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«وربة» يتعاون مع بنك الطعام بحملة «إفطار صائم املتنقل»
يجــدد بنــك وربــة مــن 
شــراكته مع البنك الكويتي 
للطعــام واإلغاثة من خالل 
«إفطــار صائــم  مشــروع 
املتنقل» حيث سيقوم الفريق 
التطوعي من قبل بنك وربة 
بتوزيع وجبات اإلفطار على 
الصائمني في مختلف مناطق 
ومحافظات الكويت. تندرج 
هذه احلملة ضمن برنامج بنك 
وربة الرائد في املســؤولية 
االجتماعيــة ال ســيما خالل 
شهر رمضان الفضيل حيث 
يزرع أســمى معاني اإلخاء 
والبــذل والعطاء بــني كافة 
شرائح املجتمع عبر التواجد 
معهم واملساهمة في توزيع 
الوجبــات علــى الصائمــني 
بعد عناء الصيام خالل أيام 

الصيف.
وحول هذه احلملة، قال 
مدير إدارة االتصال املؤسسي 
فــي بنــك وربة أمين ســالم 
املطيري: لقــد كان التعاون 
األول مع بنك الطعام الكويتي 
مبنزلة جتربة مجزية جلميع 
الصعيــد  علــى  األطــراف 
واإلنســاني،  الروحانــي 

املســتوحاة مــن معانيــه 
الســامية والتــي تتضمــن 
أنشطة ومساهمات إنسانية 
واجتماعية متعــددة، تؤكد 
حرص البنك علــى االلتزام 
أوال بتعاليم الدين اإلسالمي 
احلنيف التي تدعو الى الرأفة 
ومســاعدة االنســان ألخيه 
االنسان، كما تعكس رسالته 
اإلنســانية،  االجتماعيــة، 
واخليريــة مبا يجعله قدوة 
في املســؤولية االجتماعية، 
وداعما أوال جلميع مبادرات 

روح التكافل والتعاون الذي 
يحثنا عليه ديننا اإلسالمي 

احلنيف».
وربــة  بنــك  ويتيــح 
لعمالئه من حاملي البطاقات 
االئتمانيــة ومســبقة الدفع 
أو  الكلــي  التبــرع  شــهريا 
اجلزئي بـ ١٪ التي يستردونها 
نقدا من مشــترياتهم داخل 
أثنــاء  الكويــت وخارجهــا 
البطاقــات لبنك  اســتخدام 
الكويتــي للطعام ملســاعدة 
األسر املتعففة داخل الكويت.

العمل التطوعي واخليري.
وحــول هــذه الشــراكة، 
صرح نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة فــي البنــك الكويتي 
للطعــام واإلغاثــة مشــعل 
األنصاري بأن مشروع إفطار 
الصائم خالل شهر رمضان 
املبارك من أهم املشاريع التي 
تنفذها اجلمعية ملساعدة أكبر 
عــدد ممكــن مــن احملتاجني 
أثنــاء صيامهم،  واملتعففني 
ونحــاول أن نغطي األماكن 
واملناطــق وهــو مــا يحقق 

جانب من حملة التوزيع خالل شهر رمضان املبارك

حيث متكن فريق بنك وربة 
التطوعي من توزيع ما يقارب 
١٠٠٠وجبة يوميا استهدفت 
مناطق مختلفة في الكويت، 
آملــني بــأن يفــوق التعاون 
لهذه الســنة عــدد الوجبات 
وأن نغطــي أماكــن أكثر في 

الكويت».
وأضاف املطيري أن فريق 
بنك وربة التطوعي سيتولى 
الفضيــل،  الشــهر  خــالل 
تطبيق العديد من احلمالت 
االجتماعيــة  والفعاليــات 

«النجاة»: ٣٤ ألف مستفيد من 
املشاريع الطبية خارج الكويت

العــام  ثّمــن املديــر 
بجمعية النجاة اخليرية 
عبــداهللا  بالتكليــف 
الشــهاب دعم أهل اخلير 
األيــادي  وأصحــاب 
البيضــاء وذوي القلوب 
الرحيمــة مبســاهماتهم 
وتبرعاتهــم مــن أمــوال 
زكاتهم وصدقاتهم لدعم 
املشاريع الطبية ملساعدة 
وعالج املرضى من الفقراء 
وأصحــاب العــوز وغير 
القادريــن في املجتمعات 

الفقيرة حول العالم، في عدد من الدول العربية واإلسالمية 
الفقيرة.

وبني الشــهاب ســعي النجاة اخليرية لتقدمي العالج 
املســاعدات للمرضى الفقراء املسنني واألطفال من ذوي 
اإلعاقــة داخل الكويت وخارجهــا، موضحا أن اجلمعية 
قدمت ٢٣ ألف مساعدة مرضى، استفاد منها أكثر من ٣٤ 
ألف شخص في مختف دول العالم العام املاضي ٢٠٢١.

عبداهللا الشهاب

«التقدم العلمي» تعلن فتح باب الترشح 
جلائزة «الكويت» لعام ٢٠٢٢

الكويت  أعلنت مؤسسة 
للتقدم العلمي «KFAS» أنها 
بــدأت  باســتقبال طلبــات 
الباحثني من الكويت وبقية 
الدول العربية للتقدم جلائزة 
«الكويت» لعــام ٢٠٢٢ التي 
متنحها املؤسسة سنويا في 
خمسة مجاالت وتبلغ قيمة 

كل منها ٤٠ ألف دينار.
العــام  املديــر  وقــال 
للمؤسســة د.خالد الفاضل: 
إن املؤسســة أطلقــت هــذه 
اجلائــزة عــام ١٩٧٩ تنفيذا 

لتوجيهات القيادة احلكيمة للبالد بضرورة 
تكــرمي العلمــاء الكويتيــني والعــرب الذين 
حققوا إجنازات متميزة ومســاهمات أصيلة 

في مسيرتهم البحثية.
وأضــاف أن جائزة «الكويــت» التي تعد 
مــن أهم اجلوائز العربيــة واإلقليمية تهدف 
إلى املســاهمة فــي بناء قاعــدة صلبة للعلم 
والتكنولوجيا واالبتكار وتشجيع الباحثني 
وتعزيز العطاء واإلنتاج العلمي ودفع عملية 
التنمية في الوطن العربي فيما ينتهي التقدمي 

لها في ٣١ أغسطس املقبل.
من جانب آخر، أوضحت املؤسسة أن املجال 
األول للجائزة هو «العلوم األساسية» الذي يركز 
على العلوم الطبية األساسية التي من ضمنها 
علم التشــريح وعلم وظائف األعضاء وعلم 
اجلينات البشرية وعلم اخللية وعلم األمراض 
وعلم الســموم وعلــم الصيدلــة، فيما يركز 
املجال الثاني وهو «العلوم التطبيقية» على 
تكنولوجيا الطاقة النظيفة واملستدامة كالطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 
وطاقة الكتلة احليوية والهيدروجني وخاليا 
الوقــود وجتهيزات تخزين الطاقة وتخفيف 

أثر الكربون في الوقود األحفوري.
أما املجال الثالث وهو «العلوم االقتصادية 
واالجتماعية» فيعنى باالقتصاد والعلوم املالية 
واملصرفية كاالقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي 
واقتصاد التنمية واقتصادات األعمال واالقتصاد 
النقــدي واملاليــة العامة ومتويل الشــركات 
ومتويل املشاريع والتجارة اإللكترونية ورأس 

املال االستثماري والتكنولوجيا املالية.
ويستهدف املجال الرابع للجائزة «العلوم 

اإلنسانية والفنون واآلداب» 
موضــوع األدب والفــن في 
العالم العربي والذي يشمل 
دراسات حتليلية للنصوص 
األدبيــة العربيــة احلديثــة 
والقدمية (الشــعر واملسرح 
والســرديات) والنظريــات 
النقدية وتاريخ األدب العربي 
في العصور املختلفة وآداب 
العربية ودراســات  البلدان 
في فن الســينما واملوسيقى 
العربية والفنون التشكيلية 

في العالم العربي.
أما املجال اخلامس واألخير فهو «العلوم 
التخصصية الناشــئة» والذي يعنى بعلوم 
وتكنولوجيا املواد النانوية وتطبيقاتها كدراسة 
وحتليل الظواهر الفيزيائية والكيميائية على 
املســتوى النانــوي وتصميم وإنتــاج املواد 
النانوية وتراكيبها وأدواتها على املســتوى 
النانــوي وتطبيقات تكنولوجيــا النانو في 

العلوم والطب والهندسة.
ويشــترط فيمن يتقدم للجائزة أن يكون 
عربي اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، 
إضافة إلى كونه عاملا باحثا في مجاله ويحمل 
شــهادة الدكتوراه فيما يجــب للمتقدمني في 
مجال العلوم األساسية من غير حاملي شهادة 
الدكتــوراه أن يكونوا حاصلني على شــهادة 

الزمالة.
ومــن شــروط اجلائــزة أيضــا أن يكون 
اإلنتاج العلمي للمرشــح مبتكــرا وذا أهمية 
بالغة بالنسبة إلى املجال املقدم فيه ومنشورا 
خالل السنوات العشرين املاضية وأن يشتمل 
اإلنتاج العلمي على أبحاث منشورة أو مقبولة 
للنشر في مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة 
أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب 
على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد.

وعلى الراغبني في الترشح للجائزة تعبئة 
منوذج الترشــح وإرساله مع جميع أعمالهم 
www.kfas.org/ إلكترونيــا من خالل املوقــع

kuwaitprize٢٠٢٢ وفق ملفات PDF بواســطة 
 Google Drive –) وسائل التخزين السحابية
Dropbox – one Drive)، ولالطالع على شروط 
اجلائــزة والتقدمي زيارة موقع املؤســــــسة 

.www.kfas.org

قيمتها ٤٠ ألف دينار وُمتنح سنوياً في ٥ مجاالت

د.خالد الفاضل

اشعر بروحانيات الشهر الفضيل
في قرية الريجنسي الرمضانية

اســتقبل فندق الريجنسي الفاخر 
ذو اخلمــس جنــوم الشــهر الفضيل 
باستعدادات وجتهيزات غير مسبوقة، 
بعد انقطاع دام عامني بســبب جائحة 
«كورونا»، ليقــدم لضيوفه هذا العام 
جتربــة اســتثنائية مــن خــالل قرية 
الريجنســي الرمضانيــة داخل مطعم 
طريق احلرير وعلى التيراس اخلارجي 
وبجانب أحواض السباحة حتت ضوء 
النجوم بإطاللة بحرية ساحرة محاطة 
بأجواء احتفالية مبهجة وأشجار النخيل 
واإلضاءات البراقة والنســيم العليل، 
حيث ميكن للضيوف االستمتاع بإفطار 
فاخر، عبر بوفيه استثنائي متتزج فيه 
األطباق التقليدية مع األطباق العاملية 
املميزة بنكهاتهــا الرائعة، إضافة إلى 
مجموعــة كبيرة من محطــات الطهي 
احلية اجلديدة واملبتكــرة والتي يتم 
مــن خاللها حتضير الطعام مباشــرة 
أمــام الضيوف عــالوة عن تشــكيلة 
من املشــروبات الرمضانية التقليدية 

واحللويات.
حتظــون فــي قريــة الريجنســي 
الرمضانية بأرقى مستويات الضيافة 
ضمــن أجواء راقية مفعمــة باألصالة 
برفقة األهل واألصدقاء، حيث يتم تقدمي 
اإلفطار من غروب الشمس حتى الساعة 

٩ مساء.
لغبقة رمضانية شهية بصحبة األهل 
واألصدقاء، يوفر لكــم مطعم والوجن 
الليوان سور ال بالج قائمة طعام انتقائية 
رائعة الختيار أطباقكم املفضلة للغبقة 
فــي خصوصية علــى شــاطئ البحر 
مباشرة، وحرصا على راحتكم مت توفير 
مواقف سيارات مجانية تسع أكثر من 
٥٠٠ سيارة، كما ميكن لضيوفنا الصغار 
االستمتاع بوقتهم خالل شهر رمضان 

في منطقة األطفال الترفيهية.
وللراغبني في إقامة هادئة وقّيمة، 
يوفــر «الريجنســي» عــرض اإلقامة 
الرمضانية اخلاصة بالفندق للعائالت 
مالذا مريحا شــامال اإلفطار في القرية 
الرمضانيــة وقائمــة مميــزة لتناول 

السحور داخل الغرفة لشخصني.

stc راٍع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل
أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عن مشــاركتها كراع رئيسي 
الرمضانية  القبــس  لبطولة 
األولــى لرياضة البادل حيث 
ستقام البطولة من ١٠ أبريل 
حتــى ١٨ أبريــل على مالعب 
منطقــة  فــي   Padel Time
العارضية وذلك متاشــيا مع 
مبادرتهــا العديــدة املتنوعة 
خالل شهر رمضان لهذا العام. 
ومن املتوقع أن تكون بطولة 
القبــس الرمضانيــة للبادل 
واحدة من كبــرى البطوالت 
من نوعها خالل شهر رمضان 

املبارك.
ومــن خالل دورهــا كراع 
رئيسي للبطولة، ستستقبل 
stc املشــاركني واحلضــور 
في جناحهــا املخصص لهذه 
املناســبة وســتقوم بتوزيع 
جوائــز قيمة علــى الفائزين 
بالبطولــة، فضال عن توفير 
احــدث خدماتهــا ومنتجاتها 
الرقمية والعروض الترويجية 
اخلاصة بشهر رمضان املبارك. 
وأعربت stc في بيان لها عن 
أن هذه الرياضة التي حتظى 
بشــعبية كبيــرة، قــد طغت 
على ألعــاب رياضية أخرى، 
مما جعل البــادل واحدة من 
أكثر الرياضات التي متارس 

في الكويت اليوم.
أن  الــى   stc وأشــارت 

عائلية خالل الشــهر بالنظر 
إلى الدور املهــم الذي تلعبه 
رمضــان.  فــي  الرياضــة 
ويتماشى الهدف األساسي من 
وراء تنظيــم البطولة أيضا 
مع رؤية stc لهذا العام والتي 
تركز على حتفيز الشباب على 
ممارسة الرياضة للحفاظ على 
الصحة البدنية مع ترســيخ 
القيــم املجتمعيــة اإليجابية 
واملســاهمة فــي متكني جيل 
من الشــباب الذين يعتبرون 

صناع املستقبل.
وقالت مدير عام اتصاالت 
الشركات في stc دانة اجلاسم: 
«سعداء باملشاركة والتعاون 
مــع القبــس كــراع رئيســي 
الرمضانية  القبــس  لبطولة 
للبادل والتي تقام خالل شهر 
رمضان، بهدف تأكيد رسالة 
الشــركة فــي دعم األنشــطة 
الرياضية والشباب الكويتي 
ومشــاركة املجتمع شــغفهم 
العقلية  وتعزيــز صحتهــم 

خالل املشــاركة في األنشطة 
والفعاليات املختلفة التي تدعم 

املجتمع». 
بدوره، قــال نائب رئيس 
حترير جريدة القبس عبداهللا 
املضــف: منــذ ٥ ســنوات، 
وضعت القبس إستراتيجية 
جديدة، تأخذ في احلســبان 
التطور الكبير الذي يشــهده 
التواصل  العالم في مجالــي 
واإلعالم، فالطريقة الكالسيكية 
لم تعد مناســبة بعــد ثورة 
عالم الديجيتال، لذا وضعنا 
خطتنا ألن تتحول القبس إلى 
مؤسسة إعالمية شاملة وفاعلة 
في املجتمع املدني، وتخاطب 
جميع الفئــات العمرية على 

حد سواء.
وأضــاف املضف: نتحدث 
اليوم عن بطولــة «البادل»، 
األكبر في الكويت، حتت اسم 
«بادل القبس»، فمن املعلوم 
أن «البادل» أصبحت اللعبة 
األكثر انتشــارا خالل اآلونة 
األخيرة، لذا آثرت القبس أن 
تأخذ هذه اخلطوة، وأن تقيم 
أكبر دورة للبادل في الكويت، 
مستعينة بجميع منصاتها، 
التــي تشــمل «إنســتغرام» 
و«فيســبوك»  و«تويتــر» 
و«تيك توك» و«سناب شات»، 
واألهــم موقعهــا وتطبيقها 
اإللكترونيــان، حيث يعكف 
فريــق صناعــة احملتوى في 
القبــس على نقل هذا احلدث 
بالصوت والصــورة جلميع 
قرائنا الذين ارتفع عددهم إلى 
أكثر من ٦٫٣ ماليني زائر شهريا 
على موقعنا اإللكتروني من 
جميع أقطاب الوطن العربي.

واختتم املضف: إننا سعداء 
اليوم بالتفاعل الكبير مع دورة 
«بادل القبس» والقبول الذي 
القته عند مختلف الشــرائح 
املجتمعية، ما يزيدنا طموحا 
وعزما على استكمال الطريق 

وتقدمي األفضل دائما.
وللمزيــد عــن رعايــات 
stc والعــروض الترويجيــة 
واألحداث اخلاصة بها، ميكن 
متابعــة منصــات وســائل 
التواصل االجتماعي الرسمية 
التابعة للشركة، أو بزيارة أحد 
فروع الشركة، أو عبر حتميل 
www. أو بزيارة ،stc تطبيق

stc.com.kw أو االتصال مبركز 
خدمة العمالء ١٠٢.

واجلسدية في الوقت ذاته». 
 stc وفي هــذا الصــدد، تدعم
باستمرار مثل هذه األنشطة 
التي تدفــع األفراد من جميع 
األعمار إلى اتباع أسلوب حياة 
أكثــر صحة، وتعــزز العمل 
اجلماعي. وأضافت اجلاسم: 
«نتطلع إلى بطولة حماسية 
خالل شــهر رمضان وســط 
حضور جماهيري ضمن اجواء 
عائلية وترفيهية لتشــجيع 
فرقهم والعبينهم املفضلني. 
الفعالية  ومــن خــالل هــذه 
الــى نشــر الثقافــة  نهــدف 
الرياضيــة والصحيــة بــني 
أوساط املجتمع، باإلضافة إلى 
مشاركتنا املستمرة في العديد 
من املبادرات، سنواصل دعم 
األنشطة والفعاليات الهادفة 
التي تشــجع على املمارسات 
االيجابية من خالل املنصات 
واملجاالت املختلفة املتنوعة».
اجلاســم:  واختتمــت 
«بصفتنا واحدة من الشركات 
املــزودة خلدمــات  الرائــدة 
االتصاالت واحللول الرقمية 
في الكويت، من املهم بالنسبة 
لنا أن نتفاعل مع املجتمع الذي 
نعمل فيه، ونشكل جزءا منه، 
ويأتي هذا انسجاما مع رؤية 
stc من أجل إثراء أمناط حياة 
األفراد سواء كان ذلك من خالل 
حلول االتصاالت املبتكرة لدينا 
او مجموعة احللول والعروض 
الترويجية واســعة النطاق، 
أو مــن خــالل تعزيــز قــوة 
شبكتنا وجودتها وكذلك من 

بحضور أحد أفضل العبي البادل في العالم

عبداهللا املضفدانة اجلاسم

إغالق باب التسجيل لبطولة 
القبس الرمضانية للبادل في 
وقت قياســي يعكس اإلقبال 
الكبيــر من قبــل الرياضيني 
الكويتــي علــى  والشــباب 
املشــاركة واملنافسة في مثل 
هذه املسابقات. باإلضافة إلى 
الفرق احمللية التي اشتركت في 
البطولة، دعا املنظمون البطل 
واملصنــف اول عامليا خوان 
ليبرون في مباراة استعراضية 
 A ضد الفائز من فئة الرجال
في اليوم األخير ١٨ ابريل من 
البطولة. كما ستقوم القبس 
بتسليط الضوء على احلدث 
من خــالل منصات وســائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بها أثناء التفاعل مع الالعبني 

واملشجعني.
وأوضحت stc ان البطولة 
القبــس،  تنظمهــا  التــي 
تهــدف لتزويــد الرياضيــني 
واحلاضرين بتجربة رياضية 
ترفيهية ممتعة ضمن أجواء 

جناح stc املتواجد في البطولةالبطل واملصنف أول عامليا خوان ليبرون

إصدار جديد للمجلة العربية للعلوم اإلنسانية
أصدرت املجلة العربية للعلوم اإلنســانية 
عددها ١٥٨ ربيع ٢٠٢٢ وهي مجلة أكادميية محكمة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 
وتصدرت العدد افتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.د. 
عبدالهادي العجمي وتقول كلمته: «تأتي رسالة 
العلوم اإلنسانية في مجمل جتلياتها كانعكاس 
(حلالة اإلنســان) وأفقه الثقافــي، ولطاملا كان 
اإلنسان هو املترجم ملشاعره، وأحاسيسه وأزماته 
وأفكاره». وتضمن العدد ٨ بحوث، منها البحث 
الثالث للدكتور أنور اجلزاف، من الكويت بعنوان 
«تغطية» تويتر «لهاشتاج# قضايا الفساد في 
الكويت دراسة حتليلية». وجاء البحث اخلامس 
بعنوان «مســتويات اللغة ودورها في تشكيل 
اخلطــاب في رواية إبراهيــم نصراهللا « طيور 
احلذر» للدكتورة ختــام اخلولي، من اجلامعة 
األمريكية في الكويت. تسعى الدراسة إلى قراءة 
مستويات اللغة في رواية «طيور احلذر» وهي 
مــن أهم روايات إبراهيم نصراهللا، التي تعالج 

معاناة النفي والتشــريد والبؤس الذي عاشته 
الشخصيات التي طردت من أرضها.

بعنــوان  فجــاء  الســادس  البحــث  أمــا 
«الديبلوماسية الفرنسية والكويت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ١٨٦٦-١٩٠٠» قراءة 
في وثائق األرشــيف الفرنسي «للدكتور ذياب 
البريعص، ود.حمد القحطاني، من قسم التاريخ 
بجامعة الكويت. تناقش هذه الدراسة العالقات 
الكويتية -الفرنســية في الفتــرة ما بني عامي 

١٨٦٦ و١٩٠٠.
أما البحث الثامن واألخير باللغة اإلجنليزية 
للدكتور حسني مراد، من قسم اإلعالم بجامعة 
الكويت ود.صالح الفضلي، من شركة العوملة، 
ود.علي دشتي، من قسم اإلعالم بجامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيــاـ  الكويــت فبعنــوان: 
«تصــورات الطلبــة للتعلم عن بعــد في أثناء 
أزمة جائحــة كورونا: اجلامعــات اخلاصة في 

الكويت منوذجا».

«أهمية العلم» في «جمعية الدراسات العليا»
آالء خليفة

انطالقا من خطتها نحو االرتقاء مبستوى 
التعليم العام واجلامعي، والعمل على نشر 
ثقافــة الوعــي واملعرفــة نظمــت اجلمعية 
الكويتية للدراســات العليا ندوتها الثقافية 
الرابعة ضمن موسمها الثقافي للعام احلالي، 
حتت عنوان «أهمية العلم» حاضر فيها عضو 
هيئة التدريس بكلية الشــريعة في جامعة 
الكويت د.محمد ضاوي العصيمي، وأدارها 
عضو هيئة التدريس بكلية التربية األساسية 
د.يوسف العنزي، بحضور رئيس اجلمعية 
د.محمد العتيبي ونائب الرئيس د.مشاري 
احلربي، ومنتسبي اجلمعية وعدد من األساتذة 

األكادمييني واملهتمني.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية باحلضور من 
د.العنزي، وعرض موجوز للسيرة الذاتية 
للدكتور العصيمي وإجنازاته ودوره املجتمعي، 
وقد أشاد العنزي مبا قدمه د.العصيمي من 

أعمال في خدمة الطلبة واملجتمع.
بدوره، حتــدث د.العصيمــي عن أهمية 
التخصــص في العلــم، ودور املتخصصني، 
في املجتمع في نشر العلم والثقافة والوعي، 
مما يســهم في احلفاظ على القيم واملبادئ، 

مضيفا أن ما نراه اليوم من تعد على حقوق 
املتخصصــني من جانب البعض عبر مواقع 
التواصل االجتماعي «تويتر» بنشــر اآلراء 
واملعلومات في غير تخصصه حتت مسمى 
مستشــار وغيرها من املســميات التي تكاد 
تكون في غير محلها، ال شــك أنه ســيخطئ 

وهذا أمر غير محمود.
وحول وجــود أزمة قبــول الطلبة، قال 
د.العصيمي: اجلميع يعلم بوجود أزمة قبول 
جامعية على مستوى اجلامعات والكليات، 
واألعداد فاقت القدرة االستيعابية مع متديد 
الساعات الدراسية في جامعة الكويت ومازالت 
هنــاك حاجة للزيــادة، ممــا أدى إلى تأخر 
الطلبة، كما أدى إلى عدم قبول أعداد كبيرة 
من الطلبة، مما اضطر بعضهم إلى الســفر 
للخارج الستكمال الدراسة، والبعض اآلخر 
ليســت لديهم القدرة على الســفر أو حتتم 
عليهم ظروفهم األسرية عدم السفر والتواجد 

في البلد.
وأضاف العصيمي: نأمل أن تكون هناك 
خطة جادة نحو فتح جامعة عبداهللا السالم 
اجلديدة، بعد تشكيل املجلس التأسيسي لها، 
ونأمل أن تبدأ الدراســة في العام الدراســي 

املقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


