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الجامعــــة
والتطبيقي

أكد في ندوة »نتائج االنتخابات العراقية وتأثيرها على دول الخليج« أن خروج العراق من الفصل السابع أمر ال ناقة فيه للكويت وال جمل

الغانم: الديون العراقية ملف حساس يجب أن ُينظر فيه بعيدًا عن المزايدات
اكثر تعقيدا.

واوضح د.النج���ار انه في 
انتخابات 2005 ورغم اكتساح 
قائمة واحدة اال ان اختيار رئيس 
احلكومة قد ال يتم اال بعد مرور 

6 اشهر من االنتخابات.
وقدم د.النجار وصفا حتليليا 
وش���امال عن املرشحني الستة 
وهم: نوري املالكي، اياد عالوي، 
اجلعف���ري، جعفر محمد باقر 
الصدر، عادل عبداملهدي وبيان 
جبر، موضح���ا ان هؤالء هم 
البارزون على السطح  الستة 
لكن قد يأتي احلصان االسود 

من خارج هؤالء الست.
من جه���ة اخ���رى، اوضح 
د.النج���ار ان هناك الكثير من 
التحديات التي تواجه العراق 
وتتمثل في قوات االمن العراقية 
وحتويل هذه القوات الى قوات 
امنية، وم���ن اخطر التحديات 
وتأس�����يس قواعد قان��ونية 
فاعل���ة وايج���اد ت���وازن بني 
القضاء واالم���ن فهناك اجهزة 
امنية تتجاوز القضاء، باالضافة 
الى ان هناك بعض املش���اريع 
الداخلي���ة واخلارجية والتي 
بها فوضى عارمة وحتتاج الى 
تنسيق وايضا مشكلة ميزانية 
الدولة والعجز ف���ي امليزانية 
ومحاولة ايجاد حلول وس���ط 
العرب واالكراد  وتنازالت بني 
ومحاولة تخفي���ف االحتقان 
بني الش���يعة والسنة، خاصة 
ما ظهر منها على السطح خالل 
الوظائف  االنتخابات وتوفير 

للمواطنني.
واك���د د.النج���ار اهمية ان 
تكون احلكومة العراقية حكومة 
ائتالفية تضم كل اطياف الشعب 
العراقي وان تكون حكومة فاعلة 

ذات كفاءة.

آالء خليفة
أكد رئيس جلنة الش���ؤون 
النائب  البرملانية  اخلارجي���ة 
مرزوق الغ���امن انه ال يختلف 
اثن���ان عل���ى اهمي���ة نتائج 
التي ال  العراقية  االنتخاب���ات 
حتدد مستقبل العراق فحسب 
التوازنات  وامنا متثل خارطة 
االقليمية ف���ي املنطقة وحتدد 
مس���تقبل العالقات العراقية � 
العربية ووض���ع املنطقة بعد 
 2011 االنسحاب األميركي عام 
ومن هنا جاء االهتمام اإلعالمي 
والش���عبي والدول���ي بنتائج 

االنتخابات العراقية.
جاء ذل���ك في ندوة »نتائج 
االنتخابات العراقية وتأثيرها 
عل���ى دول اخللي���ج العربي« 
الت���ي نظمها مركز دراس���ات 
اخللي���ج واجلزي���رة العربية 
بجامع���ة الكوي���ت ظهر امس 
بنادي اجلامعة و ادارها رئيس 
مركز الدراسات االستراتيجية 

واملستقبلية د.يوسف غلوم.
وقال الغامن: على الرغم من 
انن���ا بالكويت نعتبر من أقدم 
الدميوقراطيات في دول املنطقة 
ولكن الزلنا في بداية الطريق 
فما بالكم بدميوقراطية العراق 
احلديثة فالبد ان نتوقع الكثير 
من السلبيات، موضحا ان اكثر 
وسيلة استخدمها املرشحون 
اثناء االنتخابات العراقية هي 
نش���ر الص���ور بطريقة فاقت 
عرضهم لبرامجهم االنتخابية 
ومع ذلك فإن نسبة التصويت 
فاقت املتوقع وجتاوزت %60 
وحداثة اآللي���ات االنتخابيات 
للقوائم وهذا أمر طبيعي وغير 
معيب قد جتعل الناخب يتجه 
اكثر الى االنتماء باختالف أنواعه 
عند االقتراع وليس الى الطرح 

قائال: ه���ذا االمر مرفوض ألي 
كائن من كان، فالبد من توفير 
افضل جو ممكن من االستقرار 
والثق���ة املتبادلة والبد من ان 
تتوق���ف االتهامات وعلى الكل 
ان يتحمل مس���ؤولياته جتاه 

بلده.

وضعية صعبة

من جهته، اوضح اس���تاذ 
العل���وم السياس���ية بجامعة 
الكويت د.غامن النجار انه من 
الدفع نحو حتس���ني  االفضل 
العالقات الكويتية � العراقية، 
الفتا الى ان االنتخابات العراقية 
االخيرة افرزت وضعية صعبة 
اغلبية  من ناحية عدم وجود 
كافية لتشكيل حكومة من قبل 
قائمة واحدة والوضع اصبح 

من الفصل السابع او استمراره 
امر ليس للكويت ناقة فيه وال 
جمل، بل هي ق���رارات دولية 
حتلها العراق مع االمم املتحدة 
وال دخل للكويت فيها، واالمر 
اآلخر ه���و ديون العراق وهي 
املسألة التي يجب ان ينظر اليها 
بحكمة بالغة وحنكة ألنه ملف 
حساس يجب النظر اليه دون 
االلتفات الى املكاسب االنتخابية 
ودون اي مزايدات من الطرفني، 
فيج���ب ان حتل ب���كل حكمة، 
لذلك فأي مفاوضات تتم قبل 
االنتخابات فلن تأتي بنتيجة، 
لكن بع���د النتائج وتش���كيل 
احلكوم���ة وح���دوث نوع من 
االستقرار املأمول، هنا نستطيع 
التفاوض على كل االمور العالقة 
ومنها على سبيل املثال املزارع 

احلالي حسبما نرى ان هناك 
شبه اتفاق بني »دولة القانون« 
العراقي«  الوطني  و»االئتالف 
ولذلك قد يشكالن احلكومة لو 
حقق���ا الغالبية، وما نراه اآلن 
حسب االجتاه في وجهة نظري 
الشخصية ان هناك احد خيارين 
األقرب لتشكيل احلكومة، وهما 
إما اخليار السابق لو مت ولكن 
دون ان يكون برئاسة املالكي 
للحكومة كما نرى حس���ب ما 
أعرف م���ن معلومات ال جنزم 
بصحته���ا ولكن األق���رب كما 
نالحظ هو ع���ادل عبداملهدي 
حيث ق���د يكون له قبول اكثر 

هناك من جانب القوائم.
وأردف: أم���ا اخليار الثاني 
فهو االتفاق بني »دولة القانون« 
و»العراقي���ة« ومش���كلة هذا 

العراقية على احلدود وصيانة 
العالمات احلدودية وموضوع 
مجرى املياه العميقة، وحل كل 
ذلك يكون بعد وجود حكومة 
متفاهمة مع دول اجليران حتى 
ال تكون تلك املواضيع مبنزلة 
شرارة انطالق مشاكل اكبر في 

املستقبل.
امله في  الغامن عن  واعرب 
ان يتم تشكيل حكومة عراقية 
ائتالفية فاعلة وان يكون هناك 
حوار صريح ينهي كل القضايا 
العالقة ولألبد، رافضا التجريح 
في الصحافة سواء الكويتية او 
العراقية، موضحا انهم كنواب 
مجلس امة يفترض ان يكونوا 
قدوة في متثي���ل االمة، مؤكدا 
رفضه للتصريحات االستفزازية 
من اجلانبني الكويتي والعراقي، 

اخلي���ار او التنس���يق هو من 
يتولى الرئاسة فيه للحكومة، 
ونسمع آراء بإمكانية تقاسمها 
عامني وعامني حسب ما نسمعه 
من معلومات، وبرأيي فإنه من 
الصعوب���ة مب���كان ان نتكهن 
النهائية ألن تشكيل  بالنتائج 
الس���ابق مثال  ف���ي  احلكومة 

استغرق وقتا طويال.
الغامن فيم���ا يتعلق  وقال 
بوض���ع الكويت من هذا األمر: 
الشك ان هناك مشاكل تعقدت في 
اآلونة األخيرة أهمها القرارات 
األممية والفصل السابع وطرح 
اس���م الكويت مثال في بعض 
وس���ائل االعالم العراقية على 
انها السبب في مشاكل العراق 
لدى البعض على الرغم من انها 
قرارات اممية وخروج العراق 

الذي يتعلق ببرامج العمل.
الغ���امن قائال:  واس���تطرد 
عندما ننظر لنتائج االنتخابات 
واملقاع���د، ن���رى ان »القائمة 
العراقية« برئاسة اياد عالوي 
التي حصلت على اكثر املقاعد 
ب���� 91 مقعدا، وقائم���ة »دولة 
القانون« برئاسة املالكي ب� 89 
مقعدا، ث���م »االئتالف الوطني 
ب� 70 مقع���دا، ثم  العراق���ي« 
»الكردس���تاني« ب� 43 مقعدا، 
وهذا يعن���ي ان اي اتفاق بني 
اثنتني من الكتل الثالث قد يحقق 
اغلبية نيابية، وهناك اجلدل 
حول هل احلصول على اكبر عدد 
من املقاعد يعني الغالبية الكافية 
لتشكيل احلكومة، ام ان االئتالف 
الذي يحدد  البرملان هو  داخل 
الغالبية البرملانية، ولكن االجتاه 

د.يعقوب الرفاعي

د.محمد الفيلي متوسطا عددا من احلضور

النائب مرزوق الغامن ود.غامن النجار يتوسطهما د.يوسف غلوم

النج�ار: االنتخاب�ات العراقية أف�رزت وضعية صعب�ة واختي�ار رئيس ال�وزراء قد ال يتم قبل 6 أش�هر

البد أن تكون اإلجازة بغرض الحصول على ش�هادة ضمن برامج النم�و العلمي والمهني في »الهيئة«

الموافق�ة المبدئي�ة ال تعن�ي أنه�ا موافق�ة نهائي�ة وال يج�وز االنقط�اع ع�ن العم�ل بموجبه�ا

خالل ندوة نقاشية في كلية الحقوق

أكاديميون: أبعدوا خطة التنمية
عن هاجس الصراعات السياسية

العام بجامع����ة الكويت د.فاطمة 
دشتي عن جهات الرقابة الوطنية 
األربع، مشيرة الى ان مجلس األمة 
وديوان احملاس����بة جهات رقابة 
خارجية، وان وزارة املالية واإلدارة 

احلكومية جهات داخلية.
ولفتت الى مقترح النائب ناجي 
العبدالهادي القاضي بإنشاء جهاز 
الى جانب  رقابي ملتابعة اخلطة 

اجلهات الرقابية املوجودة.
الدس����توري  واعتبر اخلبير 
د.محم����د الفيلي في اطار حديثه 
حول اهمية وضع آليات رقابية قبل 
الشروع في اخلطة ان من األفضل 
ان يتزامن اقرار قانون الشفافية مع 
اخلطة وأن يأتي بعد ذلك قانون 
اخلصخصة، مشددا على ضرورة 
ابعاد اخلطة عن هاجس الصراعات 
السياس����ية. ولفت الى ان فرص 
جناح القطاع اخلاص كبيرة في 
ظل ادارة حكومية توفر تشريعات 
تطمينية تساهم في تعميق اجواء 

ملتزمة بتبني هذا القطاع.

القان����ون  وحت����دث أس����تاذ 
بجامع����ة الكويت د.خالد زغلول 
قائال ان برنام����ج اخلطة يعتبر 
مبنزل����ة خارطة طري����ق تلتزم 
بها األجهزة احلكومية من خالل 
تضافر اجلهود والتنسيق بينها 
لتحقيق املصلح����ة العامة، ومبا 
يعزز مفهوم الش����فافية وتفعيل 
مبدأ املساءلة، مشيرا الى ان فلسفة 
اخلطة تقوم على االنتقال النوعي 
من اخلدمة الشمولية احلكومية 
الى دور القطاع اخلاص في بناء 
االقتصاد الوطني، وجعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا.
وأض����اف د.زغلول ان اخلطة 
تهدف الى خلق بيئة استثمارية 
جاذبة للقط����اع اخلاص من أجل 
تغيير ش����كل املوازن����ة وتنويع 
مصادر الدخل ومت وضع اخلطة 
السنوية لتكون ترجمة مباشرة 
العام����ة بالتعاون مع  للموازنة 
جميع األجهزة احلكومية ضمن 

الوقت احملدد دستوريا.
ثم حتدثت اس����تاذة القانون 

آالء خليفة
نظم قسم القانون العام بكلية 
احلقوق بجامع����ة الكويت حلقة 
نقاش����ية بعنوان »قانون خطة 
التنمية« ضمن انش����طة املوسم 
الثقافي للكلي����ة بنادي اجلامعة 

امس األول.
القانون  بداية، اوضح استاذ 
بجامعة الكويت ابراهيم احلمود ان 
اخلطة التنموية الرباعية هي اول 
خطة تصدر بقانون، اال انها بالرغم 
من ذلك فه����ي مرتبطة مبجلس 
األمة، معتبرا ان هذا االرتباط قد 
يلقي بظالله على سالسة تطبيق 
اخلطة اذا ما عطل املجلس بعض 
القوانني التي تتصل بها. وطرح 
رئيس قسم القانون العام بجامعة 
الكويت د.أحمد الفارسي تساؤالت 
خالل احللقة النقاشية دار أبرزها 
حول امكانية اصالح مواطن اخللل 
في الواقع التنموي قبل الشروع 

بتنفيذ اخلطة.
وب����دوره وص����ف اخلبي����ر 
االقتصادي جاسم السعدون خطة 
التنمية التي طرحتها احلكومة بأنها 
ال ترقى الى ان تكون خطة متكاملة 
فهي تفتقر ال����ى االلتزام الزمني 
التي  والرقمي باألهداف احملددة 
يتفق عليها اجلميع في الكويت، 
مؤكدا انه يقف وراء اخلطة ليس 
جلدارتها بل لتضاؤل طموحات 
الشعب الكويتي عما كانت عليه 
في القدمي، وألن حتقيق اي حتسن 
في نوعية األرقام، وأي ش����عور 
بأن هن����اك التزاما بأدوات قياس 
واضحة حملاسبة احلكومة أصبح 
على تواضعه اجنازا يستحق ان 

يكون بداية لتصحيح املسار.

أهابت بالراغبين إلى االلتزام بمواعيد تقديم الطلبات من 18 إلى 29 الجاري

»التطبيقي« تعلن شروطها الجديدة
للحصول على اإلجازات الدراسية

البعث����ات  ادارة  اعلن����ت 
الهيئة  الثقافية في  والعالقات 
العام����ة للتعليم التطبيقي انه 
قد مت تعديل االجراءات املتبعة 
لتقدمي االجازة الدراسية، حيث 
ستقوم االدارة بتسليم املتقدم 
استمارة خاصة لطلب االجازة 
ومن ثم يقوم باس����تكمال كل 
البيان����ات املطلوب����ة ويعيدها 
ل����الدارة خالل الفت����رة من 18 

اجلاري حتى 29 منه.
واعربت الهيئة عن حرصها 
على اتاح����ة الفرصة للعاملني 
الس����تكمال دراس����تهم بهدف 
االرتق����اء مبس����توى كفاءاتهم 
ومساعدتهم على القيام بأعباء 
العمل وحتمل مسؤولياته وذلك 
عن طريق احلصول على اجازات 
دراسية في ضوء اخلطة العامة 
التي اعدته����ا الهيئة لذلك وفقا 

ملا يلي:
أوال: الشروط العامة الواجب 
الراغب���ني في  ف���ي  توافره���ا 
التق���دم للحصول على إجازات 

دراسية:
كويت���ي  يك���ون  ان   �  1

اجلنسية.
2 � اال يق���ل مؤهله العلمي 
عن ش���هادة الثانوية العامة او 
م���ا يعادلها، واال يكون حاصال 
عل���ى مؤهل جامع���ي او ما في 

مستواه.
3 � اال يق���ل تقدي���ر املتقدم 
احلاص���ل عل���ى الدبل���وم عن 
جيد واال تقل نس���بة املتقدمني 
احلاصلني على الثانوية العامة 

عن %70.
4 � اال تقل مدة خدمته على 

آخر مؤهل علمي عن التالي:
� اربع س���نوات � عند تقدمي 
الطلب � منها س���نتان بالهيئة 
للحصول على اجازة دراس���ية 

براتب كامل.
� ثالث سنوات � عند تقدمي 

التغيير ألحد التخصصات التي 
الدراسات  تندرج حتت مسمى 

الفنية او العملية.
6 � ال يج���وز تغيي���ر مقر 
الدراسة من بلد الى آخر، ويجوز 
تغييره من خارج الكويت الى 
داخل الكويت وفي هذه احلالة 
يلزم املجاز بدفع 10% من مجموع 
املرتبات والنفقات التي حتملتها 
الهيئة منذ منحه االجازة حتى 

تاريخ تغيير مقر الدراسة.
7 � ال يج���وز وقف االجازة 
اال  او تأجيلها  الدراسية مؤقتا 
في حال الظروف القاهرة املؤيدة 

باملستندات.
8 � يلتزم املجاز دراسيا � بعد 
انتهاء االجازة الدراسية � بخدمة 
الهيئة م���دة مماثلة للمدة التي 

قضاها في االجازة الدراسية.
9 � كل مج���از تلغى اجازته 
الدراس���ية او ال يخ���دم الهيئة 
التي قضاها  مدة مماثلة للمدة 
في االج���ازة يلزم برد 50% من 
املرتبات والنفقات التي حتملتها 
الهيئة خالل مدة االجازة، ويعفى 
من بعض التزامه بالرد بقدر ما 
نفذه من التزامه بخدمة الهيئة 

بعد انتهاء اجازته الدراسية.

وان يحصل على قبول اكادميي 
نهائي م���ن اح���دى اجلامعات 

املعتمدة.
3 � ض���رورة اعتماد القبول 
الذي يحصل عليه املرشح من 
اجلامعات االجنبية من وزارة 
التعلي���م العالي بصرف النظر 
عما اذا كان القبول معتمدا من 
املكاتب الثقافية من عدمه وذلك 
جتنبا لعدم اعتماد املؤهل بعد 

احلصول عليه.
4 � اال تزي���د م���دة االجازة 
الدراسية عن احلد االدنى املقرر 

من قبل جهة الدراسة.
5 � ال يجوز تغيير التخصص 
الدراسي الذي مينح املوظف من 
اجله االجازة الدراسية اال اذا كان 

في التخصص نفس���ه وانتهت 
بااللغاء.

9 � اال يتجاوز س���ن املتقدم 
35 عاما عند تقدمي الطلب و40 
عاما للمتقدمني للتخصصات التي 
الدراسات  تندرج حتت مسمى 

الفنية او العملية.
ثانيا: األحكام والقواعد العامة 

لإلجازات الدراسية:
1 � ان موافقة الهيئة املبدئية 
على االجازة الدراسية ال تعني 
موافقة نهائية وال يجوز االنقطاع 
عن العمل مبوجبها اال بعد صدور 

قرار منح االجازة الدراسية.
2 � ان يجتاز املوظف � الذي 
يتم ترش���يحه للحصول على 
اجازة دراسية � اختبارات القبول 

الطلب � منها س���نتان بالهيئة 
للحصول على اجازة دراس���ية 

بنصف راتب.
� سنتان خدمة بالهيئة � عند 
تق����دمي الطلب � للحصول على 

اجازة دراسية من دون راتب.
5 � اال تكون االجازة الدراسية 
بغرض احلصول على ش����هادة 
الش����هادة احلاص����ل  تع����ادل 

عليها.
6 � ان تكون االجازة الدراسية 
ضمن خطة برامج النمو العلمي 

واملهني في الهيئة.
7 � ان تكون الدراسة في مجال 
الوظيفة التي يشغلها املوظف.

8 � اال يك���ون املوظ���ف قد 
س���بق منحه اجازة دراس���ية 

لجنة للتحقيق في أخطاء »التوريدات«
آالء خليفة

أكدت مصادر ل� »األنباء« انه جار التحقيق 
في موضوع األخطاء اإلجرائية التي حدثت في 
إدارة التوريدات التابعة للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وقد شكلت جلنة من اجل 
ذلك ملعرفة سالمة تلك اإلجراءات ولم تنته 

اللجنة من عملها حتى اآلن، والتزال حتقق 
في ذلك املوضوع للوقوف على األسباب التي 

أدت حلدوث مثل تلك األخطاء.
وأوضحت املصادر انه لم تتم اس���تقالة 
مس���اعد مدير إدارة التوريدات بالهيئة وان 

التحقيق مازال جاريا حتى اآلن.

شروط عامة يجب أن يلتزم بها طالب اإلجازة
م��ن الش��روط العامة ان��ه البد م��ن االلتزام 
بالش��روط واألحكام الواردة بالنشرة، وستعتبر 
الطلب��ات املخالفة لها ملغاة، كم��ا يجب ان ترفق 
بالطلب صور عن املستندات التالية: املؤهل العلمي، 
وكش��ف الدرجات باللغتني العربية واالجنليزية، 

والبطاقة املدنية، و2 صور شخصية.
وعلى م��ن يرغب في احلص��ول على اجازة 
دراسية للعام الدراس��ي 2011/2010 التقدم إلدارة 

البعث��ات والعالق��ات الثقافي��ة لتعبئ��ة النموذج 
املطلوب ومن ثم اعتماده من رئيس��ه املباشر أو 
مدي��ر اإلدارة أو عميد الكلية التاب��ع لها اعتبارا 
من 2010/4/18 وحتى 2010/4/29، ولن يلتفت الى 
الطلبات التي قدمت قبل صدور هذه النش��رة أو 
التي ترد بعد انتهاء املوعد احملدد لقبول الطلبات 
أو التي تقدم على غير النموذج املرفق أو التي ال 

ترفق بها صورة عن املستندات املطلوبة.

فيصل الهاجري

قال رئيس اللجن���ة الثقافية والعالقات العامة في احتاد 
طلبة »التطبيقي« فيصل الهاجري ان االحتاد يدعو اجلموع 
الطالبية حلضور األمسية الش���عرية التي ينظمها االحتاد 
برعاية ناصر املري مبنت���زه مرح الند مبنطقة الصباحية، 
وذلك في متام الس���اعة 7.30 من مساء اليوم والتي يشارك 
فيها نخبة من الشعراء وهم: فالح بن قشعم ومشعل الزعبي 

ومحمد املسعري وناصر بوجما.

أمسية اتحاد طلبة »التطبيقي« في »مرح الند« اليوم

)محمد ماهر(جانب من احلضور

)سعود سالم(د.أحمد الفارسي وجاسم السعدون متحدثني في الندوة


