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«اخلليج» يرعى اللقاء التنويري السنوي الذي يقدمه
 االحتاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات املتحدة

جــدد بنــك اخلليــج هذا 
العام رعايته للقاء التنويري 
الــذي عقده االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في الواليات 
املتحدة األميركية، خلريجي 
الثانويــة العامــة املقبولني 
للدراسة في الواليات املتحدة 
األميركية، وذلك ضمن التزامه 
باالســتدامة املجتمعية عن 
طريق دعم ومتكني الشباب 

الكويتي.
وضمن هذه الرعاية، قدم 
قسم التدريب والتطوير في 
بنك اخلليج فرصة احلصول 
على دورة تدريبية مدفوعة 

اكتساب املهارات الضرورية 
فــي ســوق العمــل احلالي. 
نحــرص فــي بنــك اخلليج 
علــى خلق كفاءات بشــرية 
قــادرة على إضافــة القيمة 
لهــذا،  والقطــاع.  لعملنــا 
واستنادا الى خطة التعليم 
االســتراتيجية  العالــي 
بإضافــة تخصصــات األمن 
الســيبراني وعلم البيانات، 
حرصنــا هــذا العــام أيضا 
علــى تقــدمي دورة تدريبية 
التكاليــف لعلوم  مدفوعــة 
البيانات واألمن السيبراني 
لكل الطالب املقبولني في هذه 

التخصصات (علم البيانات 
الســيبراني)، حيث  واألمن 
جتمع الــدورة بني التدريب 
النظــري والتدريب العملي 
في إدارات األمن السيبراني 
وعلــوم البيانــات لتزويــد 
طلبتنا مبعلومات أولية قبل 

التحاقهم بجامعاتهم».
وقــد شــهد جنــاح بنك 
اخلليج في اللقاء التنويري 
العديد مــن الفعاليات، منها 
الســحوبات علــى جوائــز 
إلــى ٣٫٠٠٠  نقديــة تصــل 
دينار وMacBook Air، للطلبة 

احلاضرين في اللقاء.

للطلبة املقبولني ضمن مسؤوليته االجتماعية جتاه رعاية الشباب ومتكينهم

سلمى احلجاج

التكاليــف لعلــوم البيانات 
لــكل  الســيبراني  واألمــن 
الطــالب احلاضريــن للقاء 
التنويري وكل الطالب الذين 
مت قبولهم لالبتعاث في هذه 
التخصصات، وانعقد اللقاء 
يوم االثنــني في مجمع ٣٦٠ 

.The Arena في منطقة
وحول هذه الرعاية، قالت 
مدير عام املوارد البشرية في 
بنك اخلليج سلمى احلجاج: 
«سعداء باملشــاركة في هذا 
التنويــري مجــددا  اللقــاء 
هذا العام، ومبســاهمتنا في 
دعم املواهب الكويتية على 

فريق بنك اخلليج في اللقاء التنويري

 «AUK» مركز التميز بالتدريس في
يستضيف ورش عمل مع د.نانسي جليسون 

استضاف مركز التميز في 
التدريس (CTE) في اجلامعة 
 (AUK) األمريكية في الكويت
ورشة عمل على مدى يومني 
النفسية  بعنوان «الصدمات 
مــن منظــور علــم أصــول 
التربيــة: التعليــم املتمحور 
حول الطالب في بيئة دراسية 
ألقتهــا  مضطربــة» والتــي 
مديرة مركــز هيالري بالون 
للتعليم والتعلم واألســتاذة 
املمارســة  فــي  املشــاركة 
والعلوم السياســية بجامعة 
نيويورك بأبوظبي د.نانسي 
جليسون، وذلك بحضور هيئة 
التدريس فــي اجلامعة، وقد 

في الفصول الدراسية. وبحثت 
ورشة العمل األولى التحديات 
التي نتجت عن االضطرابات 

العاملية مبــا فيها كوفيد-١٩ 
والكوارث الطبيعية، وتوضح 
تعزيــز  كيفيــة  اجللســة 
اســتحقاق الطالب للثقة من 
خالل التواصل ملساعدته على 
معاجلــة حالة الشــك وعدم 
اليقني في مثل هذه األوقات، 
وكيفيــة تصميــم وتســهيل 
أنشطة األقران لتنمية الدعم 

في الفصول الدراسية.
العمــل  وركــزت ورشــة 
الثانية على نشــر املناقشات 
داخل الفصل ملمارسة أهداف 
التعلــم وإشــراك الطالب في 
املقرر، وتناولت طرق التدريس 

التي تركز على املهارات. 

شعار اجلامعة األمريكية في الكويتد.نانسي جليسون

أشــارت جليسون إلى أفضل 
املمارســات وطرق التدريس 
لضمان جتارب الطالب املثلى 

«زين» الشريك اإلستراتيجي لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في الواليات املتحدة

أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن شــراكتها االستراتيجية 
مــع االحتاد الوطنــي لطلبة 
الكويــت - فــرع الواليــات 
املتحدة األميركية، وذلك على 
هامش مشــاركتها في اللقاء 
التنويري السنوي الذي أقيم 
في أرينا كويت حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 

املضف.
وشــهد اللقــاء التنويري 
حضور ممثلي وزارة التربية 
والتعليــم العالــي، وممثلي 
املتحــدة  الواليــات  ســفارة 
األميركية في الكويت، ومدير 
إدارة العالقات املؤسسية في 
زين الكويت حمد املصيبيح، 
ورئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية يوسف أشكناني، 
إضافة إلى الطلبة والطالبات 
املقبولــني بخطــة البعثــات 
الدراسية في أميركا وممثلي 

االحتاد والرعاة.
وخالل الكلمة التي ألقاها 
فــي احلفل، قال مديــر إدارة 
العالقات املؤسسية في زين 
الكويــت حمــد املصيبيــح: 
«فخــور اليــوم باإلعالن عن 
استمرار تعاوننا االستراتيجي 
مــع االحتاد الوطنــي لطلبة 
الكويت في أميــركا، وتقدمي 
دعمنا ألنشــطته علــى مدار 
العام املقبل، فهذه الشــراكة 
ليســت جديــدة علــى زين، 

الطلبة عاما بعد عام».
وأوضح قائال: «هذا العام، 
سنعود باملزيد من األنشطة 
املميــزة التــي تعــود عليها 
الطلبــة مــن زيــن، أبرزهــا 
بطوالت Zain esports لأللعاب 
اإللكترونيــة التي ســتكون 
حصرية لطلبتنا في الواليات 
املتحدة، باإلضافة إلى رعايتنا 
لبطولة البادل التي سينظمها 
االحتــاد في الكويت، واملزيد 
من األنشطة والفعاليات التي 
سيتم الكشف عنها قريبا بإذن 

اهللا».
عــن  «زيــن»  وعبــرت 
فخرها باســتمرار شــراكتها 
االســتراتيجية مــع االحتاد، 
حيث تعتبر الشــركة داعما 
رئيسيا له ملا يقارب ٢٠ عاما، 
خاصــة أنه يشــكل التجمع 
األكبــر للطلبــة الكويتيــني 
اخلــارج،  فــي  الدارســني 
ويأتي دعم الشركة في إطار 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 

االجتماعية واالستدامة اجتاه 
قطاعــي الشــباب والتعليم، 
ومــن منطلق إميانها بأهمية 
التواصل مع أبناء الكويت من 

طالب العلم في اخلارج.
وإذ بينت الشركة أن دعمها 
لهــذا التجمــع الوطني جاء 
إلميانها الشــديد بأهمية فئة 
الشــباب والطلبة في احلياة 
االقتصاديــة والسياســية، 
فقد أوضحــت أنها حريصة 
على املشــاركة في مثل هذه 
الفعاليات لرغبتها في مشاركة 
أجيال املســتقبل والتواصل 
معهم، والتعرف على أفكارهم 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقوم االحتــاد 
لطلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية بخدمة ما 
يقارب ١٤٫٠٠٠ طالب وطالبة 
من الكويتيني الدارســني في 
أميركا، ويهــدف االحتاد من 
خــالل أنشــطته وبرامجــه 
املتنوعــة إلى ربــط الطلبة 
البعض  الكويتيني ببعضهم 
من ناحية، وربطهم بالوطن 
وأخباره مــن ناحية أخرى، 
وقــد مت إشــهار االحتــاد في 
الواليات املتحدة األميركية، 
حيث نــال اعتراف احلكومة 
األميركية، وهو اإلجناز الذي 
يعد مفخــرة ألبناء الكويت، 
وهو إحــدى نتائج العالقات 
العريقة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية، وما هو إال 
انعكاس لكون الكويت حليفا 
استراتيجيا للواليات املتحدة.

شاركت في اللقاء التنويري السنوي حتت رعاية وزير التربية

حمد املصيبيح متحدثا خالل اللقاء التنويري

جانب من الدورة التدريبية متابعة من احلضور

كونها الشريك االستراتيجي 
لالحتاد ملا يقارب ٢٠ عاما منذ 

تأسيسه».
وأضـــــاف املصيبيـــح: 
«نحرص دائما على التواصل 
مع أخواتنا وإخواننا املبتعثني، 
وباألخص في الواليات املتحدة 
كونهم ميثلــون أكبر جتمع 
للطلبة الكويتيني في اخلارج، 
ونحــن نعتبرهــم ســفراء 
الكويــت، وهذا أقل ما نقدمه 
لهم كونهم ميثلون مستقبل 
بلدنا الغالي، وهللا احلمد فقد 
أصبحت زين جزءا ال يتجزأ 

من عائلة االحتاد».
وتابع بقوله: «على مدار 
الســنني املاضيــة، شــاركنا 
الطلبــة مجموعــة كبيــرة 
من األنشــطة، مثل الندوات 
األكادميـيــــة والثقـافـيـــة، 
الرياضــيـــة،  والبطــــوالت 
والفعاليات الترفيهية، وورش 
العمل وغيرهــا الكثير، وقد 
شهدنا تفاعال كبيرا من قبل 

استمرار التعاون بني «التقدم العلمي» و«بوبيان»
الكويت  عقدت مؤسسة 
الــدورة  العلمــي  للتقــدم 
التدريبية الثانية ملجموعة 
مختارة من املوظفني ضمن 
برنامج تبادل املعرفة، وذلك 
بالتعاون مــع بنك بوبيان 
حول «إدارة التغيير» بهدف 
تطويــر مهــارات املوظفني 
مــن الكــوادر الوطنية في 

املؤسسة.
وقالت نائب املدير العام 
االســتراتيجية  للبرامــج 
د.خولة الشــايجي: ان هذه 
التدريبيــة والتي  الــدورة 
تعتبر ضمن برنامج تبادل 
املعرفة الذي أطلقته املؤسسة 
مؤخراً للتعاون مع مؤسسات 
القطاع اخلاص، تأتي انطالقًا 
من ســعي املؤسسة الدائم 
واملتواصل لتطوير قدرات 
املوظفــني اإلداريــة وصقل 
مهاراتهــم لتعزيز مســيرة 

تنتهجها املؤسسة.
وأكــدت د.الشــايجي أن 
«التقدم العلمي» مســتمرة 
في اســتكمال استراتيجية 
الشــراكات والتعــاون مــع 
القطاع اخلاص في برنامج 
تبــادل اخلبــرات الســيما 
الشــركات والبنوك املؤثرة 
في سوق العمل، مثمنة الدور 
الذي يقــوم به بنك بوبيان 
والــذي يعتبر مــن البنوك 
الكويتيــة الرائدة في خلق 
بيئة عمل منتجة ومبتكرة 
من خالل مشاركتهم جتاربهم 
وخبراتهــم فــي مجــاالت 
التطوير وحتسني األداء في 
العمل املؤسسي ونقل تلك 
املعرفة واخلبرات املتراكمة 
الى الكوادر الوطنية الشابة 

باملؤسسة.
وأوضحت د.الشايجي أن 
الدورة التدريبية تستهدف 

االستفادة من أفضل أساليب 
ادارة التغييــر والتطويــر 
مســتوى  لرفــع  االداري 
األداء في بيئة العمل سعيًا 
لتحقيق التميز املؤسسي من 
خالل ادارة التغيير ويقوم 
بعدها املشــاركون بعرض 
مشاريعهم ودراسة تطبيقها 
بصــورة فعالــة كما مت مع 

املشاركني بالدورة األولى.
الــدورة  أن  وأوضحــت 
أقيمت بإشراف فريق إدارة 
التخطيــط االســتراتيجي 
التطوير  باملؤسسة وإدارة 
في بنك بوبيان، واستمرت 
٣ أيام مبشاركة ٢٦ موظفا 

من املؤسسة.
وشــكرت د.الشــايجي 
املشــاركني والعاملني على 
إجناح البرنامج التدريبي، 
معربة عن أملها في استمرار 
التعاون الفعال بني اجلانبني.

د.خولة الشايجي

التعــاون البناء مع القطاع 
اخلاص مــن خــالل تبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة 
واملثمرة، حيــث تأتي تلك 
اجلهود املشتركة تشجيعا 
التطوير  وترسيخا لثقافة 
التــي  والتعلــم املســتمر 

بن دريع: ضرورة صياغة إستراتيجية لألمن الغذائي
محمد راتب

أكــد رئيــس جمعيــة 
القيروان التعاونية بدر بن 
دريع في تصريح لـ«األنباء» 
أن الكويت من أكثر الدول 
اعتمادا على االستيراد في 
سد معظم احتياجاتها من 
السلع، مشيرا إلى أن شركة 
التمويــن الكويتيــة هــي 
محور اإلجراءات احلكومية 
املتبعــة حملاربــة الغــالء 
والتضخم، لذا، أصبح من 
الضــروري إعادة صياغة 
استراتيجية األمن الغذائي 

وذكر أن احلكومة تواجه 
موجة غالء األسعار فقد بدأ 
التضخم فعليا يطول أسعار 
كثير من السلع واخلدمات 

خالل فترة طفرة النفط.
وأوضح أن املؤشــرات 
االقتصادية ذكرت أن بيانات 
اإلدارة املركزية لإلحصاء 
احلكومية أظهرت ارتفاعا 
في املؤشر الشهري ألسعار 
االستهالك بنسبة ٤٫٣٦٪ 
خالل مارس املاضي على 
أساس سنوي، في صعود 
لم تشهده البالد سابقا، إال 
أنها سجلت خالل اجلائحة 

معــدل تضخــم عند نحو 
٣٫٢٪، أي أقــل مما وصله 
اليوم، وهذا ما يجعلنا في 
ريبة مما اعتبره صندوق 
النقد الدولــي ارتفاعا في 
األســعار في معظم أنحاء 

املنطقة العربية.
وأضاف بــن دريع بأن 
املؤشــرات أوضحــت أن 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
دفع التضخم اإلجمالي في 
الكويت إلى أعلى مستوى 
له في ٣ سنوات، متسائال 
النظرة املســتقبلية  عــن 

ألسعار املواد الغذائية.

بدر بن دريع

والقومــي فيمــا يخــص 
التضخم ودخل الفرد.

«التنّمر».. بني القانون والتطبيقمشاركة طالبية
قبل مدة من الزمن وقعت حادثة انتحار 
لطفلة كويتية ذات ١٤ ربيعا من عمرها، وذلك 
أثر تعرضها «للتنمر» من قبل زميالتها في 
املدرســة، ولعل هذه احلادثة دقت جرس 
اإلنذار وناقوس اخلطر لالستعداد للتصدي 
التي بدأت  الظاهرة واآلفة اخلطيرة  لهذه 
تغرس مخالبها الســامة في أجساد أبناء 
وطني الســيما الصغار في العمر منهم - 
املراهقــني - لتودي بهم في نهاية املطاف 
إما للعزلة النفسية واالجتماعية واالبتعاد 
عن أسرهم واملجتمع بأكمله أو باالنتحار، 

ال قدر اهللا.
وحيــث إن القانون املدنــي قد أوقع 
املسؤولية في تعويض الشخص املتضرر 

الذي وقع ضحية (التنمر) من قبل أشخاص 
مراهقني سواء كانوا زمالءه في املدرسة 
أو النــادي أو أي مكان آخر أوقع القانون 
هذه املســؤولية في التعويض على عاتق 
متولي الرقابة على هؤالء املراهقني، وهم 
إما األب أو األم أو إدارة املنشأة التابع لها 
هذا املراهق، حيث افترض القانون خطأهم 

باإلخالل بواجب الرقابة وسوء التربية.
لذلك نرى القانون اجلزائي يعاقب هذا 
املراهــق أو القاصر والذي يقوم بارتكاب 
سلوكا إجراميا كالسب أو القذف أو الضرب 
والتهديد، وإن القانون املدني في املادة (٢٣٨) 
يقيم املسؤولية املدنية على من يتولى الرقابة 
لهــذا املراهق أو القاصر والذي صدر منه 

هذا اجلرم غير املشروع «التنمر».
وفي األخير يبقى هناك تساؤالن يجب 

طرحهما وهما:
- هل يتم تغرمي املسؤول عن رقابة أو تربية 
املراهق أو القاصر الذي وقع منه جرمية 
«التنمر» تعويضا رادعا لضمان عدم تكرار 

هذه اجلرمية ولكي يكون عبرة لغيره؟!
- هل يتم تطبيق هذا القانون تطبيقا كامال 
غير منقوص من خالل ثغرات هذا القانون 
عندما تقع جرمية إيذاء لفظي أو جسدي 

كجرمية (التنمر)؟!
بقلم الطالبة: ساره عبدالكرمي العنزي
 مادة «مدخل لدراسة القانون» 
كلية الدراسات التجارية


