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الديوان: قبول 38 موظفًا في الجامعات المصرية
حامد محمد خصيوي مصلح  ٭

خال���د  عبداللطي���ف   ٭س���عاد 
السويدان

عبدالعزيز نايف نهار خابور  ٭
ناصر مسلم فالح شافي فياض  ٭

خالد سعد مشعان العتيبي  ٭
كلثوم حسني عوض بهزادي  ٭

حصة عبداللطيف خالد هالل  ٭
صطام حمود علي اخلالدي  ٭

ف���واز دهي���م ع���وض محم���د   ٭
الرشيدي

حم���ود ناص���ر جعيث���ن زياد   ٭
العتيبي

رسمية عوض ضاحي عايض  ٭
محمد عارف ثنيان الشمري  ٭

ألط���اف س���عيد س���عد جب���ر   ٭
الرشيدي

بدر شهاب احمد حسن  ٭
فالح سالم خرسان العجمي  ٭

 ٭جاس���م عل���ي حس���ني احم���د 
الكندري

س���الم يوس���ف س���الم عل���ي   ٭
احلسينان

فوزي يعقوب يوسف القالف  ٭
فاطمة فهد علي الرشيدي  ٭

مريم بندق
أعلن مدير ادارة البعثات واالجازات الدراس��ية بديوان اخلدمة 
املدنية جاس��م بوهندي ع��ن ورود اس��ماء املوظفني احلاصلني 
على موافقة الش��ؤون العربية بجمهورية مص��ر العربية ملرحلة 
الدراس��ات العليا وعددهم 38 موظفا من بني املتقدمني للحصول 

على قبول من تلك اجلامعات للعام الدراسي 2010/2009.
ل��ذا عل��ى كل املقبولني الواردة أس��ماؤهم ض��رورة مراجعة 
اجلامعات املقبولني فيها، وذلك لدفع الرس��وم الدراس��ية الالزمة 
المتام االج��راءات داخ��ل جمهورية مصر العربي��ة. وفيما يلي 

االسماء.

ب���در محم���د س���عود راج���ح   ٭
الهاجري

عواض متلع طريف العتيبي  ٭
عبدالرحم���ن ش���جاع غ���ازي   ٭

العتيبي
احم���د  يوس���ف   ٭عب���داهلل 

االنصاري
عبداحملسن عامر عبداهلل حماد  ٭

عامر محمد عويضة العجمي  ٭
عبداملان���ع حس���ن عبداملان���ع   ٭

العجمي
فاطمة عبداهلل محمد طويلع  ٭

الفي سعود معيوف العنزي  ٭
مرمي احمد عبداهلل املكيمي  ٭

مسلط عبداهلل حمود الهاجري  ٭
محمد مساعد يوسف بوغيث  ٭

يوسف محسن حمود العتيبي  ٭
عادل مجبل عوض املطيري  ٭

منال الفي خلف الفي احلربي  ٭
مشعل سعود مشعان امليموني  ٭

مش���اري ضي���ف اهلل ابري���ك   ٭
العتيبي

ابراهيم محيسن ظاهر حنيان  ٭
حمد غازي مقبل العفاسي  ٭

باحثون: طموح إيران النووي والتنوع االقتصادي 
واالعتماد على األجانب أبرز تحديات الخليج

الوقيان: تطبيق المواطنة على أرض الواقع عبر االهتمام 
بجمعيات النفع العام واألعمال اإلنسانية

بيان عاكوم
نظرا للتحديات التي تواجه دول املنطقة في ضوء 
الواقع احمللي واالقليمي واملتغيرات املتسارعة التي 
يشهدها العالم على مختلف املستويات، ونظرا ملا 
تشكله دول مجلس التعاون اخلليجي باعتبارها 
أحد املصادر االساس���ية إلنتاج النفط في العالم 
وح���دوث تغييرات جذرية في بني���ة هذه الدول 
االقتصادية واالجتماعية وس���عيها لضمان أمنها 
القومي واالقليمي كانت ورشة العمل التي نظمها 
مركز الدراسات اخلليجية في اجلامعة االميركية 
حتت عنوان »قضايا أمن اخلليج« وذلك للحديث 
عن االحتياجات االمنية لدول التعاون ومواردها 
الطبيعي���ة واالجتاهات االجتماعية واالقتصادية 
واالقليمية وموازين القوى القائمة في ظل التحديات 
التي تعيشها املنطقة، وقد ألقيت احملاضرة بحضور 
مدير اجلامعة د.مت سوليفان وعدد من اعضاء هيئة 
التدريس ومبشاركة عدد من الباحثني االستراتيجيني 

واملتخصصني في العالقات الدولية.
واستهل الندوة مدير مركز الدراسات اخلليجية 
في اجلامعة االميركية د.محمد اشكناني الذي عرض 
برنامج الورشة وعناوين القضايا التي سيناقشها 

احملاضرون في الفترة الصباحية.
وقال ان اهم موضوع يخص اخلليج هو األمن، 
ألن االنسان من دون أمن ال يصل الى االستقرار.

وكان أول املتحدثني رئيس قسم االقتصاد وادارة 
االعمال في اجلامعة االميركية د.جيرمي كريبس 
الذي ركز على امكانية اس���تفادة دول املنطقة من 
الطاقة النووية السلمية كبديل عن الطاقة العضوية. 
وقال ان هذا االمر يس���اهم بالتعاون مع الواليات 
املتحدة االميركية والدول املتقدمة في حتقيق املزيد 

من النمو في املنطقة.
ومن ثم حتدث االستاذ في كلية االقتصاد وادارة 
االعمال د.علي جمال عن تأثير دول اخلليج على 
االقتصاد العاملي كونه���ا تختزن ثلثي االحتياط 
العامل���ي من النفط واس���تقرارها يعتبر ذا أهمية 
استراتيجية ليس فقط لدول التعاون واملنطقة، 

ولكن للعالم بأسره.
واستعرض أبرز التحديات التي تواجه مجلس 
التعاون حاليا والتي منها الوجود العسكري االجنبي 
والتعزيزات العس���كرية والطموح���ات النووية 
االيرانية وعدم االس���تقرار في ال���دول املجاورة 
كاليمن وأفغانستان وباكستان والعراق وفلسطني 

والقرن االفريقي، هذا الى جانب االفتقار الى التنوع 
االقتصادي واالعتماد الكبير على عائدات النفط 

والغاز والعمال االجانب.
وحتدث االستاذ املشارك للدراسات الدولية د.غالم 
فانتاندوست عن احمدي جناد وسياسة اخلضر، 
حيث اس���تعرض في كلمته السياسة اخلارجية 
إلي���ران ودورها كقوة اقليمية في منطقة اخلليج 

والشرق االوسط.
ومن ثم كان الستاذ العالقات الدولية في اجلامعة 
االميركية جورج عيراني كلمة ركز فيها على عالقة 
ايران وسورية وحزب اهلل، حيث قال ان التحالف 
بني سورية وايران بدأ مع الرئيس السابق حافظ 
االسد بعيد احلرب اخلليجية االولى التي نشبت 
بني ايران والعراق، حيث وقف النظام السوري 
مع اي����ران، الفتا الى ان هذا االم����ر ثبت احلوار 
والتحالف بني سورية وايران، وكذلك من ضمنها 
التحالف والتق����ارب االيديولوجي بني النظامني 
كدعم املقاومة في فلسطني )حماس( وفي لبنان 

)حزب اهلل(.
وقال عيراني: كان لسورية دور مهم في تسهيل 
دخول رجال من احلرس الثوري االيراني لتدريب 
عناصر من حزب اهلل في البقاع على احلرب، الفتا 
الى الدعم املالي الذي تقدمه ايران للحزب والذي 

يقارب ال� 100 وال� 200 مليون دوالر سنويا.
وبني عيراني ان للس���فير االيراني السابق في 
سورية دورا مهما في وضع اللمسات االولى خللق 
ح���زب اهلل الذي يعتبر من املنظمات التي يعتمد 
عليها النظام االيراني كورقة للضغط على الواليات 
املتحدة وحلفائها أي مصر واململكة الس���عودية، 
معتبرا ان لبنان هو ورقة مهمة في أيدي النظامني 

السوري وااليراني.
ومن ثم حتدث د.محس���ن بغنيد رئيس قسم 
االعمال واألم���ن االقتصادي واالجتماعي في دول 
التعاون عن ان املنطقة شهدت طفرة تغيير جذري 
في بنيتها االقتصادية واالجتماعية واكبها مجموعة 
من التحديات من أبرزها االعتماد على مصدر واحد 
للدخل واحتمال تعرضها على املدى الطويل ملشكلة 
األمن الغذائي وانخفاض مستوى التعليم والتدريب 
املهني واالعتماد الكبير على الواردات من املنتجات 
الزراعية والصناعية والسلع االستهالكية، فضال 
ع���ن إنفاق القليل من املال على البحوث وتطوير 

التكنولوجيا.

ندى أبونصر
أكد أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز 
الدراسات اإلستراتيجية واملستقبلية بجامعة الكويت 
والناشط في مجال حقوق اإلنسان د.فارس الوقيان 
ان مفهوم املواطنة عميق ومتشعب ونطمح لتكريس 

هذا املفهوم.
جاء ذلك خالل الندوة التي أقامتها هيئة الشباب 
والرياض���ة في ثانوية ص���الح الدين حتت رعاية 
محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس الذي حاور 
فيها د.ف���ارس الوقيان بحضور نائب املدير العام 
لش���ؤون الشباب جاس���م يعقوب ومدير املدرسة 

محمود فرج وحشد من طالب املدرسة.
وأضاف د.الوقيان ان املواطنة حتدد من خالل 

3 بنود وهي القيم والتقاليد واملمارسة.
وأشار الى ان املجتمع الكويتي خليط من املذاهب واألديان واجلنسيات 
ومفهوم املواطنة يعني إمكانية التعايش بني هذا اخلليط في مجتمع 
واحد وكيفية التعايش مع املخزون الثقافي املرتبط باحترام القانون 

وحماية الدولة والقيم واملفاهيم واحترام الواجبات.
وتطرق د.الوقيان خالل احملاضرة التي حاور فيها الطالب والتي 
كانت حتت عنوان »املواطنة تعني العمل« على قيم املواطنة وارتباطها 
ببداية نشأة املجتمع الكويتي، وتطورها مع الوقت والقيم االجتماعية 
التي أتت عن طريق الغزوات التي مرت على الكويت وتبلور مفاهيم 

املواطنة.
وأشار الى القيم االقتصادية التي شكلت ثقافة املواطنة في الكويت 
وثقافة الوحدة الوطنية واعتمادها على قيم  التسامح وعدم التفرقة 

والتميز. وأوضح ان املواطنة نش���أت في العصر 
الروماني وان النس���اء في املجتمع القدمي لم يكن 
لديه���ن حقوق املواطنة ولكن م���ع الوقت تغيرت 

املفاهيم.
وزاد ان الكوي���ت عرفت بالدولة الدس���تورية 
الدميوقراطية في عهد الشيخ عبداهلل السالم وان 
نصوص الدستور نصت على التوازن بني احلقوق 
والواجبات، وق���ال الوقيان: نعمم تكريس مفهوم 
املواطنة لتقدم املجتمع الكويتي ومنافسته لباقي 

الدول ولكي يحل األمن واألمان في الدولة.
وأضاف ان املواطنة تأتي من خالل املمارس���ة 
الفعلية على أرض الواقع، وكيف نستطيع ان منارس 

املواطنة في الكويت كويتيني وغير كويتيني.
وق���ال ان مفهوم املواطنة مفهوم واس���ع ولكن 
يستطيع املواطن ان ميارس هذا املفهوم من خالل االهتمام بجمعيات 
النفع العام واملساهمة بأعمال خيرية وإنسانية، ألن املواطنة عندما 
تطبق على أرض الواقع تكون مواطنة فاعلة وإيجابية واملواطن الصالح 
يحافظ على الدول���ة وممتلكاتها، وبني ان املواطنة ال ميكن ان تكون 
مواطنة صاحلة وإيجابية إذا لم تكن فعالة وكل من يحمل اجلنسية 
الكويتي���ة هو مواطن لكن من يحمل اجلنس���ية وله دور إيجابي في 

تنمية املجتمع هو مواطن فاعل واألمم تقاس بتقدمها وازدهارها.
وبدورها أكدت فواطم بوحمد في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدول���ة ان برنامج إعادة هيكلة الدولة هو جهاز 
حكومي مسؤول عن توظيف الشباب في القطاع اخلاص وتوجيههم 

للقطاع اخلاص الذي يدير عجلة االقتصاد.

في ورشة عمل في الجامعة األميركية

دورة دبلوم التصوير الفوتوغرافي في  »الخليج« حتى 2 مايوخالل ندوة »المواطنة والعمل« في ثانوية صالح الدين
آالء خليفة

نظم مركز الكويت للتصوير 
الفوتوغراف���ي دورة دبلوم في 
التصوي���ر الفوتوغرافي والتي 
يشرف على تدريسها كل من رئيس 
اجلمعية األميركية في الش���رق 
األوس���ط أمين لطفي واملصور 
العاملي Keith Gillett والتي بدأت 
مس���اء امس األول وستس���تمر 
حتى 2 مايو في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مبشرف 
من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 
9 مس���اء، حتت رعاية اجلمعية 
األميركية للتصوير الفوتوغرافي 
واألكادميية البريطانية للتدريب 
H.R.D مبشاركة عدد ال بأس به 

من املتدربني.
وبهذه املناسبة قال املدرب في 
املركز الكويتي للتصوير مهدي 
جابر علي: هذه ال���دورة مدتها 
انواع  شهر وحتتوي على عدة 
من التصوير، موضحا ان رئيس 
اجلمعية األميركية في الش���رق 
األوسط أمين لطفي سيقوم بتقدمي 

محاضرات عن التصوير.
الدورة  الى ان هذه  وأش���ار 
تهدف الى تطوير املهارات لدى 
الى تدريب  املصورين اضاف���ة 
املبتدئني من املصورين، كما ان 
الدورة تخدم طلبة جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم 
من املهتمني من خارج اجلامعة.

ومن جهة اخرى كشف علي 
عن دورات مس���تقبلية ستقام 
خالل فت���رات متفرقة مؤكدا ان 
هناك تنسيقا دائما مع املدربني 
من خارج الكويت حسب جدولهم 
الزمني والفترات التي تس���مح 
بتواجدهم ف���ي الكويت وهناك 
ما يقارب ال� 16 مشاركا في هذه 

الدورة.
ومتنى علي مشاركة املهتمني 
في مجال التصوير بهذه الدورات 
الت���ي يقيمها املرك���ز الكويتي 
للتصوير ملا لها من فائدة كبيرة 

ستعود عليهم في املستقبل.
اجلدير بالذكر ان مركز الكويت 
الفوتوغرافي يقدم  للتصوي���ر 
دورات تدريبية لهواة التصوير 
ويقدم عدة انشطة ألعضائه، وقد 
تأسس مركز الكويت للتصوير 
الفوتوغرافي عام 2009 وهو اول 
مركز قط���اع خاص يعتمد على 
كوكبة من الشباب والهدف من 
انشاء هذا املركز هو تطوير هواية 
التصوير والوصول الى مرحلة 

االحتراف.
املرك���ز نوعني من  ويق���دم 
الن���وع األول لهواة  ال���دورات 
التصوير ويقوم املركز بتدريبهم 

مبس���توى متقدم ويق���دم لهم 
دورات خاص���ة في أساس���يات 
التصوي���ر وتطوي���ر الطبيعة 
واألزي���اء والتصوير الصحافي 
واإلعالمي، اما النوع الثاني فهو 
للمحترف���ني ويتم بالتعاون مع 
اجلمعي���ة األميركية للتصوير 
ويقوم املرك���ز باحضار مصور 
عاملي ويحصل املتدرب في نهاية 
الدورة على شهادة معترف بها 
على املستوى الدولي وشهادة من 
األكادميية البريطانية للتدريب، 
اما الورش واألنشطة فيستفيد 
منها املص���ور من خالل جوالت 

سياحية في الكويت.

متابعة من احلضور في قسم العلوم السياسية

د.طارق عبدالوهاب متحدثا بحضور د.هيلة املكيمي

جانب من الدورة

عثمان: نظام البشير نجح في المزج بين العناصر العسكرية والمدنية 
وقطع شوطًا في التعامل مع التجربة الديموقراطية

آالء خليفة
عبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.كمال 
الدين عثمان عن اعتقاده بأن نتائج االنتخابات السودانية 
األخيرة تشير إلى أن شعب جنوب السودان رمبا يكون قد 
حسم أمره بشأن البقاء ضمن اجلمهورية السودانية وأنه 
اختار االنفصال في دولة مستقلة، الفتا في املقابل إلى وجود 
أعداد كبيرة من اجلنوبيني ال يحبذون االنفصال تخوفا 
من خطر البلقنة وسيطرة فئة معينة على مقدرات دولة 

اجلنوب اجلديدة التي يعتمد اقتصادها على الشمال.
حديث د.عثمان كان خالل ندوة االنتخابات الرئاسية 
والبرملانية في السودان التي أقامها قسم العلوم السياسية 
بجامعة الكويت ظهيرة أمس بقاعة البنك الدولي بكلية 
العلوم االجتماعية وذلك مبشاركة رئيس القسم د.عبداهلل 
الشايجي. بداية وصف د.عبداهلل الشايجي االنتخابات 
السودانية األخيرة بالتاريخية والتي استحوذت حليويتها 
على اهتمام وس����ائل اإلعالم رغم التشكيك الواسع في 
شرعيتها ونتائجها وتقييم بعض التقارير الدولية لتلك 

العملية بأنها ال ترقى إلى معايير الدميوقراطية الفعلية، 
طارحا بعض التس����اؤالت حول مدى تأثير نتائج تلك 
االنتخابات على مصير انفصال اجلنوب السوداني املقرر 
االستفتاء حوله في مطلع 2011، والوضع في دارفور، ومدى 
إمكانية اعتبار نتائجها داعمة ملوقف الرئيس البشير ضد 
مذكرة االعتقال الدولية التي أصدرت بحقه، بعد حتقيقه 

حوالي 70% من أصوات الناخبني السودانيني.
من جانب����ه أكد د.عثمان أن االنتخابات الس����ودانية 
أثارت الكثير من اجل����دل، كما أنها متثل أكثر انتخابات 
ذات طابع معقد في تاريخ السودان السياسي بل ورمبا 

في التاريخ العاملي.
وذكر أن نظام البش����ير جنح في املزج بني العناصر 
العس����كرية واملدنية في هياكله، وأنه قطع ش����وطا في 
التعامل مع التجربة الدميوقراطية وإن كانت بصورة غير 
مكتملة في سبيل حتوله إلى نظام دميوقراطي، الفتا إلى 
أن االنتخابات السودانية األخيرة وتوقيع اتفاقية السالم 

مع اجلنوب كانا من ضمن محطات ذلك التحول.

وأوضح د.عثمان أن االنتخابات السودانية التي جرت 
خالل الفترة من 11إلى 15 اجلاري شهدت استئثار الرئيس 
البشير بأصوات 68% من الناخبني مبن فيهم ناخبو إقليم 
دارفور بوالياته الثالث، وحتقيق احلزب احلاكم ملا يقارب 
75% من مقاعد البرملان املركزي الذي خصصت 25% من 

مقاعده للمرأة السودانية وفق نظام الكوتا.
وأش����ار إلى تقريري بعثة االحتاد األوروبي وفريق 
كارتر اللذين انتقدا االنتخابات الس����ودانية ملا ش����ابها 
وفق رؤيتهم����ا للكثير من العثرات مما يجعلها ال ترقى 
إل����ى أن تقارن بتجارب دميوقراطية في دول أكثر منوا، 
معتبرين أن تلك االنتخابات متثل رغم التحفظات خطوة 
أولية نحو الدميوقراطية واالصالح، معتبرا أن فحوى 
التقريرين تتناق����ض مع تقرير مفوضية االمم املتحدة، 
وبعثة االحتاد األفريقي، والش����بكات الوطنية القومية 
التي وصفت االنتخابات بأنها منوذج يحتذى بالنس����بة 
لألفارق����ة وأن مقارنتها بتجارب ال����دول النامية يحمل 

إجحافا كبيرا.

الشايجي طرح تساؤالت حول مصير انفصال الجنوب السوداني مطلع 2011 

عبدالوهاب: الوحدة العربية فكرة خيالية في أذهان المثاليين 
ٍ أمنية وترحيل بعض أنصار البرادعي من الكويت لدواع

 آالء خليفة
نظم قس����م العلوم السياسية 
بجامعة الكويت ندوة أدارتها استاذة 
العلوم السياسية د.هيلة املكيمي 
حول العالقات املصرية � الكويتية، 
قدمها الباحث بجامعة قناة السويس 
د.طارق عبدالوهاب وذلك صباح 

امس في القاعة الدولية بالكلية.
وقد أوض����ح الباحث املصري 
من جامعة قناة السويس د.طارق 
عبدالوهاب ان الوحدة العربية باتت 
فكرة خيالية تداعب اذهان املثاليني من 
املفكرين العرب، وبالذات في اعقاب 
حقبة الثمانينيات والتسعينيات 
في القرن العشرين، مشيرا الى ان 
العالقات العربية � العربية »كمن 
يسير على اجلمر« فمازالت حتى 
الوقت الراهن جتد صعوبة في فهم 
مراميها من جانب السياسيني، فإن 
الكثير من املؤرخني يجدون الكثير 
من العقبات في صعوبة حتليلها 
والوصول إل����ى احلقيقة اخلاصة 
بها، بسبب نقص الوثائق بشكل 
متعمد وعدم توافره����ا في ايدي 
الباحثني في الوقت املناسب، الفتا 
الى ان العالقات العربية � العربية 
هي اصعب موضوعات الدراس����ة 
ف����ي التاريخ احلدي����ث واملعاصر 
معاجلة، ملا فيها من حساس����يات 
وتوترات ومح����اوالت من جانب 
القوى الكبرى التي كانت جتد ان 
من مصلحتها افساد هذه العالقات 
واحليلولة دون تضامن دول الوطن 
العربي مع بعضها البعض لتصل 
التقارب، ناهيك عن تصديها  الى 
الش����رس لتحقيق احللم العربي 
في وحدة االقطار العربية. وتابع: 
لقد متيزت عالقات مصر العربية 
بدول الوطن العرب����ي بكثير من 
التضحيات من اجل امتها العربية 
واحلفاظ على مثاليتها اميانا منها 

عالقات عربية صحيحة.
وقال: أم����ا الكويت بالرغم من 
صغ����ر حجمها س����كانيا، وصغر 
مس����احتها مكانيا فانها ش����كلت 
باملشكالت التي أحاطت بها والعداء 
بينه����ا وب����ني الع����راق واألطماع 
األجنبية في بترولها س����طورا ال 
تنس����ى في تاريخ األمة العربية، 
مش����يرا الى ان العدوان العراقي 

بأن تلك هي رسالتها حيث تصدت 
لكل االحالف والقواعد التي انشأها 
االستعمار، وتدخلت مصر دوما في 
فض املنازع����ات واخلالفات حول 
احلدود بني الدول العربية ودافعت 
عن وجود اجلامعة العربية بيت 
العرب لتكون املنظمة االقليمية التي 
تصون استقالل هذا الوطن وتدفع 
به الى التعاون والتقدم من خالل 

على الكويت كان سببا في ضرب 
فكرة القومي����ة العربية، مبينا ان 
العالقات املصرية � الكويتية متيزت 
عن غيرها من دول الوطن العربي، 
بذلك الدور الذي لعبته مصر سواء 
في التصدي للمحاولة األولى من 
جانب العراق على عهد عبدالكرمي 
قاسم سنة 1961 لضم الكويت حيث 
تصدى ل����ه جمال عبدالناصر كما 

اسهمت مصر بقيادة حسني مبارك 
في املش����اركة العسكرية لتحرير 
الكوي����ت بعد احملاول����ة العراقية 
الثانية على يد صدام حسني الذي 

قام بغزو الكويت.
وحول نتائج بحث أطروحته 
الت���ي تتناول العالقات العربية � 
العربية، قال: »إن الصراعات العربية 
� العربية وبال أي مبررات منطقية 
معقولة قد استنفدت وخالل سنوات 
قليلة طاقات بشرية ومادية هائلة، 
ولم يعد هناك ما يدعو الى استمرار 
هذا النسف العربي في غير موقعه 
او في غير مساحته الطبيعية ألن 
املستفيد الوحيد هو االستعمار 
والصهيونية العاملية وأدواتهما 
االقتصادية والسياسية هي اجلهات 
الوحيدة املس���تفيدة من الصراع 
العربي � العربي، اما اخلاسر الوحيد 
فلن يكون سوى العرب أنفسهم 
شعوبا وقادة سواء بسواء، فالعرب 
في حاجة الى صياغة إستراتيجية 
ثابتة ال تتغي���ر بتغير الظروف 
السياس���ية وال تخضع لألمزجة 
الشخصية في عالقتها املباشرة 
بأمن وس���المة األراضي العربية 
بش���كل ع���ام بحيث تظ���ل هذه 
االستراتيجية هي الضابط الذي 
يحكم العالقة بني األنظمة العربية 
مجتمعة بني أي جهة إقليمية او 

دولية أخرى«.
وتعليقا عما حدث من ترحيل 
للمعتصمني م����ن أنصار د.محمد 
البرادعي، رد قائال: »ما حدث كان 
لدواع أمنية وكل دولة لها حرية 
اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما 
ان ما حدث من قبل اجلانب الكويتي 
كان من املمكن ان يحدث نفسه من 
اجلانب املصري، وهنا ال ميكن إلقاء 

اللوم على الكويت«.

في ندوة أقامها قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت

 )أسامة البطراوي(د.فارس الوقيان

آالء خليفة
أكد طالب الدكتوراه باجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين احملامي 
فالح اخلش����مان خالل املؤمتر الذي عقد مساء امس مبنطقة السرة 
بديوان عادل الرومي، انهم التزموا بجميع الشروط واإلجراءات املطلوبة 
عندما رغبوا في االلتحاق باجلامعة اخلليجية في مملكة البحرين، 
حيث تأكدوا انها معترف بها لدى وزارة التعليم العالي الكويتية ثم 
قاموا بفتح ملف لدى الوزارة، كما استوفوا جميع اإلجراءات، ولكن 

بعد دراستهم فيها ملدة عامني تقريبا فوجئوا بصدور قرار بتاريخ 
2009/7/1 م����ن وزارة التعليم العالي البحريني����ة ينص على عدم 
تخريج الطلبة الدارسني وإيقاف القبول في اجلامعة اخلليجية الى 
حني تعديل أوضاعها. وأضاف قائال: واألغرب من ذلك ان القرار طبق 
بأثر رجعي، فكيف يطبق بأثر رجعي؟! موضحا انه لم تتم مخاطبة 
أي طالب باإلجراءات التي متت بني وزارة التعليم العالي البحرينية 

واجلامعة اخلليجية وكأن األمر ال يعني الطلبة وال ميسهم.

طالب دكتوراه في الجامعة الخليجية بالبحرين: كيف يطبق قرار القبول والتخريج بأثر رجعي؟!


