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لقطات من احلفل 

«القانون الكويتية العاملية» احتفلت بـ «اليوم العاملي للغة العربية»
آالء خليفة

بحضور رئيس مجلس أمناء 
كلية القانون الكويتية العاملية 
د.بدر اخلليفة ورئيس الكلية 
ا.د.محمد املقاطع ورئيسة قسم 
اللغة العربية أ.د.سهام الفريح 
وعدد من أعضاء هيئة التدريس 
وطلبة الكلية، احتفلت الكلية 
باليوم العاملــي للغة العربية، 
وجاءت االحتفالية بهدف ابراز 
اهمية اللغــة العربية وربطها 
باملوروث االســالمي والعربي 
(قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا) 
وإبراز مكانة اللغة العربية بني 
لغــات العالم وبث روح الفخر 
واالعتــزاز باللغة العربية بني 
أبنائها باإلضافة الى نشر الوعي 
بالتحديات الــي حتدق باللغة 

العربية.
بدايــة، قــال رئيــس كلية 
العامليــة  الكويتيــة  القانــون 
أ.د.محمد املقاطــع ان ما يثلج 
الصدر ان تكون احتفالية يوم 
اللغة العربية احتفالية دائمة 
ال تقتصــر على يوم واحد وال 
تقف عند حدود فهي اللغة التي 

ننطق بها
وأفاد املقاطع بأن اللغة هي 
وعاء الثقافة ومن دون معرفة 
اللغــة ومكنوناتهــا ومداخلها 
ومخارجها وعلومها ال يستطيع 
اإلنسان ان يســتوعب حقيقة 
ما يكتــب وال يفقه ما يريد ان 
يستوعب وال يصل الى مكنون 
الى مــا تهــدف اليــه الكلمات 
وحتدده العبارات لذلك فاللغة 
العربية ليســت احتفالية يوم 
بقــدر ما هي حياة لكل مســلم 
عربــي فهي اســاس وشــريان 

حلياته في كل جوانبها

وهي راية احلق والعدالة فإن 
كنــت تريد ان تكــون نصيرا 
للحق والعدالة فالبد أن تكون 
بارعا باللغة وإما سيكون فهمك 

قاصرا وناقصا.
وأوضح املقاطــع انه تقدم 
مبقترح منذ ٧ ســنوات بعمل 
اختبار لقياس القدرات اللغوية 
باللغة العربية لطالب اجلامعات 
ولكــن تعثــر املشــروع اكثــر 
من مــرة ومنذ ســنتني اكتمل 

املشروع.

العاملية مستقبال وسيتم تطبيقه 
على الطلبة في الدفعة القادمة 

في شهر يناير القادم.
من جانبها، اوضحت رئيسة 
قســم اللغة العربية أ.د.سهام 
الفريح: في يوم ١٨ ديسمبر عام 
١٩٧٣ قــررت األمم املتحــدة ان 
جتعله يوما عامليا للغة العربية 
ويا ليتنا ان يكون هذا االهتمام 
والشغف ممتدا على مدار العام 

وليس يوما واحدا.
وقالت: قــد يعتقد البعض 
اننا املتخصصني باللغة العربية 
في كل مجاالتهــا نهتم باللغة 
العربيــة، نحــن نهتــم باللغة 
العربية ألنها هويتنا ألننا عرب 
فنحن االولى أن نهتم بتلك اللغة 
وألنها وجودنا والصورة التي 
تقدمنا لآلخر، فإغفال تلك اللغة 
واهمالها من الطبيعي سيؤدي 
الــى اغفال موروث زاخر قوي 
وفكر ثقافي وحضاري وإنساني 
وحتى عقائدي وهذه هي الطامة 
الكبــرى ان كان االغفال ميس 

العقيدة.
وتابعت الفريح قائلة: لعل 
االغفال الذي حصل في ذهنية 
االنســان العربــي فــي اللغــة 
العربية حصل في عقود كثيرة 
ولكن حتى مع عصور االنحطاط 
واالنقسامات والدويالت ظلت 
اللغة العربية موجودة وبقوة.
وأفادت الفريــح بأن حاليا 
هنــاك اخفاقــا واضحــا علــى 
مســتوى الوطن العربي للغة 
العربيــة واألســباب عديــدة 
واهم ســبب من وجهة نظري 
ملــا يعانيه النــشء حاليا هو 
املناهج وأساليب التعليم للغة 
العربية فهي مع االسف الشديد 

باتت منفرة. 

متابعا: وجنحنا في أن نظهر 
اول اختبار للغة العربية يقيس 
العربية لدى  اللغة  مستويات 
الكافة من الدارسني والباحثني 
ولكل من يريد أن يلتحق بأي 
علم مــن العلــوم التي تدرس 
اللغــة العربية فــي اجلامعات 
واطلقنا عليه نظام «القلم» وهو 
مشروع رائد، معلنا عن اطالق 
ذلك البرنامج والذي ســيطبق 
على جميع الطلبة الراغبني في 
االلتحاق بكلية القانون الكويتية 

املقاطع: اختبار «القلم» مشروع رائد سيطبق على الراغبني في االلتحاق بالكلية بدءاً من يناير القادم

د.بدر اخلليفة وأ.د.محمد املقاطع وأ.د.سهام الفريح في مقدمة احلضور  (ريليش كومار)

بــأن كلية  املقاطع  وأفــاد 
القانــون الكويتيــة العامليــة 
دأبــت علــى االحتفــال بيوم 
اللغة العربية مببادرة من قسم 
اللغة العربية برئاسة ا.د.سهام 
الفريــح وزمالئها في القســم 
ألهمية اشعار ابنائنا الطلبة 
والطالبات بأن ما يتلقونه ليس 
ترفا وليس دراســة ملقرر او 
اثنــني امنا جتذير لثقافة البد 
أن يتعلموهــا مــن خــالل ما 
ســيحملونه من رايــة قادمة 

الطالــب عبداهللا ٭  ألقى 
الربيــع، قصيــدة  هشــام 

بعنوان «احلق الضائع».
ألقت الطالبة جنى فهد ٭ 

الفهد قصة قصيرة بعنوان 
«دمعة ال جتيد السقوط».

مت عقد مسابقة ثقافية ٭ 
عبــارة عــن طرح اســئلة 

جانب من الطلبة املشاركني باملسابقة الثقافيةللطلبة والطالبات.

اجلامعة األمريكية تنظم حلقة حوارية لتطوير الرعاية الصحية
ينظم مركز التعليم املستمر 
باجلامعة األمريكية في الكويت 
حلقة حوارية بعنوان «خارطة 
الطريق للجودة املستدامة في 
التعليــم  الرعايــة الصحيــة، 
والرقمنة واالعتماد،» بالتعاون 
مع شركة GATES، وذلك في ١٢

ديسمبر املقبل مبسرح اجلامعة 
في منطقة الساملية.

وتهدف احللقــة احلوارية 
إلــى مناقشــة أدوار القائمــني 
على جــودة الرعاية الصحية 
في الكويت من مقدمي الرعاية، 
واجلهــات الضامنة، والتعليم 
العالــي، ومــزودي اخلدمــات 
الرقمية، إضافة إلى تأكيد أهمية 
التعاون فيمــا بينهم لتطوير 
منوذج أعمال يرتكز على تقدمي 

أفضل جودة للمريض.
يشارك في احللقة النقاشية 
الدكتور عادل عليق من شركة 

إلــى «التعليــم والقيــادة فــي 
الرعاية الصحية لضمان عجلة 
التطوير املســتدام»، ويقدمها 
مختصون من اجلامعة األمريكية 
في الكويت، وموضوع «مستقبل 
نظام مدفوعات التأمني»، ويقدمه 
مختصون من مجموعة اخلليج 

.GIG للتأمني

احللقات النقاشية مجموعة من 
املوضوعات احليوية مثل «نظام 
الرعاية الصحية بالكويت نحو 
جودة أعلى وإدارة التكاليف» 
و«خارطة طريق نحو استدامة 
اجلــودة واالعتماد» ويقدمهما 
مختصون من GATES، و«جتربة 
املستشــفيات مــع االعتمــاد» 

ويقدمه مختصون من االحتاد 
الكويتي للمستشفيات األهلية، 
التطويــر اإلداري  و«تكامــل 
واجلودة املستدامة». كما سيتم 
مناقشة «دعم إدارة اجلودة من 
خالل احللول الرقمية» من قبل 
ممثلي شركة MGS املتخصصة 
بتكنولوجيا املعلومات، إضافة 

شعار شركة اخلليج للتأمني GIGشعار مجموعة GATESشعار مركز التعليم املستمر باجلامعة األمريكية في الكويت

فــي  لالستشــارات   GATES
املستشــفيات، والســيد علــي 
الهنــدال مــن شــركة اخلليج 
عاصــم  والســيد  للتأمــني، 
رشيدي من شــركة MGS، كما 
يدير املناقشــة مدير اخلدمات 
االستشارية في شركة غايتس 
الســيد ســامر حنــا. وتضــم 

املصممة منتهى العجيل تشارك في عرض دولي لألزياء بتايلند
كواالملبور ـ كونا: شاركت مصممة االزياء 
الكويتيــة منتهــى العجيل في عــرض أزياء 
احلرير امللكي الدولي الثالث الذي يقام حاليا 
فــي العاصمــة التايلندية بانكــوك بقطع من 
التصاميــم التراثية إلــى جانب مصممني من 
٦٠ دولــة أبرزهــم املصمم االيطالي الشــهير 

روكو بوروكو.
ويقام العرض، الذي يســتمر من ٦ إلى ١٠

اجلــاري، ضمن فعاليات االحتفال الســنوي 
لألزياء املصنعة من احلرير امللكي التايلندي 
برعاية ملكــة تايلند ســيركيت (امللكة األم) 
ورئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا 
وبحضور ممثلني عن سفارتنا في كواالملبور. 

وقالت ســفارتنا في تايلند، فــي بيان تلقته 
«كونا» أمس، إن مشــاركة الكويت باالحتفال 
السنوي تأتي بدعوة رسمية من قبل احلكومة 
التايلندية مؤكدة احلرص على املشــاركة في 
ضــوء ما يربــط البلدين من عالقــات متينة 

ومتطورة.
وألقــى نائــب رئيــس الوزراء للشــؤون 
القانونية في تايلند ويسانو كريا جنام كلمة 
نيابة عن رئيس الوزراء رحب بها بجميع الدول 
املشــاركة في االحتفال السنوي، مؤكدا سعي 
بالده إلــى توطيد التعاون مــع جميع الدول 
وتعزيز القوة الناعمة من خالل دعم احلرير 
التايلندي ووصفها بـ«ديبلوماسية احلرير».

إلى جانب مصممني من ٦٠ دولة أبرزهم املصمم اإليطالي الشهير روكو بوروكو

املصممة منتهى العجيل مع عارضة أزيائها إلى جانب مصممني من ٦٠ دولة مختلفة

«بوكسهل الكويت»: اليوم الثقافي حدث يثري 
طالباتنا بحضارات العالم وثقافاتهن املتعددة

آالء خليفة

أقامــت كلية بوكســهل 
الكويــت اليــوم الثقافــي، 
يوم االثنني ٥ اجلاري، حتت 
رعاية السفيرة األسترالية 
لدى الكويت ميليسا كيللي 
وبحضــور الســفيرة توبا 
نور سومنيز سفيرة تركيا 
وســفير املكســيك ميغيل 
أجنيل إيســيدرو والسفير 
رامي طهبوب ســفير دولة 
فلســطني والســفير صقر 
اململكــة  بوشــتال ســفير 
األردنية الهاشمية وجيمس 
هولتسنايدر القائم باألعمال 
في سفارة الواليات املتحدة 
القائم  وتوماس بيــروكال 
باألعمال في ســفارة بيرو 
وبيــت ســويفت رئيــس 
مجلس األعمــال األميركي 
وأنطونيو كامبوس رئيس 
مجلــس األعمال البرتغالي 
وبحضــور عــدد كبير من 
سفارات دول عديدة كدولة 
اســتراليا، ودولة الواليات 
املتحــدة األميركيــة، دولة 

البيرو، دولة املكســيك، دولة فلسطني، دولة 
تركيا، ومجلــس األعمال األميركــي الكويت، 
ومجلس األعمال بيرو الكويت، وبحضور عدد 
كبير من أعضاء الهيئة التدريســية وطالبات 

وخريجات الكلية.
هــذا، ورحبت د.أرزو حراف مديرة قســم 
الدراســات اإلدارية نيابة عــن د.عبدالرحمن 
الشــايجي رئيس مجلــس اإلدارة باحلضور، 
وشكرت بدورها الرعاية الكرمية من السفيرة 
االسترالية ميليسا كيللي والسفراء املتواجدين 
في هذا اليوم، وأكدت على ان كلية بوكســهل 
الكويــت دائما ســباقة فــي تنظيــم فعاليات 
وانشــطة ثقافية لتثــري طالباتها مبســيرة 
تعليمية ليس فقط من الناحية االكادميية بل 
أيضا من الناحية الثقافية، حيث ان هذا اليوم 

يهدف الى تعريف الطالبات عن عدد كبير من 
الثقافات، وشكرت بدورها السفارات املشاركة 
على تلبية الدعوة وعلى حضورهن وتواجدهن 
في كلية بوكسهل لتعريف الطالبات على بلدانهم 
ولغاتهم وتقاليدهم وأيضا األماكن السياحية 
لهذه البلدان. وقد كان للســفيرة االســترالية 
أيضــا كلمة رحبت بها باحلضور وأكدت على 
الدعم املستمر الذي توفره السفارة االسترالية 
للمؤسســات االكادميية وغيــر االكادميية في 
الكويت، وشكرت كلية بوكسهل على تنظيمها 
لهــذا اليوم، حيــث اتيحت الفرصــة للجميع 

للتعرف اكثر على عدد كبير من البلدان.
وقد علق باسم القاسم، منظم اليوم الثقافي، 
على أهمية تلك الفعاليات وتأثيرها اإليجابي 

على الطالبات من حيث الثقافة والعلم.

حتت رعاية السفيرة األسترالية

تكرمي السفيرة األسترالية ميليسا كيللي  (أحمد علي)

القائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر متوسطا بعض احلضور

«األسترالية» نّظمت حملتها للتبرع بالدم

اجلميلي: تعاونية الصليبخات والدوحة 
تطلق مهرجان ديسمبر على ٢٧٠ صنفًا

متاشيا مع التزامها املســتمر باملسؤولية 
االجتماعية، نظمت اجلامعة األسترالية حملتها 
الســنوية اخلامسة للتبرع بالدم حتت شعار 
«بدمك تنبض احلياة»، وأقيمت احلملة داخل 
احلــرم اجلامعي علــى مدار ٣ أيــام، حيث مت 
تخصيص اليوم األول والثاني لتبرعات طلبة 
اجلامعة وموظفيها. وفي اليوم األخير أتيحت 
الفرصة ألولياء األمور بالتبرع، وذلك لزيادة 
نســبة املســاهمة وإعطاء فرصــة مجتمعية 

للراغبني في التبرع. مت تخطيط الفعالية من 
قبل قسم الصحة والسالمة املهنية في اجلامعة 
مبساعدة طالب تطوعوا وشاركوا في تنظيم 
آلية وتســجيل املتبرعني، وذلك حتت إشراف 
مديرة قســم الصحة والسالمة مرمي املراغي. 
وباإلضافة للبعد اإلنساني، اكتسبت هذه احلملة 
منحنى تعليميا أيضا، حيث مت تزويد املتبرعني 
باملعلومات الصحية األساسية عن فوائد التبرع 

بالدم من خالل بطاقات وزعت عليهم.

محمد راتب

أعلن رئيس جلنة املشتريات والتسويق 
علي املرشد اجلميلي إطالق مهرجان ديسمبر 
في األسواق املركزية على أكثر من ٢٧٠ سلعة 
ما بني غذائي واستهالكي بنسبة تخفيضات 
تصل إلى ٧٠٪ وبعض أصناف ١ + ١، مشيرا 
إلى أن املهرجان يأتي ضمن اخلطة التسويقية 
املوضوعة على مدار العام بهدف زيادة املبيعات 
واملساهمة في تخفيف األعباء املالية عن أهالي 

املنطقة واملساهمني.
 جاء ذلك خالل االفتتاح بحضور رئيس 
جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عامر 
ضاري البذالــي، ونائب الرئيس وليد خلف 
الفدعوس وأمني السر راشد عوض السعدي 
ورئيس جلنة املشــتريات والتســويق علي 
املرشــد اجلميلــي ورئيس جلنــة اخلدمات 
االجتماعية سعد سند البذالي ورئيس جلنة 
املشــروعات الصغيرة فهد محمد الرشيدي 

واالدارة التنفيذية.

جانب من حضور االفتتاح افتتاح مهرجان ديسمبر

انتقادًا للمادة (٢٩٢) لقانون املرافعات الكويتي 
 قانون املرافعات، الذي تستند إليه قرارات 
الضبط واإلحضار وحبس املدينني على ذمة 
االمتناع عن تنفيذ كل األحكام املدنية، كيف 
للمدين سداد دينه وهو باحلبس، وملاذا يتم 
منعه من كل االحكام املدنية؟ هكذا ال يرجع 
الدين للدائن، بل يجب النظر مبمتلكات الرجل 
والنظر الى حالته ومراعاته ووضع احللول 
لــه، فمثال منح الرجل وظيفــة اذا لم يكن 
موظفا، او منحه وظيفة أخرى غير وظيفته، 
او تدفع الدولة عنه ثم يســدد للدولة على 
مهل، وذلك كله لصالح املواطنني سواء للدائن 
او املديــن مع العلم ان في (املادة ١١) لقانون 
العهد الدولي حلقوق االنسان ال يجوز سجن 
أي إنســان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام 

تعاقدي. والكويت صادقت على االتفاقية عام 
١٩٩٦ وعندما تصادق الدولة على االتفاقيات 
واملعاهدات يكون لزاما على الدولة تنفيذ ما 
جاء بها، وبعد مرور ٢٥ عاما نفذت الكويت 
الغاء الضبط واالحضار، وقد نشر في جريدة 
الكويت الرســمية في عددها ١٥٠٦ بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/٢٥ بإلغاء املواد (٢٩٢) الفقرة االولى 
والثانية والرابعة من املادة (٢٩٣ و٢٩٤ و٢٩٥
و٢٩٦) من املرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة 
١٩٨٠ املشار اليه كما الغي كل نص يخالف 

احكام القانون املرافق.

الطالب: وليد رحيل الرشيدي
تخصص قانون ـ كلية التجاري

مشاركة طالبية

«اإلصالح االجتماعي» تطلق مسابقة 
العطاء اخلامسة بشراكة مع «الشباب»

انطالقا من حرصه على تفعيل 
ودعم العمل التطوعي في املجتمع 
الكويتي، أقام مركز العطاء للشراكة 
املجتمعيــة بجمعيــة اإلصــالح 
االجتماعي بالشــراكة مــع الهيئة 
العامة للشباب، صباح أمس األول 
الثالثاء، على مسرح مركز شباب 
الدعية، اللقاء التنويري ملســابقة 
العطاء اخلامسة لألعمال واملشاريع 
التطوعيــة لطلبة مــدارس وزارة 
التربيــة، وذلــك مبناســبة اليوم 
الدولي للمتطوعني من أجل التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وقال األمني العام جلمعية اإلصالح االجتماعي 
حمــد العلي إن اجلمعية تقــدم من خالل هذه 
املسابقة ومشــاريعها املجتمعية املتنوعة كل 
ما لديها مــن إمكانيات خلدمة البلد واملجتمع 
الكويتــي، ألننا نعتقــد أن ما نقوم به هو أمر 
شرعي لقول اهللا تعالى (اعملوا آل داود شكرا 

وقليل من عبادي الشكور ـ سبأ: ١٣).
وأضاف العلي أن الكويت لديها شــريحة 
كبيرة من الشباب والبنات يطمحون ويسعون 
للعمل التطوعي، مشيرا إلى أن جمعية اإلصالح 

توفر لهم مســاحة يستطيعون من خاللها أن 
يقدموا ما لديهم من إجنازات وإبداعات لبلدهم.

وأكد العلي أن جمعية اإلصالح على استعداد 
كامل لدعم كل من لديه الرغبة في أي عمل أو 
مشــروع تطوعي يســتطيع من خالله خدمة 
الكويت. وأوضح املشرف العام على املسابقة 
طارق العبداهللا أن هذه املسابقة جسدت التعاون 
املؤسســي واملجتمعي، مشــيرا إلى أنها تأتي 
لتعزيز التوجيهات الربانية وإكمال مســيرة 

اخلير والعطاء التي قام بها اآلباء واألجداد.

جانب من حضور اللقاء التنويري

عمادة القبول والتسجيل باجلامعة ُتعلن 
عن تفعيل خدمة توصيل الشهادات

أعلــن القائم بأعمــال عميد القبول والتســجيل بجامعة 
الكويت د.عبداهللا الهاجري أن العمادة فعلت خدمة توصيل 
الشهادات وذلك بعد تعديل بعض اخلطوات لتفادي مشكالت 

التوصيل السابقة.
وأوضــح د.الهاجــري أنه مت االجتماع مع إدارة شــؤون 
اخلريجــني ممثلة مبديرة اإلدارة فاطمــة العميري ومراقب 
اإلدارة إنعام الشهاب ورئيسات األقسام وشركة «ديليكون» 
من أجل حتسني خدمة توصيل الشهادات، ومت االتفاق رسميا 
بشأن عودة توصيل الشهادات «اجلدارية» الفخرية وكشف 
الدرجــات وشــهادة ملن يهمــه األمر دون تأخيــر عن موعد 

التسليم وهو ثالثة أيام عمل.

جانب من االجتماع


