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ّ
دشنت فرعها لخدمة أطفال وشباب الجهراء بتوزيع مؤنة رمضان على  250أسرة

اتحاد الطلبة يستعجل تطبيق حكم قضائي
ّ
«لوياك» :ثقافة جديدة تعزز املحبة
بإلغاء الشهادات القديمة في مصر
والسالم وخدمة املجتمع

| كتب غانم السليماني |

ط ــال ــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الوطني لشؤون الدراسات العليا
في مصر علي العريفان بـ «سرعة
تطبيق قــرار املحكمة الــذي ألغى
اش ـت ــراط وج ــود ش ـهــادة ال تزيد
على سنتني كمطلب الستكمال
ال ــدراس ــة الـجــامـعـيــة فــي مـصــر»،
الفـتــا إل ــى أن «املـحـكـمــة أص ــدرت
ح ـك ـمــا ب ــإل ـغ ــاء الـ ـق ــرار لـ ــذا يجب
تـنـفـيــذه وتـطـبـيـقــه ب ــأس ــرع وقــت
ممكن».
وذكـ ــر ال ـعــري ـفــان ف ــي تـصــريــح
لـ ـ «الـ ـ ــراي» أن «ال ـج ـهــات املعنية
ت ـل ـكــأت ف ــي تـنـفـيــذ ال ـح ـكــم وه ــذا

م ـ ــؤش ـ ــر خ ـ ـط ـ ـيـ ــر ،وت ـ ـس ـ ـبـ ــب فــي
حرمان وتأخير آالف الطلبة من
استكمال دراسـتـهــم الجامعية»،
مـضـيـفــا أن «ث ـمــة مـشـكـلــة كبيرة
يعاني منها الطلبة وهــي تأخر
اإلعانات الطالبية وعدم االلتزام
فــي صرفها وفــي بعض األحيان
ي ـس ـت ـم ــر انـ ـقـ ـط ــاعـ ـه ــا ش ـ ـهـ ــرا مــا
ي ـتــرتــب ع ـل ـيــه آث ـ ــار سـلـبـيــة على
الطلبة» .وطالب بـ «زيادة اإلعانة
الـ ـط ــالبـ ـي ــة ل ـت ـت ـم ــاش ــى م ـ ــع رف ــع
الرسوم الجامعية التي تضاعفت
كـثـيــرا وجـعــل الطلبة أم ــام مــأزق
كبير» ،مشيرا إلى أن «املصاريف
وااللتزامات املالية للطلبة كبيرة
م ـن ـه ــا االي ـ ـ ـجـ ـ ــارات وحـ ـ ـج ـ ــوزات

ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران والـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن وطـ ـب ــاع ــة
األبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاث» .وح ـ ـ ــث الـ ـع ــريـ ـف ــان
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـثـ ـق ــاف ــي فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة
عـ ـل ــى «بـ ـ ـ ــذل املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـج ـهــد
وال ـع ـم ــل ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي خــدمــة
الطلبة ومساعدتهم قدر اإلمكان
حـتــى ال يـقــع الـطـلـبــة فــي مشاكل
دراسـيــة» ،داعيا الطلبة خريجي
الثانوية الجدد إلى عدم التوجه
للمكاتب الخارجية غير الرسمية
ال ـت ــي ت ـض ــر ال ـط ـل ـبــة وت ـس ـت ـنــزف
جـيــوبـهــم ،وم ــؤك ــدا أن «االت ـح ــاد
هــو الـجـهــة الــرسـمـيــة والـشــرعـيــة
ملساعدة الطلبة وتسجيلهم في
ال ـج ــام ـع ــات امل ـص ــري ــة وتـسـهـيــل
إجراءات قبولهم».

| كتب هاني شاكر |

علي العريفان

جناحها في معرض «جامعة الكويت» استقطب حشودًا من الطلبة وأولياء أمورهم

كلية القانون العاملية :حريصون
على املشاركة في معارض الفرص الدراسية
أك ــد م ـســؤول الـعــالقــات العامة
والـ ـتـ ـس ــوي ــق فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـق ــان ــون
الـكــويـتـيــة الـعــاملـيــة ع ــادل الـعـنــزي
ح ـ ـ ــرص الـ ـكـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـش ــارك ــة
ف ـ ــي ع ـ ــدد مـ ـخـ ـت ــار م ـ ــن مـ ـع ــارض
ال ـفــرص الــدراس ـيــة ال ـتــي تنظمها
قطاعات حكومية وأهلية وبعض
امل ــدارس الثانوية ،وذلــك لتحقيق
الـ ـت ــواص ــل املـ ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـط ـل ـبــة
ال ــراغ ـب ــني ب ــدراس ــة ال ـح ـقــوق ومــع
أولـيــاء األمــور بشكل خــاص ،ومع
مـخـتـلــف ف ـئ ــات امل ـج ـت ـمــع لـتـقــديــم
صـ ـ ــورة ش ــام ـل ــة ع ــن ال ـك ـل ـي ــة وم ــا
توفره لطلبتها من بيئة أكاديمية
تـ ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ــزويـ ــدهـ ــم بـ ـك ــل مــا
يحتاجون إليه من علوم قانونية
بــالـلـغـتــني ال ـعــرب ـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة
تــؤه ـل ـهــم ل ـت ــول ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـهــن
القانونية.
وخــالل مشاركة الكلية بجناح
استقطب العديد من رواد معرض
الـ ـف ــرص ال ــدراسـ ـي ــة وال ـ ــدراس ـ ــات
العليا الذي نظمته عمادة شؤون
الطلبة في جامعة الكويت ،برعاية
وزير التربية وزير التعليم العالي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـم ــد الـ ـ ـف ـ ــارس عـلــى
م ـســرح ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـلــه الـجــابــر

الوزير الفارس في جناح كلية القانون الكويتية العاملية

ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــوي ـ ــخ ،وش ـ ــارك ـ ــت
ف ـي ــه ال ـك ـل ـيــة وعـ ـ ــدد م ــن ال ـك ـل ـيــات
وال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة وجــام ـعــة
الكويت ،قــال العنزي ان مثل هذه
املـ ـع ــارض تـسـتـقـطــب ال ـع ــدي ــد من
اإلدارات الحكومية ومنها اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات وال ـن ـي ــاب ــة
العامة وعدد من الوزارات ،وكذلك
ال ـشــركــات واملــؤس ـســات الـخــاصــة،
خ ــري ـج ــي ال ـك ـل ـي ــة وخ ــري ـج ــات ـه ــا،
عــالوة على الــذيــن جذبتهم مهنة
املحاماة ،كذلك عرضنا معلومات

ش ــام ـل ــة ع ــن ب ــرن ــام ــج الـ ــدراسـ ــات
العليا (املــاجـسـتـيــر) ال ــذي تقدمه
الكلية لطلبتها ولخريجي كليات
ال ـح ـق ــوق م ــن ح ـم ـلــة ال ـل ـي ـســانــس
ال ــراغ ـب ــني بــاس ـت ـك ـمــال دراس ـت ـهــم
ومــا يتميز بــه منهاج املاجستير
من معايير أكاديمية معتمدة في
كليات الحقوق العاملية.
وأض ـ ــاف الـ ـعـ ـن ــزي«:ال يسعني
ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة إال أن أت ـق ــدم
بــالـشـكــر ل ـع ـمــادة شـ ــؤون الـطـلـبــة
في جامعة الكويت على تنظيمها

لـهــذا املـعــرض ال ــذي جـمــع العديد
م ــن م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
ت ـح ــت س ـق ــف واحـ ـ ـ ــد ،م ــا ي ـســاهــم
فــي م ـســاعــدة الـطـلـبــة فــي اخـتـيــار
دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـج ــام ـع ـي ــة فـ ــي ه ــذه
املرحلة االنتقالية من حياتهم».
وتوافد إلى جناح كلية القانون
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ب ــامل ـع ــرض
الـعـشــرات مــن الـطــالب والطالبات
وأول ـ ـيـ ــاء أم ــوره ــم ل ـل ـت ـعــرف على
امل ـ ــزاي ـ ــا ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا ال ـك ـل ـي ــة
ل ـط ـل ـب ـت ـهــا مـ ــن خـ ـ ــالل مـ ــا ت ـقــدمــه
ل ـهــم م ــن ت ـع ـل ـيــم ق ــان ــون ــي مـتـمـيــز
ب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـل ــى م ـن ـهــج دراسـ ــي
يعتمد على املمازجة بــني النظام
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي والـ ـنـ ـظ ــم
الـقــانــونـيــة الـعــاملـيــة ،باالستعانة
بنخبة من أعضاء هيئة التدريس
املتمرسني من الكويتيني والعرب
واألجانب بينهم عدد من العمداء
السابقني لكليات قــانــون ،مــا أدى
لتحقيق كلية الـقــانــون الكويتية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة مـ ـك ــان ــة مـ ــرمـ ــوقـ ــة بــني
م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي فــي
الكويت واملنطقة كونها الجامعة
ال ـخ ــاص ــة ال ــوح ـي ــدة املـتـخـصـصــة
بتدريس القانون.

بيت الزكاة :نولي اهتمامًا كبيرًا
بتنويع وتطوير قنوات التحصيل
أك ـ ـ ــد بـ ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة أن ـ ـ ــه ي ــول ــي
اهـتـمــامــًا كـبـيـرًا بـتـنــويــع وتـطــويــر
وتفعيل قنوات التحصيل وأهمها
صـ ـ ــالـ ـ ــة امل ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــني ف ـ ـ ــي املـ ـبـ ـن ــى
ال ــرئ ـي ــس ل ـب ـيــت الـ ــزكـ ــاة والـ ـف ــروع
ال ــرئ ـي ـس ــة ف ــي س ـل ــوى وإش ـب ـي ـل ـيــة
وال ـج ـه ــراء ،بــاإلضــافــة ال ــى املــراكــز
االيـ ــراديـ ــة امل ـن ـت ـشــرة ق ــرب الـعــديــد
مــن الجمعيات التعاونية حرصًا
م ـنــه ع ـلــى تـسـهـيــل عـمـلـيــة الـتـبــرع
والصدقات والزكاة على املحسنني.
وذكر البيت في بيان انه في ما
يخص التبرع عن طريق الرسائل
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة املـ ـج ــانـ ـي ــة ( )smsتــم
تخصيص رقــم خــاص بكل شركة
م ــن ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت الـعــامـلــة
ف ــي الـ ـك ــوي ــت وم ـن ـه ــا ش ــرك ــة زي ــن
ورق ـم ـه ــا  ،99991وف ـي ـف ــا 55244
وأوريــدو  1554حيث يقوم املتبرع

بإرسال رسالة قصيرة يحدد فيها
رمــز امل ـشــروع ويتبعه بمسافة ثم
اختيار مبلغ التبرع من الفئات ،1
 20 ،10 ،5دينارًا.
وأض ــاف انــه بالنسبة لخدمات
ال ـت ـبــرع االلـكـتــرونـيــة يــوفــر البيت
خ ــدم ــة ال ـت ـب ــرع م ــن خـ ــالل مــوقـعــه
االل ـك ـت ــرون ــي www.zakathouse.
 ،comوم ـ ــوق ـ ــع ب ـ ـيـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
 khaironlineباإلضافة الى تطبيق
البيت ملستخدمي الهواتف الذكية،
وكذلك تطبيق .og-money kw
ون ـ ــوه إل ـ ــى ان ـ ــه مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
امل ـ ـص ـ ــاح ـ ـب ـ ــة ل ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع
وال ـت ـح ـص ـيــل اإلل ـك ـت ــرون ــي خــدمــة
«احـ ـتـ ـس ــاب ال ـ ــزك ـ ــاة» ،الـ ـت ــي تــوفــر
ال ـ ــوق ـ ــت وال ـ ـج ـ ـهـ ــد عـ ـل ــى امل ـح ـس ــن
وتـمـكـنــه مــن إت ـمــام عملية الـتـبــرع
بالشكل املطلوب عن طريق املوقع،

واملـ ـقـ ـص ــود بـ ـه ــذه الـ ـخ ــدم ــة ق ـيــام
امل ــزك ــي ب ــإدخ ــال ك ـم ـيــة ال ــذه ــب أو
الفضة أو املال املراد التزكية عنه ،ثم
يقوم البرنامج بإعطائه النتيجة
ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ل ـل ـق ـي ـمــة امل ـ ـ ــراد إخ ـ ــراج
الـ ــزكـ ــاة ع ـن ـه ــا ،وت ـش ـم ــل ال ـخ ــدم ــة
أي ـ ـضـ ــًا اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب زك ـ ـ ـ ــاة األسـ ـه ــم
ب ـن ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وه ـ ــو األكـ ـث ــر
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــًا ،ح ـي ــث يـ ـق ــوم امل ــزك ــي
بإدخال عــدد أسهم الشركة التابع
ل ـهــا سـ ــواء كــانــت ال ـشــركــة مــدرجــة
فــي ســوق الـكــويــت ل ــأوراق املالية
أو فــي األس ـ ــواق األخـ ــرى ثــم يـقــوم
باحتساب الــزكــاة بـصــورة فــوريــة.
ومن الخدمات املتاحة أيضًا ملوقع
بيت الزكاة على اإلنترنت االطالع
عـ ـل ــى أح ـ ـكـ ــام ال ـ ــزك ـ ــاة والـ ـفـ ـت ــاوى
املتعلقة بها ،وتشمل زكاة النقود،
الحلي ،األسهم والسندات،عروض

التجارة ،الــزروع والثمار ،األنعام،
الـ ـفـ ـط ــر ،زكـ ـ ــاة مـ ـك ــاف ــآت ال ـخ ــدم ــة
والـ ــرواتـ ــب ال ـت ـقــاعــديــة وم ـص ــارف
الزكاة.
وأكــد انــه لم يغفل ما يجول في
خــاطــر املـتـبــرعــني مــن اسـتـفـســارات
حـ ــول الـ ــزكـ ــاة ،ل ــذل ــك طـ ــرح خــدمــة
«اسأل املفتي» والتي تمكن املتبرع
من إرســال أي ســؤال يخص الزكاة
عــن طــريــق اخـتـيــار ن ــوع املــوضــوع
م ـثــل ال ـص ــدق ــة الـ ـج ــاري ــة ،الـ ـن ــذور،
الـ ـكـ ـف ــارات ،ال ــوص ـي ــة ،زكـ ــاة الـفـطــر
وغيرها ،ويتم الرد عليه في أسرع
وقــت ممكن مــن جهة االختصاص
في بيت الزكاة.
ي ــذك ــر ان ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة اف ـت ـتــح
أخ ـي ـرًا «ب ـ ــوث» ف ــي م ـطــار الـكــويــت
الدولي ومركزًا إيراديًا في منطقة
أبو فطيرة.

املشروع ّ
غطى  18دولة في ثالث قارات

عبدالله النوري 750 :ألف دوالر
لـ «إفطار الصائم» خارج الكويت
ق ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة املـ ـش ــاري ــع
بـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
ال ـن ــوري الـخـيــريــة جـمــال النامي
إن م ـش ــروع إف ـط ــار ال ـصــائــم هــذا
العام تم تنفيذه في قــارات آسيا
وأف ــريـ ـقـ ـي ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة،
وش ـم ــل  18دول ـ ــة ه ــي ف ــي آسـيــا
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ول ـ ـب ـ ـن ـ ــان وف ـل ـس ـط ــني
واليمن والعراق واألردن وبورما
والهند وبنغالديش وقيرغيزيا،
وف ــي أفــري ـق ـيــا م ـصــر والـ ـس ــودان
والصومال وموريتانيا واملغرب
والنيجر والسنغال ،وفي أوروبا
ألبانيا.
وأكد النامي أن الجمعية قامت
بــاخـتـيــار جـمـعـيــات ومــؤسـســات
خـيــريــة فــي دول تنفيذ مـشــروع
إفـطــار الصائم فــي معظم البالد
ال ـت ــي ن ـف ــذ ب ـه ــا امل ـ ـشـ ــروع تـتـســم
باملصداقية والشفافية واإلتقان

جمال النامي

كرتونة إفطار صائم

في أداء العمل كما ينبغي ،وهي
م ـع ـت ـمــدة م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة
الـكــويـتـيــة وبتنسيق مسبق مع
وزارة الشؤون.
وص ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـنـ ــامـ ــي أن ـ ـ ــه ب ــدع ــم
أه ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وت ـ ـبـ ــرعـ ــات ـ ـهـ ــم

وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ـ ـ ـهـ ـ ــم وص ـ ـ ـ ـ ــل خ ـي ــر
الكويت إلــى املحتاجني والفقراء
ف ــي مـعـظــم أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،حيث
وصـ ـل ــت ت ـك ـل ـفــة مـ ـش ــروع إف ـط ــار
الصائم خــارج الكويت إلــى 750
ألف دوالر أميركيّ .
وبني النامي

أن الجمعية تستقبل التبرعات
ع ـل ــى م ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة عـ ــن طــريــق
االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ـخ ــط ال ـســاخــن
 1802444أو خ ــدم ــة املـحـسـنــني
 96666698أو عــن طــريــق املــوقــع
االلكتروني .alnouri.org

قــالــت ع ـضــو مـجـلــس إدارة
«ل ــوي ــاك» امل ـش ــرف ال ـع ــام على
ف ــرع «ل ــوي ــاك» ل ـخــدمــة أط ـفــال
وشباب الجهراء فتوح الداللي
«إن ـن ــا ف ــي أم ــس ال ـحــاجــة إلــى
خـ ـل ــق ثـ ـق ــاف ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـع ــزز
قـيــم املـحـبــة وال ـس ــالم وخــدمــة
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ب ــرام ــج
وأنـشـطــة فــي مــواجـهــة العنف
والـتـطــرف الــذي يسود العالم
وال ــذي يكون معظم ضحاياه
من الشباب واألطفال».
وفــي مستهل أنشطة الفرع
ال ـ ــذي ت ــم اف ـت ـتــاحــه ب ــدع ــم من
إدارة ت ـن ـم ـيــة امل ـج ـت ـم ــع ف ــرع
الـ ـقـ ـي ــروان وت ــزام ـن ــا م ــع شهر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،بـ ـحـ ـمـ ـل ــة م ــوس ـع ــة
لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤن ـ ـ ــة رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
الغذائية على  250أسرة بدعم
م ــن ش ــرك ــة امل ـ ـيـ ــزان ال ـقــاب ـضــة
إحـ ـ ـ ـ ــدى شـ ـ ــركـ ـ ــات م ـج ـم ــوع ــة
الـ ــوزان ،أك ــدت الــداللــي حرص
«لــويــاك» على تمكني الشباب
من خالل فرص فريدة ليصبح
مواطنا إنسانيا فاعال ،الفتة
بــالـقــول«:اخـتـصــرنــا املسافات
عـ ـل ــى أهـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ون ـق ـل ـنــا
ل ـه ــم أن ـش ـط ـت ـنــا وال ـ ـتـ ــي الق ــت
استحسانا كبيرا وردود فعل
أث ـل ـج ــت صـ ــدورنـ ــا وجـعـلـتـنــا
مـ ـ ـطـ ـ ـمـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــني عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح
برامجنا التي خطــطنا لها في
الصيف».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال م ـن ـســق
ومـشــرف فــرع لــويــاك الجهراء
وائـ ـ ـ ـ ــل حـ ــويـ ــدر«:اس ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـنـ ــا
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم م ـ ـخ ـ ـيـ ــم رم ـ ـضـ ــانـ ــي
ل ــأطـ ـف ــال ت ـخ ـل ـل ـتــه ف ـعــال ـيــات
ج ـم ـي ـلــة ومـ ـمـ ـي ــزة فـ ــي ال ــرس ــم
والطبخ وعمل ديكوباج فني
ومعرض قرقيعان وإسعافات
أول ـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى سينما
م ـص ـغ ــرة س ـع ــد ب ـه ــا األطـ ـف ــال
وذووهم والحاضرون».
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـك ـ ــرت ن ــائ ـب ــة
امل ـشــرف ال ـعــام لـفــرع «لــويــاك»
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراء م ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ج ـم ـي ــل
ال ـظ ـف ـيــري األه ــال ــي واألط ـف ــال

قرقيعان األطفال

دعم األطفال والشباب

على حـضــورهــم ومشاركتهم
التي أضفت جوًا من السعادة
وال ـ ـفـ ــرح ،وأثـ ـن ــت ع ـلــى الـ ــدور
الــذي تقدمه «لــويــاك» في دعم
الـ ـشـ ـب ــاب ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره شــري ـكــا
فــي التنمية املستدامة وخير
استثمار للمستقبل.
وج ـ ـ ـ ــاء اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع
«لـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــاك» ل ـ ـخـ ــدمـ ــة أطـ ـف ـ ـ ـ ـ ــال
وشـ ـب ــاب ال ـج ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ضـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــن
إط ـ ــار س ـ ـعـ ــي «لوياك» لتنف ــيذ
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االسـ ـ ـ ـ ـ ـتــرات ـي ـجـ ـ ـيــة
ون ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا فـ ــي
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة،
وتحق ـ ــيقًا لرؤيتها في ابتكار
بـ ـ ــرامـ ـ ــج وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ت ـن ـم ــوي ــة
تساهم فــي تطوير شخصية
ال ـش ـبــاب وإط ـ ــالق إبــداعــات ـهــم
وتأهيلهم لسوق العمل.

فتوح الداللي

