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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن���ت وزارة التعليم العالي عن بدء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
وجامعة أكتوبر للعلوم احلديثة باستقبال طلبات االلتحاق بالكليات املتاحة 
بهما للفصل الثاني من العام 2010/2009 وهي على النحو التالي: أوال: جامعة 
مص���ر للعلوم والتكنولوجيا: 1 � علم احلاس���ب ونظ���م املعلومات 2 � اللغة 
االجنليزية. ثانيا: جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب: 1 � كلية الهندسة، 

2 � كلية علوم احلاسب 3 � كلية علوم اإلدارة 4 � كلية اللغات.
علما بأن التسجيل يكون عن طريق املكتب الثقافي بالقاهرة.

بدء استقبال طلبات االلتحاق في جامعتين بمصر

د.عبدالرحيم ذياب ود.علي النامي ود.عبداهلل الظفيري خالل االجتماع

عصام الصقر ومنال املطر يتسلمان الدرع التكرميية من اجلوعان والعثمان والكاظمي

د.عبداهلل الفهيد مرحبا برئيس سلوڤينيا لدى وصوله إلى كلية احلقوق تكرمي من د.موضي احلمود إلى رئيس سلوڤينيا 

د. نبيل اللوغانيعادل شمس الدين

د.راشد العجمي

شمس الدين إلعادة النظر في قرار إشراف األستاذ 
على أكثر من رسالتين علميتين في الدراسات العليا

العجمي: تشكيل لجان عمل
مؤتمر اتجاهات الرابع في »اإلدارية«

سينطلق تحت عنوان األزمة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي

حتى ال يتسبب القرار في تأخر تخرج الطالب

العراقيل الت����ي تواجه الطالب 
في مس����يرته وتخرجه في هذا 

الصرح العريق.
وختم ش����مس الدي����ن بأنه 
يأمل من عمادة كلية الدراسات 
العليا، والتي هي بدورها سباقة 
حلل جميع مشاكل الطلبة، ان 
ينال هذا الطلب اهتمام وعناية 
العمادة، وحتى ال تكون اللوائح 
وقلة اعضاء هيئة التدريس في 
البرامج املختلفة سببا في تأخر 
الطالب وعدم تخرجه في هذه 

الكلية.

منظور اسالمي، واحملور الرابع 
جتارب دولية ومؤسسية في 
مواجهة االزمة من وجهة نظر 

إسالمية.
واوضح العجمي ان عنوان 
املؤمتر قد انبثق من وحي االزمة 
االقتصادية االخيرة التي طالت 
عددا كبيرا من املؤسسات املالية 
والتي أثرت بنس����بة متفاوتة 
على بنيتها االقتصادية، الفتا 
الى ان اخلب����راء االقتصاديني 
واملالي����ني واالكادمييني اخذوا 
يبحثون عن جديد اسباب تكرار 
التاريخ  مثل هذه االزمات في 
االقتصادي املعاصر فضال عن 
االزم����ات الس����ابقة. كما ذهب 
فريق آخر للبحث عن احللول 
القصيرة وطويلة االمد للخروج 
او التقليل من اثار هذه االزمة 
حيث لم تن����ج الدول العربية 
واالس����المية من التأثر بشكل 

أو بآخر بهذه األزمة.

على العمادة ان تضع حلوال اكثر 
انس����جاما مع مصلحة الطالب 
وال يجوز معه ب����أي حال من 
االح����وال ان يكون االضرار به 
وفي مس����يرته العلمية بسبب 
عدم وجود خطة مس����بقة من 
العمادة بتناسب اعضاء هيئة 
التدريس مع اعداد الطلبة، هذا 
من جانب، ومن جانب آخر فإن 
قبول اعض����اء هيئة التدريس 
التطوعي ألكثر من  باالشراف 
رسالتني نابع من مسؤوليتهم 
وحرصهم عل����ى تذليل جميع 

والتي تتناول مواضيع عنوان 
املؤمتر. متطرق����ا الى احملاور 
االربع����ة وهي، احمل����ور االول 
دور االخالقيات في االستقرار 
االقتص����ادي، احمل����ور الثاني 
التمويل االس����المي في مقابل 
التمويل التقليدي، احملور الثالث 
دور السياسات االقتصادية من 

محمد المجر
طالبت رابطة الدراسات العليا 
التابعة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت عميد كلية الدراس���ات 
العليا د.نبيل اللوغاني بإعادة 
النظر في القرار الصادر من عمادة 
كلية الدراسات العليا واملتعلق 
بعدم جواز اشراف األستاذ على 

اكثر من رسالتني علميتني.
وصرح رئيس رابطة الدراسات 
العليا عادل ش���مس الدين بأن 
قرار العمادة ما هو اال تطبيق 
لالئحة كلية الدراس���ات العليا 
التي ال تسمح لألستاذ باالشراف 
على اكثر من رس���التني، ولكن 
استثناء تطبيق هذه الالئحة من 
قبل االدارات اجلامعية السابقة 
ما هو اال حل جزئي للمعوقات 
التي تواجه الطلبة التي حتول 
بينهم وبني امكانية تخرجهم في 

الوقت احملدد.
وقال ش����مس الدين انه مع 
تزاي����د عدد املقبول����ني لبرامج 
الدراس����ات العليا م����ن ناحية 
ومع قلة اعضاء هيئة التدريس 
من ناحي����ة اخرى تولدت هذه 
املشكلة وال يخفى على احد ان 

آالء خليفة
أعل����ن عميد كلي����ة العلوم 
اإلدارية ورئيس مؤمتر اجتاهات 
الراب����ع د.راش����د العجمي عن 
االنتهاء من تشكيل جلان عمل 
املؤمتر الذي تقيمه الكلية كل 
عامني، حيث بدأ عمل اللجان ومت 
وضع خطط العمل العتمادها 
خالل الش����هر اجل����اري. وبان 
املؤمتر س����يقام يومي 15 و16 
الس����نة احلالية  ديسمبر من 
وسينطلق حتت عنوان »االزمة 
االقتصادية العاملية من منظور 

االقتصاد اإلسالمي«.
واشار عميد الكلية ورئيس 
املؤمتر الى أن الهدف من املؤمتر 
دعوة الباحث����ني واألكادمييني 
واملهتم����ني بالعل����وم اإلدارية 
الى رجال االعمال  وباالضافة 
القطاع اخلاص  ومؤسس����ات 
والعام وقطاعات اخرى مختلفة 
ومبش����اركة احملاور املقترحة 

الصقر: إيماننا أكيد بأهمية دعم وتشجيع 
كل المؤسسات المدنية في المجتمع

حرص احتاد طلبة أميركا ممثال برئيس الهيئة 
اإلدارية في االحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت � 
فرع أميركا أحمد اجلوعان ونائب رئيس الهيئة 
اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
أميركا عبدالوهاب العثمان وأمني الصندوق في 
االحتاد الوطني لطلبة أميركا � فرع أميركا محمد 
الكاظمي على تكرمي بنك الكويت الوطني وذلك 
تقديرا للجه���ود الكبيرة التي يبذلها البنك في 

سبيل دعم مبادرات ونشاطات االحتاد.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
� الكويت عصام الصقر ومديرة العالقات العامة 
منال املطر قد استقبال وفد االحتاد، وتلقيا درعا 
تعبيرا عن الشكر والتقدير للدور الريادي الذي 
ينهض به بنك الكويت الوطني سواء على صعيد 
توفير كل سبل الدعم والرعاية واملساندة لألنشطة 
الطالبية في اخلارج بصورة عامة واملؤمترات 

الس���نوية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في 
أميركا بصورة خاصة عالوة على حرص البنك 
واهتمامه الدائم بتوفير الفرص الوظيفية ألبنائنا 
الدارس���ني في اخلارج، وفي مقدمتهم خريجو 
الوالي���ات املتحدة. حيث ق���ام الوطني برعاية 
املؤمتر السنوي ال� 26 لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت في الواليات املتح���دة األميركية الذي 
عقد في لوس اجنيليس حتت شعار »إلى نهضة 

جديدة«.
وأكد الصقر ح���رص البنك على رعاية مثل 
هذه األنشطة املهمة مبا متثله من دعم معنوي 
ونفسي لطلبتنا الدارس���ني في اخلارج بعيدا 
عن أرض الوطن. وأض���اف الصقر انه قد كان 
واحدا من هؤالء الطلبة في املاضي ويشعر مبا 
يش���عرون به ومبدى احلاجة الى أن يشعروا 

بقرب الوطن منهم.

اتحاد الطلبة في أميركا كرم »الوطني«

ذياب: االتفاق على تنظيم مالي جديد للجمعيات العلمية

رئيس سلوڤينيا: الديموقراطية أصبحت خيارا أساسيًا
ويجب تكييفها وفقاً الحتياجات وطبيعة الشعوب

الثانية  وأضاف ان املش����كلة 
ان أوروب����ا معرضة الس����تقبال 
املهاجرين الذي����ن يجلبون معهم 
العدي����د من التس����اؤالت فيعتقد 
البعض منهم انهم استقدموا أيدي 
عاملة ويكتش����فون بعد ذلك أنهم 
استقدموا بشرا يحتاجون إلى كل 
حقوق اإلنس����ان، لذلك اقترح ان 
املهاجر في تطور  يكون املجتمع 
مس����تمر ويس����تفيد من احلشد 
االجتماع����ي ويندمج في املجتمع 
احمللي وباختصار عندما يهاجر ولي 
األمر أو األسرة الى دولة ما للقيام 
بأعمال معينة فمن املهم لهذه األسرة 
ان ترى أبناءه����ا يتلقون تعليما 
مناسبا يحقق تطور هؤالء األبناء 
ويتولون أعماال تناسبهم دون أي 
متييز ضده����م وان يكونوا محل 
احترام في البلد الذي يستقبلهم. 
وحول احد األسئلة عن القضية 
الفلسطينية أجاب انه ضد انتهاك 
القانون الدولي اإلنس����اني والذي 
ارتكب من قبل إسرائيل في املاضي، 
واحتالل غ����زة والضفة يجب ان 
ينتهي وانا ضد االحتالل وانتهاك 
القانون الدولي واإلنس����اني وانا 
كرئيس سلوڤينيا أقف مع احلل 
القائم على أساس دولتني ووقف 
املستعمرات من اآلن إلطالق العملية 
السلمية والتفاوضية على الفور 
إلنشاء دولتني ونحن أطلقنا حملة 
إنسانية العام املاضي ملساعدة أطفال 
غزة املعاقني وأنشانا مركزًا إلعادة 
التأهيل ملساعدة املتضررين من 
حرب غزة سواء بالقوة العسكرية 
أو األلغام، هذا ال يعتبر حال سياسيا 
ولكن أن نعم����ل على الصعيدين 

السياسي واإلنساني.

وذك����ر ان الدميوقراطي����ة في 
أوروبا تخضع لتحديات ومن هذه 
التحديات كيف يتصرف املواطن 
في املجتمع االستهالكي وكما قلنا 
إن الدميوقراطية يجب ان تنتقل 
وف����ي املجتمعات االس����تهالكية 
يحرص املواطن على االس����تهالك 
م����ع إميانه بان املجتمع ال يحتاج 
منهم أي مسؤولية فال يشاركون 
في العملية الدميوقراطية بأعداد 
كبيرة وتس����يطر على احلمالت 
االنتخابية الصحاف����ة واألخبار 
الصحافي����ة من خ����الل تركيزها 
وابرازها على الفضائح فال تستخدم 
حرية التعبير في خدمة العملية 
الدميوقراطية بقدر ما تس����تخدم 
في تلبية الطبيعة االس����تهالكية 
التي تبحث عن األخبار املشوقة 
والتي ال تعبر بالضرورة عن واقع 
املجتم����ع لذلك نحن ف����ي أوروبا 
يجب ان نتحول من مس����تهلكني 

الى مواطنني. 

كما ان األمر يج����ب معاجلته في 
الفترات املقبلة.

وأض����اف: ل����كل دميوقراطية 
أسلوب في تطبيق مبادئ حقوق 
االنسان ولكن الس����ؤال املهم هو 
كيفية تبني وتطبيق هذه املبادئ 
حيث ان حقوق اإلنسان هي جوهر 

الدميوقراطية. 
وقال انه بالنظر الى اخلبرات 
العاملية في الدميوقراطية البد ان 
النجاح  نقر بوجود حاالت م����ن 
والتحول الى الدميوقراطية، ومن 
امثلة الدميوقراطيات الناجحة التي 
أحس����نت تطبيق حقوق اإلنسان 
اندونيسيا التي كانت ذات تركيبة 
معقدة من الناحية اجلغرافية حيث 
تتكون من العديد من اجلزر ومن 
الناحية الس����كانية حيث تختلف 
أعراقهم وأجناس����هم كما تختلف 
ثقافتهم التي يسيطر عليها اإلسالم 
كثقاف����ة عامة دون جتاهل وجود 

نسبة كبيرة من املسيحيني. 

الدميوقراطية.
واش����ار الى ان هناك ارتباطا 
كبيرًا بني الدميوقراطية والقانون 
حيث يتدخل القانون ملعاجلة اآلثار 
الدميوقراطيات  السلبية لبعض 
الفس����اد، والدميوقراطية  ومنها 
أصبحت خيارًا سياس����يًا ويجب 
تكييفها حسب حاجات الشعوب 
فاملجتمعات القبلية على س����بيل 
املث����ال له����ا دميوقراطية خاصة 

بطبيعتها. 
وتاب����ع قائ����ال: كذل����ك تبني 
الدميوقراطية يتطلب احترام حرية 
التعبير وحرية التعبير هذه ليست 
مطلقة وإمنا يرد عليها قيود مثل 
القيد األخالقي فدائما البد ان يكون 
الدميوقراطية  ب����ني  هناك توازن 

القادمة وحرية التعبير. 
الدميوقراطية  أمثل����ة  وم����ن 
احلديثة االنتخابات األفغانية التي 
أنتجت حكومة دميوقراطية إال ان 
األمر ال يخلو من اآلثار الس����لبية 

آالء خليفة
 اس����تقبل عميد كلية احلقوق 
بجامع����ة الكويت د.بدر اليعقوب 
رئي����س جمهوري����ة س����لوڤينيا 
د.دانيلو ت����رك والوفد املرافق له 
وبحضور كل من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الكويت  احلمود ومدي����ر جامعة 
د.عبداهلل الفهيد وكبار املسؤولني 
وذلك إللقاء محاضرة في القانون 
الدولي حتت عنوان »الدميوقراطية 
وحق����وق اإلنس����ان واحلوار بني 

احلضارات«.
ن����دوة ع����ن  وق����دم د.ت����رك 
اك����د فيه����ا ان  الدميوقراطي����ة 
الدميوقراطية تأتي وفقا حلاجات 
الدميوقراطية من  األمة وتختلف 
أمة ألمة حسب طبيعتها، وهناك 
معايير دولي����ة يجب االلتزام بها 
الدميوقراطيات وعند  بشأن هذه 
تطبيق الدميوقراطية يجب أن نأخذ 
في اعتبارنا حماية حقوق اإلنسان 

املقبولة دوليا.
واضاف من����ذ الثمانيات رأينا 
تغيرات دميوقراطية كثيرة وبشكل 
واضح تأثرت فيها شرق أوروبا 
والشرق األوس����ط حيث وصلنا 
إلى 70% م����ن العالم التي حتكمه 
الدميوقراطي����ة فالدميوقراطي����ة 
تأتي من احلاجات الوطنية، وقال 
الناس ال تبحث عن الدميوقراطية 
ملجرد جمالها وامنا لديهم توقعات 
وتطلع����ات من ورائه����ا يجب أن 
حتققها النظم الدميوقراطية ويجب 
أن نقبل بأن الدميوقراطات احلديثة 
لها اثار سلبية من ضمنها الفساد 
املالي واإلداري األمر الذي يصدم 
املتأملة واملتعلقة بهذه  الشعوب 

العمومية والضغوط التي كانت 
تواجهه���ا العم���ادة م���ن خالل 
محاسبيها واجلمعيات والروابط 
الطالبية من خالل حتديد املوعد 

الذي يريدونه لالنتخابات.
واما بخصوص االندية املهنية 
في الكليات اوض���ح د.ذياب ان 
هناك تعميما ص���ادرا من مدير 
املهنية  النوادي  اجلامعة بشأن 
مبنع انشاء اي ناد مهني داخل 
الكلية وان االندية املوجودة سلفا 
ال متلك حق اقامة اي نش���اط إال 
مبوافقة عميد الكلية املعنية مؤكدا 
على اهمية التقيد بهذا التعميم، 
هذا باالضافة الى ان هناك الئحة 
سوف تصدر في شأن تنظيم عمل 

اجلمعيات املهنية.
ومن جانبه، ذكر مساعد العميد 
د.علي النامي ان فكرة االحتفال 
بالعيد الوطني موجودة منذ اكثر 
من ثالث س���نوات، ولكل رابطة 
او جمعي���ة احلرية ف���ي اختيار 
األنشطة التي ستقيمها وطريقة 
االحتف���ال، وس���يقدم مبلغ 250 
دينارا على صورة شيك او فواتير 

لكل رابطة.
وأوضح د.النامي ان االحتفال 
الوطن���ي يعطي صورة  بالعيد 
مش���رفة عن اجلامعة خصيصا 
وانها ج���زء ال يتجزأ من الدولة 
واملجتم���ع، وان االحتف���ال هو 
مناسبة البد ان يكون للجمعيات 
العلمية والروابط الطالبية دور 
بارز فيها وهو م���ا نأمله منهم، 
مؤكدا ان على اجلمعيات العلمية 
والروابط الطالبية سرعة االنتهاء 
من التقارير املالية للفصل الدراسي 
األول حتى يتسنى لها احلصول 
على املوافقات بش���أن انش���طة 
الوطني واالنش���طة  االس���بوع 
االخرى للفصل الدراسي الثاني.

العام النقابي للجمعية او الرابطة 
هذا باالضافة الى ان هذا االجراء 
سيكون كبير االثر في بداية العام 
الدراسي اجلديد وهي الفترة التي 
يتم فيها حتديد مواعيد اجلمعيات 

التقرير املالي الفصلي، مؤكدا ان 
هذا االجراء هو في الواقع يصب 
العلمية  في مصلحة اجلمعيات 
والرواب���ط الطالبي���ة ولتفادي 
الوقوع في مخالفات مالية بنهاية 

الطالبية اكد د.ذياب اهمية تقدمي 
التقارير املالية واغالق ميزانية 
كل فصل دراسي في نهايته، وال 
يعتد بأي فورمة نشاط للفصل 
الالحق ما لم يت���م االنتهاء من 

آالء خليفة
الطلبة  عقدت عمادة شؤون 
بجامعة الكويت اجتماعها الثاني 
مع اجلمعيات العلمية والروابط 
الطالبية بحضور عميد شؤون 
الطلب���ة د.عبدالرحي���م ذي���اب 
ومس���اعد العميد د.علي النامي 
ومدير الشؤون الطالبية د.عيسى 
الظفيري ومساعد مدير الشؤون 
الطالبية ابتسام املنيس ورئيس 
قسم القسم النقابي ملياء الرومي 
ورؤس���اء اجلمعيات والروابط 
وذلك ملناقشة جملة من القضايا 

على رأسها االسبوع الوطني.
وصرح عميد شؤون الطلبة 
بأن عمادة شؤون الطلبة وكعادتها 
في املشاركة الفاعلة في االحتفال 
بالعيد الوطن���ي وللتأكيد على 
ال���روح الوطنية ودور اجلامعة 
في هذا الشأن اقرت فكرة االسبوع 
الوطن���ي قب���ل اكثر م���ن ثالث 

سنوات.
وزاد ذياب من هذا املنطلق فإن 
العمادة تعمل ومن خالل اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية على 
إحياء الروح الوطنية التي سادت 

اجلامعة منذ تأسيسها.
العمادة  ان  وب���ني د.ذي���اب 
العلمية  طلبت من اجلمعي���ات 
والروابط الطالبية اعداد برنامج 
بهذا اخلصوص، على ان حتاول 
العم���ادة وم���ن خ���الل االدارة 
اجلامعية ممثلة مبدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد التبرع للجمعيات 
العلمية والروابط الطالبية مببلغ 
250 دينارا، مؤكدا ضرورة التقيد 
وااللتزام باللوائح والقوانني اثناء 
اعداد هذه الفعالية وذلك حلسن 

سير تنظيم العمل.
وحول التقارير املالية اخلاصة 
باجلمعي���ات العلمية والروابط 

أعلن خالل االجتماع الثاني للجمعيات والروابط الطالبية إقامة األسبوع الوطني الفصل الثاني

زار كلية الحقوق وقدم محاضرة حول الديموقراطية وحقوق اإلنسان والحوار بين الحضارات

نشمي: كل الشكر لعمادة شؤون الطلبة

الحمود: لجنة العمداء أقرت ميثاق العمل الجامعي

آالء خليفة
أعلن بدر نشمي رئيس الهيئة التنفيذية 
في االحتاد الوطني لطلب���ة الكويت انه مت 
عقد لق���اء مع عميد الش���ؤون الطالبية في 
جامعة الكويت د.عبدالرحيم الذياب ملناقشة 
العديد من القضايا الطالبية التي من شأنه 
تطوير املسيرة التعليمية، حيث قامت الهيئة 
التنفيذية في بداية االجتماع بتقدمي الشكر 
اخلاص على جهوده في خدمة أبنائه الطلبة 
في جامعة الكويت، وكذلك حرصه الدائم على 

فتح األبواب امام جمي���ع الطلبة وخدمتهم 
التي تواجههم  وتذليل الصعاب واملعوقات 

أثناء دراستهم.
وقدم���ت الهيئة التنفيذي���ة ملخصا عن 
إجنازات مؤمتر الهيئة التنفيذية ال� 22 الذي 
كان حتت رعاية س���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد، وشكر اإلدارة اجلامعية على 
مش���اركتهم في حضور املؤمتر وإجناح هذا 
العرس الدميوقراطي الذي ضم جميع االحتادات 

الطالبية في الكويت واخلارج.

قال���ت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود انه لش���رف كبير 
الكويت تشريف رئيس سلوڤينيا  جلامعة 
لكلية احلقوق بجامعة الكويت لكونه استاذا 
في القانون الدولي وفي الواقع كان متفاعال 
مع االس���اتذة والطلبة والكلمة التي ألقاها 
عن الدميوقراطية كانت في وقتها، والكلمة 
التي ألقاها كانت عن حقوق اإلنسان واحلوار 

الدميوقراطي بني احلضارات، وال شك ان هذه 
الزيارة فاحتة لتبادل الكثير من األنش���طة 
العلمية والبحثية، الزيارة جاءت من الرئيس 
الذي احب ان يلتقي مبجموعة من األساتذة 
في كلية احلقوق، واكدت د.احلمود ان ميثاق 
العمل اقرته جلنة العمداء وهناك بعض اآلراء 
الفت���ة الى ان إدارة اجلامعة متفتحة وتقبل 

جميع املقترحات.


