة. 
من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية 
للملتقى صقر السجاري ان امللتقى يركز في 
فعالياته وندواته وجلساته احلوارية على 
الدور املميز لألمانة العامة لألوقاف بالتعاون 
مع املنظمات الدولية في املجاالت اإلنسانية 
ومجاالت اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة الفقراء 
واملعوزين واملنكوبني في شتى أنحاء العالم 
مبا يعزز موقع الكويت كمركز إنساني عاملي.

في «فورسيزون» بحضور الوزير الشعلة ومبشاركة ١١ دولة

محمد اجلالهمة وصقر السجاري وحمد املير خالل املؤمتر الصحافي

مسابقة صيد الكنعد السنوية ١٤ اجلاري
أنهى فريق الكويت البحري فترة التسجيل 
ملســابقة صيد الكنعد بنســختها السادسة، 
ومن املقرر ان تقام املسابقة السنوية برعاية 
شــركة املشــروعات الســياحية ١٤ ديسمبر 
وملــدة يــوم واحد حيــث يكــون اخلتام في 
نــادي الفحيحيل البحــري. ومت تفعيل آلية 
حديثــة ألول مرة للتســجيل في املســابقة 
عن طريق الرابط االلكتروني مبوقع شــركة 
املشــروعات الســياحية، ممــا ســهل عملية 
التسجيل للمشاركني من مختلف اجلنسيات 
من مواطنني وخليجني وعرب وأجانب، وفرق 
محترفة عاملية، حيث بلغ عدد الفرق املشتركة 
١٥٠ فريقا وكل فريق ال يقل عن متسابقني وال 
يزيد على ٦. ومت رصد جوائز مالية للمراكز 
األربعة األولى وجائزة خامسة ألكبر سمكة 
كنعد كاآلتي: املركز األول ٢٠٠٠ دينار، واملركز 

الثاني ١٦٠٠ دينار، واملركز الثالث ١١٠٠ دينار، 
واملركز الرابع ٥٠٠ دينار، وأكبر سمكة كنعد 
٣٠٠ دينار، كما ســيقام لقاء تنويري للفرق 
املشــاركة بصالة نــادي الفحيحيل البحري 
لشرح القوانني وشــروط املسابقة واإلجابة 

عن استفسارات الفرق املشاركة.

«العالي لالتصاالت واملالحة» نظم «خطوة عطاء»

ثامر السليم

ضمن أنشــطة املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة نظم قسم املواد العامة باملعهد فعالية 
كسوة الشتاء حتت شعار «خطوة عطاء»، 
وذلك بتوزيع حقيبة حتتوي على العديد من 

املستلزمات الشتوية على جميع املستخدمني 
فــي املعهد. من جانبه، صرح رئيس قســم 
املواد العامة ناصر سويلم الرشيدي بأن هذه 
املبادرة جاءت بدافع ديني ووطني وإنساني 
جتاه هذه الفئة، كما أنها قامت بعد توفيق 
اهللا بجهود األخوات الفاضالت في القسم.

جانب من عملية توزيع كسوة الشتاء على املستخدمني

اليوسف تسلم دعوة لتكرمي 
الفائزين بجائزة نخيل التمر

محمد راتب

استقبل رئيس مجلس اإلدارة ومدير الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف 
ســفير دولة اإلمــارات العربية املتحدة لــدى الكويت 
الســفير صقر ناصر الريســي، وذلك لتسليمه دعوة 
حفــل تكرمي الفائزين بجائــزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر واالبتكار الزراعي.


