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الجامعــــة
والتطبيقي

دعا أمني صندوق االحتاد العام 
لطلب���ة ومتدربي الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب سالم 
الس���ويلم طالب وطالبات الهيئة 
للتس���جيل برحلة العم���رة التي 
ينظمها االحت���اد خالل الفترة من 
12 وحتى 15 مايو املقبل، ولفت الى 
ان التسجيل مستمر مبقر االحتاد 
بالفيحاء ق 8 جادة 80 بجوار مكتبة 
الطالبة من الساعة 5 الى 8 مساء، 
خالل الفترة من 25 اجلاري الى 8 
مايو املقبل. وأوضح السويلم ان 
االحتاد يقدم تلك الرحلة املباركة 
للطالب والطالبات بأسعار مميزة، 

حيث تبلغ تكلفة الرحلة للطالب او الطالبة املسجلني بالهيئة 140 دينارا، 
شاملة الذهاب والعودة طيران، واملواصالت الداخلية، ووجبة اإلفطار، 
والسكن في فندق زمزم مبكة املكرمة، مشيرا الى ان تكلفة احملرم املرافق 
للطالبة تبلغ 185 دينارا، فيما تبلغ تكلفة التذكرة للمرافق 230 دينارا.

حتت رعاية عميد كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري، تقيم 
وحدة الدراسات اليابانية � اآلسيوية معرض 
»الياب���ان في عيون الكويتيني«، وذلك في 
متام الساعة 9.00 من صباح اليوم، في بهو 
كلية العلوم االجتماعية باحلرم اجلامعي 

بالشويخ.

سعود المطيري
زكت جلنة قبيلة مطير في كلية اآلداب بجامعة الكويت حمد 
غامن املطيري مرش����حا لها خلوض انتخاب����ات كلية اآلداب فرع 
اجلامعة، وتقدم املطيري بخالص الشكر والتقدير على منحه هذه 
الثقة، مؤكدا انه سيعمل من اجل االرتقاء باحلركة الطالبية داخل 
أسوار احلرم اجلامعي وحتقيق اكبر قدر من االجنازات واملكتسبات 

الطالبية التي تعود بالنفع على الطلبة والطالبات.

تزكية حمد المطيري لخوض انتخابات »اآلداب« »اليابان في عيون الكويتيين« اليوم

سالم السويلم

د.فهد الثاقب د.طاهر الصحاف

د.إسماعيل تقي ود.أحمد العوضي في مركز حسني مكي جمعة

د.ميمونة الصباح ونورية السداني وإقبال األحمد واملشاركون في احللقة النقاشية

خالل الحلقة النقاشية في مركز دراسات الخليج بالجامعة األميركية

السداني: مدينة الحرير مشروع مستقبلي ضخم بحاجة إلى 20 عامًا لتنفيذه 
د. ميمونة: خطة التنمية طموحة وعلى النواب منح الحكومة فرصة لتحقيق أهدافها

بالتال���ي متت دعوة عدة فئات من أجل التباحث في مؤمتر يركز 
على هذه اخلطة الفتة الى ان الغالبية لم يقتنعوا بداية باخلطة 
وكان هناك الكثير من التساؤالت خصوصا لدى املهنيني إال أننا 
حاولنا جاهدين ودافعنا عن اخلطة بكل ما لدينا ألن هذه اخلطة 
التي أتى بها شاب كويتي مطلع على املجتمع الكويتي ويعمل من 
أجل مجتمعه ويأتي من خلفية سياس���ية تتطلع بالفعل لتنمية 

البلد وهو الشيخ أحمد الفهد.
وتطرقت السداني في كلمتها الى مدينة احلرير وكيف ستكون 
مشروعا تنمويا ضخما مثل ميلتون كنز االجنليزية التي بنيت 
خارج العاصمة لندن لتكون مدينة املستقبل للشباب االجنليزي 
وقالت ان مدينة احلرير مشروع مستقبلي ضخم حتتاج الى نحو 20 
عاما لقيامها، وبالفعل فإن طموحات القائمني على تصميم وتخطيط 
هذه املدينة يهدفون لتقدمي إضافة جديدة للبلد، مس���تذكرة دور 
سمو األمير الراحل جابر األحمد في إنشاء مدينة القرين التي لم 
يسوق لها بسبب كارثة االحتالل، ولكنها بنيت في صمت وجدية 

واليوم نرى شباب األمس هم سكانها وقاطنوها.
ووجهت الس���داني الدعوة للجميع وخاصة الشباب النتهاج 
ثقافة التس���امح بدال من الهجوم والعنف، فلنبتعد عن التصادم 
مع الدولة واملجتمع فاملطالب تتحقق باحلوار والكفاح ومن املمكن 
ان يثمر عبر االقناع وخير دليل على ذلك حقوق املرأة السياسية 
بعد س���نوات من الكفاح الطويل وكانت آخر محطة هي الكوادر 

الوظيفية التي مثلت إضافة اخرى ألبناء البلد ومكتسباتهم.

عن مدى اجلدية التي حتملها هذه اخلطة والتي ألول مرة يصادق 
عليها مجلس األمة والتي كش���فت نية احلكومة صرف 27 مليار 
دين���ار عالوة على 25 مليارا اخرى عل���ى مدينة احلرير. وقالت 
الس���داني في كلمتها ان هذه التس���اؤالت بدأت في الظهور لدى 
األوس���اط االجتماعية من أجل تش���ريح هذه اخلطة التنموية، 

لقرارات جادة ال تبقى حبيسة األدراج ومحاربة الفساد اإلداري 
وهذا بحاجة لتكاتف جهود املخلص���ني لتحقيق هذه التطلعات 

التي حتملها خطة التنمية اخلمسية للدولة.
ومن ثم حتدثت رئيسة مؤمتر املجتمع الكويتي نورية السداني 
عن اخلطة اخلمس���ية التي قدمت ملجلس األمة وتساءل اجلميع 

بيان عاكوم
قالت عميدة كلية اآلداب بجامعة الكويت ورئيس���ة اجلمعية 
التاريخية الكويتية د.ميمونة الصباح ان اخلطة اخلمسية طموحة 
وحتمل روح الشباب وتطلعاته آملة أن يكون التنفيذ على مستوى 
الطموح وأال تعوقه البيروقراطية والروتني والشد واجلذب بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وأش���ارت في كلمتها االفتتاحية خالل احللقة النقاشية التي 
نظمها مركز دراس���ات اخلليج في اجلامع���ة االميركية بالكويت 
والتي كانت حتت عنوان »مسار التنمية في دول اخلليج � اخلطة 
التنموية واملجتمع الكويتي، إلى أن وطننا وعلى الرغم من الظروف 
التي مير بها فإن أبناءه اليزالون متسلحني بتاريخهم وأصالتهم 
ويؤمنون بأن التحديات لن تقف في وجه سبل التنمية موضحة 
ان هناك شكوكا حول هذه اخلطة بشأن مدى جدية احلكومة في 
تطبيقها، الفتة الى ان مرد ذلك لعدم اس���تيعاب مضامني اخلطة 
وعدم االستقرار السياسي مؤكدة على ضرورة دعم هذه اخلطة 
وتشجيع رؤية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

من أجل أن تأخذ هذه اخلطة طريقها للتنفيذ.
ولفت���ت د.الصباح الى ضرورة أن مينح أعضاء مجلس األمة 
الفرصة للحكومة التي بات عمرها قصيرا نسبة ملا هو مطلوب 
منها لتحقيق األهداف وأن يكون هناك رؤية نحو زيادة مصادر 
الدخل وعدم االعتماد على النفط وعائداته، باإلضافة الى التركيز 
على سياسات التعليم العالي التي تعكس رؤى طموحة بحاجة 

الديوان يدعو 38 موظفًا مقبواًل في جامعتي 
حلوان والزقازيق لدفع الرسوم وإجراء الفحوصات
حسني يونس عطية ادبيس  ٭
جاب���ر  أحم���د  ناص���ر   ٭

الفيلكاوي
حبي���ب يعق���وب طال���ب   ٭

التركماني
عبدالرحمن عواد زويد  ٭

محمد حمد مبارك اشقير  ٭
ناص���ر خل���ف احلمي���دي   ٭

وقيت
طارق أحمد علي البناي  ٭

خالد هاشم خالد احلمدان  ٭
عصام سعد محمد الكندري  ٭

يعقوب احم���د يعقوب بن   ٭
جبل

جاس���م س���ليمان جاس���م   ٭
الزايد

فهد يوسف سكران الظفيري  ٭
محسن فهد محسن العجمي  ٭
حج���اب  فه���د  فيص���ل   ٭

الدوسري
هبة سامي خالد العامر  ٭

ابراهي���م  جاس���م محم���د   ٭
الهويدي

مشاعل ناصر بدر الفرحان  ٭
نورة علي خالد الصباح  ٭

عبير سالم عوض اخلضير  ٭
فاطمة ناصر أحمد الناصر  ٭

مريم بندق
أعلن مدير إدارة البعثات واإلجازات الدراس��ية بديوان اخلدمة 
املدنية جاس��م بوهندي ع��ن ورود أس��ماء املوظفني احلاصلني 
على موافقة الش��ؤون العربية بجمهورية مص��ر العربية ملرحلة 
الدراسات العليا وعددهم )38( موظفا من بني املتقدمني للحصول 

على قبول من تلك اجلامعات للعام الدراسي 2010-2009.
لذا عل��ى جميع املقبولني الواردة أس��ماؤهم ضرورة مراجعة 
اجلامع��ات املقبولني فيها وذلك لدفع الرس��وم الدراس��ية وعمل 
الفحوص��ات الطبي��ة الالزمة إلمتام اإلج��راءات داخل جمهورية 

مصر العربية، وفيما يلي األسماء:

معصوم����ة عب����داهلل خضير   ٭
حداد

شيماء جاسم محمد عبداهلل  ٭
فاي����ز زي����د عب����داهلل جابر   ٭

سهيل
نبيلة سعيد عبداهلل علي  ٭

ساجدة محمد حسني زكريا  ٭
مطر صالح مطني اخلالدي  ٭
علي ناجي مناور املطيري  ٭

جامعة الزقازيق

منال جعفر محمد عثمان  ٭
عبداهلل محمد ابراهيم حمد  ٭

عادل صالح فريج الفريج  ٭
عقيل أحمد محمد باقر  ٭

جامعة حلوان

محم����د عبدالعزي����ز حم����د   ٭
الزمامي

ف����ؤاد محم����د  عبدالرحم����ن   ٭
الشراح

محم����د ناصر عجي����ل حمد   ٭
العجيل

حنت����وش  فه����د  يوس����ف   ٭
العازمي

هنادي خلف ع����وض محمد   ٭
البسام

رج���ا  دغيم���ان  مناه���ل   ٭
الرشيدي

هبة جاسم محمد عبداهلل  ٭

النقيب: االتحاد األوروبي سينهار حال وقوع أي أزمة اقتصادية

المكيمي: انتقال مفهوم األقليات للمجتمعات العربية 
سينتهي بنظام طائفي قائم على المحاصصة

ومن ناحيته، توقع أستاذ 
االجتماع واخلدمة االجتماعية 
بجامع���ة الكوي���ت د.خلدون 
النقيب انهيار االحتاد األوروبي 
حتت وطأة أي أزمة اقتصادية 
خانقة تعصف به ألن نشأة هذا 
الكيان متت خالل فترة االنتعاش 
االقتصادي الذي أعقب احلرب 
العاملية الثانية، معتبرا أن األزمة 
االقتصادية اليونانية قد متثل 
بداية اضمحالل ذلك االحتاد الذي 
وصفه باملنظوم���ة التي تبهر 

املثقفني العرب.
ورأى د.النقيب أن ما مييز 
األقليات ه���و ارتباطها بفكرة 
اإلقليم املرتكزة على ما وصفه 
بخراف���ة حتمية أن يكون لكل 
إقليم أو أقلية دولة خاصة، مؤكدا 
أن مفهوم املواطنة الضيق لدى 
الدول القومية يدفعها إلى إقصاء 
الكثير من الفئات واألقليات كما 
أنه يجعلها دول أكثر عدوانية 

من الدول الالقومية.

آالء خليفة
العلوم  أوضحت أس���تاذة 
الكويت  السياس���ية بجامعة 
د.هيل���ة املكيم���ي ان ظه���ور 
مفه���وم األقليات ف���ي البداية 
كمفهوم غربي السعي للحفاظ 
على اجلماعات االثنية القليلة 
املعرضة خلطر االنقراض، إال أنه 
حتول فيما بعد ليكون مفهوما 
العملية  سياس���يا وجزءا من 
الدميوقراطي���ة القائم���ة على 
أس���اس احترام األغلبية لرأي 
األقلية، الفتة إلى أن انتقال هذا 
املفهوم للمجتمعات العربية التي 
تعيش حالة من الدميوقراطية 
املنقوصة سينتهي بنظام طائفي 
قائم عل���ى احملاصصة، يغيب 
فيه القانون ويش���عر اجلميع 

في ظله بأنهم أقلية.
واعتب���رت د.املكيمي خالل 
ندوة »التحوالت العاملية وحقوق 
األقليات واجلماعات اإلثنية« 
الدراس���ات  أقامها مركز  التي 

االس���تراتيجية واملستقبلية 
بجامع���ة الكوي���ت ظهر أمس 
بنادي اجلامعة وش���ارك فيها 
إلى جانب د.خلدون النقيب كل 
السياسية  العلوم  من أستاذة 
د.هيلة املكيمي، وأستاذ الفلسفة 
د.عبداهلل اجلمسي اعتبرت أنه 

حتى ف���ي املجتمعات الغربية 
الدميوقراطي���ة ف���إن مفهوم 
األقليات املس���لمة هو مفهوم 
سياسي غير مرتبط باالختالف 
الثقافي، مدللة على ذلك باحلالة 
الهولندي���ة الت���ي متكنت من 
استيعاب املسلمني األوائل من 

االندونيسيني والسوريناميني 
بسبب اندماجهم االقتصادي، إال 
أنها تواجه جملة من املعوقات في 
اندماج املسلمني من املهاجرين 
اجلدد السيما املغاربة واألتراك 
العتبارات سياسية واقتصادية 

بالدرجة األولى.

خالل الفترة من 12 حتى 15 مايو

اتحاد التطبيقي يدعو الطلبة 
للتسجيل في رحلة العمرة

وظيفة شاغرة في اليونسكو
أعلن���ت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عن 
وظيفة شاغرة مبنصب نائب مدير مركز عبدالسالم الدولي للفيزياء 
النظرية بإدارة املوارد البش���رية لليونسكو، ومت حتديد آخر موعد 

للتقدمي للترشيحات 16 مايو املقبل.
واضافت اللجنة الوطنية أن باب الترش���يحات مفتوح لالساتذة 
واملتخصصني بجامعة الكوي���ت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.

تقي: الجامعة المفتوحة تفتح أبواب 
التعاون مع مركز حسين مكي جمعة

آالء خليفة
قام مدير اجلامعة العربي���ة املفتوحة بالكويت 
د.اسماعيل تقي ووفد من شؤون الطلبة والعالقات 
العامة في اجلامعة بزيارة مركز حسني مكي جمعة 
وبحث س���بل التعاون مع املركز من جميع النواحي 
االجتماعية واإلداري���ة واألكادميية. وفي هذا اإلطار 
أكد د.اس���ماعيل تقي أننا ال نس���تطيع التعبير عن 
مش���اعرنا عندما رأينا األطفال املصابني بالسرطان، 
عافاهم وشافاهم الرحمن، حتى كادت دموعنا تخالط 
ابتس���امتنا عندما جند هذا الطف���ل وبوادر التفاؤل 
مرتسمة على مالمحه تعكس براءته لذا ومن خالل 
واجبنا الوطني ومسؤوليتنا االجتماعية كجامعة أال 
ندخر جه���دا جتاه أي فئة من فئات املجتمع.  وذكر 
د.تقي أننا ووفقا لرؤية اجلامعة التي وضعها مالمحها 
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز وفقا 
لثقافة برنامج »أجفند« الذي يولي لرعاية الطفولة 

وذوي اإلعاقة أهمية كبيرة في املجتمع لذا نحن نفتح 
ابواب التعاون مع املركز سواء خالل اقامة ندوات او 
خالل اقامة حملة التبرعات أو خالل ما يرونه مناسبا 
من آلية يتم االتفاق عليها ترجع بالفائدة على أبنائنا 
واخوتنا واخواتنا في املركز، مشيدين في الوقت ذاته 
بالدور الذي يقوم به الطاقم االداري والطبي في املركز 
وقسم اخلدمة االجتماعية وعلى رأسهم مدير املركز 
د.احمد العوضي الذي سعدنا جدا باللقاء معه او من 
خالل األخت حنان الكندري واألخت شيماء املطيري 
واألخ عبدالرحمن املذن الذين رأينا تعلق اطفال املركز 
بهم بشكل كبير جعله اهلل في ميزان حسناتهم وثبت 
اهلل على درب احملبة خطاهم. أما املدير العام ملركز 
حسني مكي جمعة د.أحمد العوضي فقال اننا نرحب 
بهذه الزي���ارة األولى من اجلامعة في الكويت ملركز 
حس���ني مكي جمعة اال وهي زيارة اجلامعة العربية 

املفتوحة بالكويت ومديرها د.اسماعيل تقي.

كلية الهندسة افتتحت مختبرات التسهيالت العامة

تقديم الخدمات البحثية بأجهزة عالية التقنية

هيئة التدريس باجلامعة للقيام 
بأبحاث جتريبية تساهم في 
تلبية احتياجات بلدنا احلبيب 
وفي نشر االبحاث العلمية ذات 
املستوى العالي، والتي تستحق 
ان تنشر في احسن الدوريات 
العلمية وترفع مكانة جامعة 

الكويت العلمية.
 مضيفا: ادعو الباحثني في 
الى استغالل  الكويت  جامعة 
التس���هيالت واعضاء  ه���ذه 
الت��دري���س بالكلية  هيئ���ة 
للتق���دم مبش���اريع االبحاث 
التي تتطلب قياس��ات توفرها 
هذه املختبرات، حتى تتمكن 
الكلية من تشغيل هذه االجهزة 
بصورة مستمرة وحتى نتمكن 
من احلصول على الدعم املالي 
املطل���وب لتوفي���ر الصيانة 

والدعم الفني.

للنشاط البحثي للجامعة، لكي 
يحق���ق اه��دافه ف���ي خ��دمة 
اجلامع���ة واملج��تمع، وبذلك 
تنظم كلية الهندسة والبترول 
الى كلية العلوم ومركز العلوم 
انش������اء م��ثل  ف���ي  الطبية 
التي ته��دف  هذه املختبرات، 
الى تق���دمي اخلدمات البحثية 
الكويت  للباحثني في جامعة 
من اعضاء هيئ���ة التدري��س 
بالكلي���ة وكلي���ات اجلامعة 
املخت��لفة، عن ط���ريق توفير 
التي  االختب���ارات املخت��لفة 
يح��تاجه���ا اي بح���ث علمي 
جتريبي والتي تتطلب اجهزة 
حتليلية عالية التقنية والك��لفة 
بحيث يستطيع اي بحث منفرد 

توفيرها.
وأك���د الصح���اف ان هذه 
املختبرات تفتح آفاقا العضاء 

حتت رعاية وزيرة التربية 
العالي  التع��لي���م  ووزي���رة 
د.موض���ي احلم���ود افتتحت 
كلي���ة الهندس���ة والبت���رول 
بجامعة الكويت ص��باح ام�س 
»مختبرات التس���هيالت العامة« 
في موقع الكلي���ة باخلالدية، 
بحض��ور نائ��ب مدير اجلامعة 
لشؤون االبح��اث د.فهد الثاقب 
الذي ناب ع��ن وزيرة التربية 
وحضور العمداء واالس���اتذة 

واملسؤولني بالكلية.
وقال نائب مدير اجلامعة 
لشؤون االبحاث د.فهد الثاقب 
ان املش���روع ال���ذي نح��تفل 
بافتتاح���ه يعتب���ر مثاال حيا 
على االرادة الصادقة واحلرص 
على بناء القدرات البحثية من 
حيث تزوي���د الباحثني بأحدث 
ما توصلت اليه التكنولوجيا 
من اجهزة علمية متخصصة، 
والتفك���ير به���ذا املش�����روع 
يعود بنا الى الش�����هر االول 
عندما توليت مسؤولية البحث 
العلم���ي، اذ قم���ت مبراجعة 
االحص���اءات جلميع الكليات 
واصب���ح واضحا حاجة كلية 
الهندس���ة الجهزة تسهيالت 

عامة.
من جهته ق���ال عميد كلية 
الهندس���ة والبترول بجامعة 
ان  الكويت د.طاهر الصحاف 
هذه املختب���رات تعكس دعم 
ادارة االبحاث بجامعة الكويت 

)سعود سالم(د.هيلة املكيمي ود.خلدون النقيب ود.عبداهلل اجلسمي خالل احملاضرة


