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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت بدر نشمي انه ستجري االنتخابات في 
فرع الواليات املتحدة االميركية غدا وذلك بعد اجلمعية 

العمومية مباشرة.
واوضح نشمي ان رئيس جلنة االنتخابات هو نايف 
احلمادي، وبني ان هن���اك جلنتي اقتراع وذلك لزيادة 

االعداد الطالبية حيث من دور الهيئة التنفيذية تسهيل 
وضمان املشاركة الطالبية بجميع الوسائل.

وختاما دعا نشمي اجلموع الطالبية الى املشاركة 
واجناح الع���رس الدميوقراطي ال���ذي اصبح ملتقى 
اجتماعيا البناء الكويت في الواليات املتحدة االميركية، 
حيث س���تجري االنتخابات في لونغ بيتش في والية 

كاليفورنيا.

انتخابات اتحاد الطلبة في أميركا غداً

»التطبيقي«:  بحث أوضاع الحاصلين
على الماجستير والدكتوراه مع »الديوان«

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي قرارا بتشكيل 
جلنة مشتركة بني الهيئة وديوان 
املدنية وذلك لدراس���ة  اخلدمة 
اوضاع اعض���اء هيئة التدريب 
)املسكنني على الكادر( احلاصلني 
على درجة املاجستير والدكتوراه 
برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
التخطي���ط والتنمية بالتكليف 
د.عبداحملس���ن تقي وعضوية 
مدير ادارة شؤون اعضاء هيئة 
التدريس والتدري���ب د.عطية 
الشمري، مدير املعهد الصناعي 
العمي���ري، مدير املعهد  طارق 
االنش���ائي علي اخلميس، مدير 
التوظيف  ادارة مراقبي شؤون 
بدي���وان اخلدم���ة املدنية احمد 
ادارة  الرميحي، مس���اعد مدير 
القانونية بالتطبيقي  الشؤون 
فهد اجلمع���ة، اختصاصي اول 
املناور،  بالديوان هدى  قانوني 
اختصاصي قانوني بالتطبيقي 
فتحي عبداحلميد، ود.س���لوى 
باقر من كلية التربية االساسية، 
وح���دد القرار ان تك���ون مهمة 
اللجنة دراس���ة اوضاع اعضاء 
هيئة التدريب املسكنني من حملة 
شهادتي املاجستير والدكتوراه 
طبق���ا الختص���اص كل منهم 
وانطب���اق ذلك ع ل���ى ضوابط 
التعيني عل���ى الكادر اخلاص – 
التدريب – وحتديد االعباء املالية 

اخلاصة بهذا الشأن. 
الى ذلك اصدرت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
ق���رارا يقضي بتعيني  احلمود 
د.صالح العثمان عضوا في مجلس 
ادارة الصندوق االهلي للتعليم 
التطبيقي والتدريب ومديرا له 
باالضافة الى عمله االصلي، كما 
اصدر مدير ع���ام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب قرارا 

يقضي بندب د.جنم احلمدان 
لرئاس���ة قس���م تكنولوجيا 
الهندسة االلكترونية باالضافة 
الى عمله االصلي، واعتمد مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
قرار ترقية ع���دد من اعضاء 
النحو  التدريبية على  الهيئة 

التالي:
املعهد العالي للطاقة: وليد 
عبداله���ادي اظبية – مدرب أ، 
عياف ميسر العياف – مدرب 
أ. - معه���د التدري���ب املهني: 
الهاجري  محمد فالح راش���د 
أ،  -عبدالعزي���ز  – م���درب 
العنزي – مدرب  عبدالرحمن 
أ. معهد السكرتارية واالدارة 
اماني  املكتبي���ة )بن���ات( - 
عبداله���ادي املقيم – مدرب أ. 
التدريب االنش���ائي:  معه���د 
عبدالعزيز سليمان الرويح – 
مدرب متخصص ج.- املعهد 
العالي لالتص���االت واملالحة 
- شيخة عبدالوهاب املسلم 
– م���درب أ، جميل عبدالكرمي 
املطوع – مدرب متخصص ب، 
دانة عبدالعزيز الفارس – مدرب 
أ، احمد حمود سليمان السميط 
– مدرب متخصص ب. - معهد 
التدري���ب الصناعي )صباح 
السالم(: محمد يوسف احلامت 

– مدرب متخصص ب.

العثمان مديراً لمجلس إدارة الصندوق األهلي للهيئة

د.يعقوب الرفاعي

الجامعة المفتوحة تفتح باب االلتحاق
بالفصل الثاني إلكترونياً من 2 إلى 7 ديسمبر

محمد المجر
أعلنت مس����اعد املدير للشؤون اإلدارية واملالية 
املكلف مسؤول القبول والتسجيل في اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت منى اللوغاني عن فتح باب تقدمي 
طلبات االلتحاق باجلامعة للفصل الدراسي الثاني 
للعام اجلامعي 2010/2009 على فترتني األولى تبدأ 
يوم االربعاء 2009/12/2 وحتى يوم االثنني املوافق 
2009/12/7 حيث تكون تعبئة طلب االلتحاق ودفع 
الرس����وم الكترونيا عن طريق موقع اجلامعة على 
شبكة االنترنت www.aou.edu.kw ولن يتم استقبال 
أي طلب ورقي خالل هذه الفترة. واضافت اللوغاني 
ان الفترة الدراسية الثانية تتم بعد تسليم الوثائق 
املطلوب����ة الى املوظف املختص ف����ي صالة القبول 
والتسجيل في مبنى اجلامعة ويتم تسليم ايصال 
له يوضح فيه رقم طلب التقدمي، الفتة الى ان تاريخ 
2009/12/8 سيخصص للحاصلني في شهادة الثانية 
على نسبة من 80% وما فوق أو ما يعادلها في نظام 

األربع نقاط )من 3 إلى 4 نقاط( بينما سيكون االربعاء 
املوافق 2009/12/9 للحاصلني على شهادة الثانوية من 
نس����بة 70% إلى أقل من 80% أو ما يعادلها في نظام 
االربع نقاط )من 2.5 إل����ى أقل من3 نقاط( أما يوم 
اخلميس املوافق 2009/12/10 فسيخصص للحاصلني 
في الثانوية العامة على نسبة من 60 إلى أقل من %70 
أو م����ا يعادلها في نظام األربع نقاط )من 2 إلى أقل 
من 2.5 نقطة(، حيث يتم ذلك خالل ساعات الدوام 
الرسمي من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية 
ظهرا في كل من برنامج تقنية املعلومات واحلوسبة 
وبرنامج األدب اإلجنلي����زي وآدابها وبرنامج إدارة 
األعمال. وعن ش����روط القبول أكدت اللوغاني أنه 
يجب أال تقل نسبة التخرج في الثانوية العامة أو ما 
يعادلها عن 60% أو 2.0 في نظام األربع نقاط للطلبة 
حديثي التخ����رج موضحة أن تقدمي طلب االلتحاق 
ال يعني بالض����رورة القبول في اجلامعة، وأولوية 

القبول تكون ألعلى النسب بني املتقدمني .

المطر: حرص »الوطني« على رعاية ودعم 
االنشطة الطالبية لتشجيع المؤسسات المدنية

العريان: دعم »إيفا« لمؤتمر اتحاد الطلبة في أميركا
حافز قوي يدفعنا لبذل أقصى الجهود لخدمة الطلبة

التي تش���كل محورا  والرعاية 
البنك  رئيس���يا ضمن سياسة 
اخلاصة مبسؤوليته االجتماعية، 
مضيفا ان حرص الوطني على 
تقدمي رعايت���ه ودعمه ملختلف 
االنش���طة الطالبية ينطلق من 
اميانه الراسخ بضرورة املساهمة 
في تفعيل وتطوير اداء مختلف 
املؤسسات املدنية في املجتمع.

وقال���ت مدي���رة العالق���ات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
منال املط���ر ان رعاية الوطني 
الس���نوية لالحتاد  للمؤمترات 
الكويت في  الوطن���ي لطلب���ة 
الواليات املتحدة االميركية على 
مدى السنوات العديدة املاضية 
اصبحت من العالمات والبنود 
املميزة على اجندة انشطة الدعم 

الوطني  جديدة« وتأتي رعاية 
ومش���اركته في هذا امل ؤمتر في 
اطار االهتمام الذي يوليه الوطني 
لدعم املسيرة التعليمية في البالد 
عبر الرعاية واملشاركة الفعالة في 
كل االنشطة  الطالبية املختلفة 
داخل الكوي���ت وفي املغتربات 
حيث يواصل ابناؤنا حتصيلهم 

العلمي واالكادميي.

الوطني  الكويت  يرعى بنك 
املؤمت���ر الس���نوي الس���ادس 
والعش���رين لالحت���اد الوطني 
لطلب���ة الكويت ف���ي الواليات 
املتحدة االميركية الذي سيعقد في 
لوس اجنيليس خالل مؤمترهم 
السنوي الس���ادس والعشرين 
الي���وم اخلمي���س وحت���ى 29 
اجلاري حتت شعار »إلى نهضة 

»الوطني« يرعى المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في أميركا

منال املطر

عبداهلل العريان

شعار البنك الوطني

شعار »إيفا«

سعاد علي: علي عبدالرازق هو أول عالم أزهري 
يطرح فكرة أن اإلسالم دين وليس دولة

أتت بعد وفاة النبي ژ، وفي 
الراش���دون  حني كان اخللفاء 
قدوة، كانت اخلالفات األموية، 
العباسية، والعثمانية خروجا 
صارخا على التعاليم املوجودة 
في القرآن الكرمي، مشددة على 
ان الدراس���ات عن العالقة بني 
الدين والدولة، قبل وبعد كتاب 
»اإلسالم وأصول احلكم« لعلي 
عبدالرازق، صارت أكثر أهمية 
بعد ظهور »األصولية« وزادت 
النقاش  هذه األهمية بس���بب 
احلالي بني »مؤيدي العلمانية 

ومؤيدي حكم اإلسالم«.
وعرضت الكاتبة ألهم فصول 
كتابها بحيادية تامة من خالل 
توضيح آراء مؤيدي الشيخ علي 
عبدالرازق ومعارضيه وتالمذته 
الذين انقلب���وا عليه من أمثال 
محمد رشيد رضا، الفتة الى ان 
العلمانيني يتعرضون التهامات 
بأنهم »مروجون لألفكار الغربية« 
ألنهم يدعون لفصل الدين عن 
الدولة، وان هذه االتهامات متنع 
وجود نق���اش صحي ومحايد، 
وتخلق مواجهة بني »املستغربني« 
و»األصوليني«، حتول دون فهم 
البعض.  اجلانبني لبعضهم���ا 
وتعتقد مؤلفة الكتاب ان علي 
عبدالرازق حت���دى بكتابه في 
تلك الفترة املبكرة اإلسالميني، 
الذين يريدون دولة إسالمية. 
وقد أثبتت التجارب الالحقة ان 
هذه الدولة قد فش���لت كما في 
السودان وفي أفغانستان، فقد 
دعا حسن الترابي في السودان 
الى تأسيس مثل هذه الدولة »ألن 
الدولة اإلسالمية تريد حتقيق 
الدميوقراطي���ة باإلميان باهلل، 
بينما تريد الدول الغربية ذلك 

باإلميان بحكومات بشرية«.

عبدالرازق بالنق���د والتحليل 
بص���ورة موضوعي���ة وإعادة 
اختبار القوة الفكرية لكتاب علي 
عبدالرازق، وأهميته في الفكر 
اإلس���المي والفلسفي والديني 
املعاصر، موضحة ان الشيخ علي 
عبدالرازق كان سابقا لعصره من 
خالل أطروحاته املتميزة، الفتة 
الى ان اهتمامها بالشيخ اجلليل 
بدأ في وقت متأخر وبالتحديد 
أثناء دراستها للدكتوراه إال انها 
منذ تعرف���ت على آرائه قررت 
التبحر فيه���ا مبنهجية علمية 
سليمة على ضوء حالة األرق 
السياسي املس���تمر في العالم 
اإلسالمي املعاصر والنظر للكتاب 
على اعتب���ار انه تطور حديث 

ومعتدل في الفكر اإلسالمي.
وأش���ارت الى تناقض آراء 
عدد من الرموز اإلسالمية أمثال 
الشيخ سيد قطب مع أطروحات 
الش���يخ علي عبدالرازق كرائد 
للعلمانية السياسية من خالل 
فصل الدين عن الدولة مستخدما 
القرآن، السنة، اإلجماع والقياس 
في تقدمي أطروحته ان اإلسالم 
دين وليس دولة، رسالة وليس 
حكومة، موضحا ان فكرة اخلالفة 

أسامة دياب
أكدت أستاذة دراسات الشرق 
األوسط، ورئيسة قسم اآلداب 
والثقافات الكالسيكية والشرق 
أوس���طية في مدرس���ة اآلداب 
والثقافة الدولية، وعضو مركز 
دراسات الدين والصراع، وعضو 
ش���عبة الدراس���ات اجلندرية 
والدراسات االفريقية في جامعة 
والية أريزونا األميركية د.سعاد 
تاج السر علي ان كتابها »دين، 
وليس دولة: التبرير اإلسالمي 
لعل���ي عبدال���رازق للعلمانية 
السياسية«. وهو حتليل مرّكز 
الش���ريف  لكتاب عالم األزهر 
وأستاذ القانون اإلسالمي باألزهر 
وقاضي محكمة املنصورة في ذلك 
الوقت الشيخ علي عبدالرازق: 
»اإلسالم واصول احلكم: بحث في 
اخلالفة واحلكومة في اإلسالم« 
والذي أح���دث جدال كبيرا منذ 
صدوره عام 1925 وحتى اآلن 
وعلى الرغم من مرور أكثر من 
80 عام���ا على إص���داره إال أنه 
اليزال يجذب األنظار ويحظى 
باهتمام الدوائر الفكرية، الدينية 
والسياسية، موضحة ان الشيخ 
علي عبدال���رازق هو أول عالم 
أزهري يطرح فكرة ان اإلسالم 
دين وليس دولة، رسالة وليس 

حكومة.
جاء ذل���ك في مجمل كلمتها 
التي ألقتها في احملاضرة التي 
نظمها مركز دراس���ات اخلليج 
في اجلامعة األميركية مس���اء 
أمس األول في قاعة االجتماعات 
باجلامعة حتت عنوان »اإلسالم 
والعلمانية« وبحضور لفيف من 
أعضاء هيئة التدريس، الطالب 
والطالبات، وعدد من املهتمني 

بالشأن العام واإلعالميني.
واضافت ان كتابها هو دراسة 
علمية تتناول آراء الشيخ علي 

خالل ندوة بعنوان »اإلسالم والعلمانية« في الجامعة األميركية

د.سعاد علي متحدثة خالل الندوة

اعلن االحت����اد الوطني لطلبة 
الكوي����ت فرع الوالي����ات املتحدة 
االميركي����ة ع����ن رعاية ش����ركة 
االستشارات املالية الدولية )ايفا( 
للمؤمتر السادس والعشرين لالحتاد 
واملزمع اقامته خالل الفترة املمتدة 
من 26 الى 29 اجلاري في مدينة 
لونغ بيتش في والية كاليفورنيا، 
واملق����ام حتت رعاية س����امية من 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د وبحضور مرتقب 
الكويت  الش����خصيات من  لكبار 

باالضافة الى عدد كبير من الطلبة 
الكويتيني الدارس����ني في مختلف 
املدن والواليات االميركية يفوق ال� 
2000 طالب وطالبة ومجموعة من 
الشركات الراعية للمؤمتر. وتعتبر 
مشاركة شركة االستشارات املالية 
الدولية )ايفا( كراع ذهبي للملتقى 
السنوي الحتاد اميركا دليال على 
مدى حرصه����ا على الدعم الفعلي 
للكوادر الوطنية الشابة من خالل 
انشاء قناة اتصال مع الشركات، اذ 
يسعى املؤمتر الى تقدمي مجموعة 

من القياديني الكويتيني من مختلف 
القطاع����ات التجارية واحلكومية 
ومجموعة متنوعة من احملاضرات 
والن����دوات التي تهدف الى تنمية 

معلومات الطلبة وتطويرهم.
وفي هذا الصدد، اشاد رئيس 
جلنة املؤمترات وامللتقيات لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة االميركية عبداهلل العريان 
بدور ش����ركة االستشارات املالية 
الدولي����ة )ايفا( في رعاية امللتقى 
السنوي قائال: ان دعم »ايفا« حافز 

قوي يدفعنا لبذل اقصى اجلهود 
لتقدمي افضل املستجدات للطلبة 
فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية 
والرياضية واالجتماعية من خالل 
املنتدي����ات وحلقات النقاش التي 
يقدمها املشاركون في املؤمتر، كما 
ان رعايتهم تساهم في تفعيل دور 
القطاع اخلاص من خالل مشاركاته 
في البرامج املش����تركة بينه وبني 
االحت����اد كمعرض ف����رص العمل 
والبرامج املتنوع����ة التي يقدمها 

االحتاد خالل املؤمتر.


