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 دعت وزارة التعليم العالي جميع طلبة الهند والفلبني الذين لديهم 
اعتماد قبول مصدق مـــن وزارة التعليم العالي الى مراجعة مكتب 
خدمة املواطن في وزارة التعليم العالي ـ املنطقة احلرة ـ مبنى ١٠ ـ 
الدور االرضي لتحديث بياناتهم مصطحبني معهم املستندات املطلوبة: 
اعتماد القبول املصدق، كشف الدرجات، شهادة الثانوية او الدبلوم، 
نسخة من شهادة التخرج وصورة من البطاقة املدنية بدءا من يوم 

االحد ٢٦ اجلاري من الساعة ٩ صباحا حتى الـ ١ ظهرا. 

 «التعليم العالي» تدعو طلبة الهند والفلبين إلى مراجعتها

 اليتامى افتتح معرض الجاليات في «العلوم»:
  التعريف بالثقافات والعادات المختلفة 

 مدير جامعة القصيم يكرم طالبًا كويتيًا
  لنيله الماجستير بدرجة امتياز

 بدء تقديم طلبات االلتحاق
  ببرامج «الجامعة العربية المفتوحة» اليوم

 حتت رعاية وحضور أمني عام جامعة الكويت د.أنور 
اليتامى، أقامت جمعيــــة طلبة كلية العلوم بجامعة 
الكويت معرض اجلاليات صباح امس االثنني مبشاركة 

عدد كبير من اجلاليات الدارسة في اجلامعة.
  وقال امني عام اجلامعة د.أنور اليتامى: يسعدني 
أن أفتتح معرض اجلاليــــات في كلية العلوم، وهو 
يعتبر نشاطا مهم في اجلامعة، وهذا النشاط يعيد 
لنا الذكريات عندما كنا ندرس في الواليات املتحدة 
األميركية وكنا نشارك في معرض اجلاليات هناك، 
من أجل تعريف زمالئنا الطلبة بالكويت، وبتاريخها 
والعــــادات والتقاليد، واليوم نرى األمر نفســــه في 
جامعة الكويت مبشــــاركة ١٥ دولة من مختلف دول 
العالم، مثل اليابان وتايوان والدول األفريقية والدول 
العربية والدول األوروبية مثل إســــبانيا وأرمينيا، 

للتعريف بدولهم وثقافاتهم املختلفة وهذا ضروري 
جدا لفتح اآلفــــاق بينهم وبني طلبتنا، ليكون هناك 
تعارف وتفهم للعادات والتقاليد وفتح آفاق جديدة 

في العلم.
  وتقدم اليتامى بجزيل الشكر الى كلية العلوم وعلى 
رأسها عميدة الكلية د.نادية ششعيب والقائمني على 
الكلية، مضيفا: الشكر موصول الى جمعية العلوم على 
هذا النشاط والقائمني على املعرض الذين قاموا بعمل 
رائع ومتميز، وأدعو اجلميع لزيارة هذا املعرض سواء 
من الطلبة او األســــاتذة او من عامة الناس للتعرف 
على الثقافات والعادات والتقاليد املختلفة، وهذا يدل 
على ان جامعة الكويت جامعة عاملية فيها العديد من 
الطلبة من دول العالم املختلفة الذين يأتون جلامعة 

الكويت لتلقي العلم. 

 الرياضـ  كونا: كرم مدير جامعة القصيم د.خالد 
احلمودي امس الطالب الكويتي فيصل سلطان 
املري مبناسبة حصوله على درجة االمتياز مع 
مرتبة الشرف االولى عن رسالة املاجستير املقدمة 
لكلية الشريعة والدراسات االسالمية باجلامعة. 
وقـــال املري في تصريح لــــ «كونا» امس عقب 
التكرمي ان الرسالة متت حتت اشراف د.عبداهللا 
السكاكر وهي بعنوان «تطهير االسهم والصناديق 

االستثمارية من الكسب احلرام».
  واضاف انه استعرض للجنة اهداف وفوائد 
تعامالت البرنامج وامكاناته وما يقدمه من سهولة 
في قراءة القوائم املالية للشركات وتسهيل عملية 
التطهير وفقا لضوابط الهيئات الشرعية املعتمدة 

عامليا.
  وذكر املري ان الرسالة والبرنامج رشحا كأفضل 
بحث فقهي جتديدي كما حصال على امللكية الفكرية 

من وزارة االعالم باململكة العربية الســـعودية 
ودولة الكويت، مضيفا انه مت ارســـال البرنامج 
ايضا لتسجيله في الواليات املتحدة االميركية 
ليحصل على براءة اختراع عن طريق «مؤسسة 
التقدم العلمي الكويتي» وانه حظي بتقدير بالغ 

من قبل بعض املؤسسات االقتصادية واملالية.
  من جهته، بارك مدير جامعة القصيم د.احلمودي 
للطالب املري حصوله على هذا االجناز معتبرا 
هذا البحث يصب في مصلحة املجتمع الســـيما 
الذين يبحثون عن مسألة فقهية معينة في هذا 
اجلانب، مؤكدا انهم في جامعة القصيم يفخرون 

بهذه البحوث املميزة.
  ومتنـــى احلمودي عمل املزيـــد من البحوث 
االجرائيـــة فـــي جميـــع املجاالت كل حســـب 
تخصصـــه مثمنا دور عمادة الدراســـات العليا 

بهذا اخلصوص.

 آالء خليفة
  اعلـــن المدير المكلف لفرع 
المفتوحة  العربيـــة  الجامعة 
د.طـــارق فخـــر الديـــن عـــن 
فتـــح بـــاب تقديـــم الطلـبات 
الجامعية  لاللتحاق بالبرامج 
اليـــوم الثالثاء  ابتـــداء مـــن 
الرســـمي للفرع الموقع  على 
«www.aou.edu.kw» والـــذي 
من خالله يمكن تقـديم طلبات 
االلتحا١ق ودفع رسوم التقديم 

بكل سهولة ويسر.
  وقال فخـــر الــدين: يطرح 
الكويـت في  فرع الجامعة في 
الدراســـي اشـــلـثاني  الفصل 
اللغـــة االنجليزية  برنـامجي 
وآدابـهـــا وبرنامـــج تقنيات 

والحوســــبة  المعلومـــات 
المـختلفـــة من  بـمســــاراتها 
اتصاالت وحـوسبة وتقنيات 

المعلومات التي تعطي بموجبها 
البكالوريوس للطلبة،  درجة 
ويمكن لجميـــع الراغبين في 
اكثر  الحصول على معلومات 
عـــن الجامعـــة وتخصصاتها 
وبرامجها العلمية زيارة الموقع 

االلكتروني للفرع.
ان اســـماء    واعلن د.طارق 
المرشحين للقبول سيتم االعالن 
الخميس  ابتداء من يوم  عنها 
المقبل،  الموافـــق ٢٧ ينايـــر 
وستعطى أولوية القبول وفقا 
للنســـبة في الثـانوية العامة 
مع النسبة في اختبار القدرات 
من بين المتقدمين وبحســـب 
الطاقة االستيعابية للفرع في 

الكويت. 

 الرسالة بعنوان «تطهير األسهم والصناديق االستثمارية من الكسب الحرام» 

 د.أنور اليتامى في جولة على املعرض

 د.محمد بهبهاني ود.أحمد املنيس يكرمان أحد املشاركني (سعود سالم) د.بهبهاني ود.عبداهللا الغنيم ود.أحمد املنيس وجولة داخل املعرض

 مدير جامعة القصيم د.خالد احلمودي مكرما فيصل املري 

 (كرم ذياب) د.وينفريد ثومبسون ود.نزار حمزة ود.أرمني كويسلر خالل اللقاء 

 المنيس: تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار لمواجهة 
التحوالت المتسارعة أمام المجتمعات الخليجية 

 ثومبسون: سقوط حائط برلين رمز فاصل في التاريخ األوروبي
تلك الفتــــرة حني تأثرت أملانيا 
الغربية باالقتصــــاد األوروبي 
وشهدت بعض التطورات أكثر 
مــــن تلك التي شــــهدتها أملانيا 

الشرقية حينها.
  وتابع ان أســــاليب التطور 
كانت تطول كل شيء كاإلعالم 
مثال حيث لم يكن باســــتطاعة 
سكان أملانيا الشرقية التواصل 
مع اإلعالم احلــــر ولم ميتلكوا 
وســــائل اإلعالم كما كان احلال 

في أملانيا الغربية.
  كما حتدث بيرنغير عن الواقع 
ااالجتماعي الذي كانت تسوده 
فروقات في تلك الفترة، والتي 
كانت تؤثر على جناح الناس، 
وكان ذلك يظهر جليا في وسائل 
وطرق التعليــــم حينها والتي 
كانت تؤثر على أسس التقييم 

واحلكم على األداء.
  وقال بيرنغير ان هذه العقليات 
اختلفت كثيرا بعد سقوط جدار 
برلني، والعديد من السياسيني 
واحلكام يعملون على التخلص 
من هذه اآلثــــار وهي تضمحل 
مع مرور الزمن. وختم بيرنغير 
بالقــــول ان واقع الفروقات بني 
سكان أملانيا الشرقية والغربية 
واالنقسامات التي كانت حاصلة 
يتغير شيئا فشيئا وقد اخذت 
السياسات تتطور بشكل كبير 
حتى وصلت أملانيا الى ما هي 
عليــــه اليوم ودخلــــت االحتاد 
األوروبي وأصبحت في مصاف 

الدول األوروبية. 

الدعاية عليهــــا حتى باتت فكرة 
«احلرية» حلما يسعى له سكان 

أملانيا الشرقية.
  وتابع كويســــلر ان التغيرات 
التي حصلــــت عامي ١٩٨٩ و١٩٩٠ 
متثلت في توحد األملانيتني وإنهاء 
االنقســــام األوروبي وقد حتققت 
أملانيا  بشجاعة وإصرار ســــكان 

الشرقية.
  مــــن جانبه، حتــــدث ثوماس 
بيرنغير عن توالي احلكام وخالل 
فترة االنقســــام وما احدثوه من 
تغيرات في املنطقة حينها، وتناول 
اجلانب االقتصادي الذي اختلف 
بني أملانيا الشرقية والغربية في 

في اخلليج ثوماس بيرنغير.
  وقد أشار حمزة الى ان هذا النوع 
من النشــــاطات التفاعلية يفسح 
العالقات  امام طالب قسم  املجال 
الدولية والعلوم السياسية بشكل 
خاص للتعرف على السياســــات 
الدوليــــة واحملطــــات التاريخية 
بشكل جديد ويساعدهم على طرح 
تســــاؤالتهم حيال هذه املواضيع 
على مختصني في هذه املجاالت، 
ثم كانت مشاركة د.أرمني كويسلر 
التي قــــال فيها انــــه منذ حوالي 
عقدين وقع حائط برلني وأسدل 
الستار احلديدي الذي توحدت من 
بعده أملانيا الشــــرقية والغربية 

وشــــهدنا والدة ألوروبا املتحدة 
وألملانيا احلــــرة والدميوقراطية 
بعد فترة طويلة من االنقسامات 

والديكتاتورية.
  واســــتعرض كويسلر الواقع 
الذي كان يعيشه ســــكان أملانيا 
الشــــرقية بتعرضهم للقتل كلما 
حاولوا الهروب والفرار عبر حائط 
برلــــني وعليه كان البــــد لهم من 
اخلضوع للديكتاتورية احلاكمة 
والتأقلــــم مع الصــــراع من أجل 
البقــــاء، ومن أجل احلصول على 
اليومية  بعض متطلبات احلياة 
كالهاتف ووسائل النقل الى جانب 
التعليم اجليد بعيدا عن سيطرة 

 رندى مرعي
  بالتعاون مع السفارة األملانية 
الكويــــت، نظمــــت اجلامعة  في 
األميركية معرض «العالم املثالي 
للديكتاتورية» الذي عرض مراحل 
االنقســــام األملاني وصّور احلياة 
في الفترة املمتدة بني ١٩٤٩ و١٩٨٩ 
قبل سقوط جدار برلني عام ١٩٩٠ 
ومت تسليط الضوء بالصور على 
كل التفاصيــــل احلياتية في تلك 
الفتــــرة والفرق في طريقة عيش 
سكان أملانيا الشرقية وسكان أملانيا 

الغربية.
  وباملناسبة قال رئيس اجلامعة 
د.وينفريد ثومبسون ان سقوط 
حائط برلني كان رمزا فاصال في 
التاريخ األوروبي وتاريخ أملانيا 
التي شــــهدت تغيرات كثيرة بعد 
سقوطه، لذلك كان البد من التطرق 
لهذه املرحلة وفتح مجال النقاش 
بني الطلبة وبعض املختصني بهذا 
املجال، فكان هذا النشاط الذي يقام 

بالتعاون مع السفارة األملانية.
  وأمل ثومبسون ان يكون هناك 
العديد من هذا النوع من التعاون 
مع سفارات مختلفة لتقدمي املراحل 
التاريخية للطالب بطريقة تفاعلية 

وجديدة.
  بدوره أدار عميد كلية اآلداب 
والعلـــوم في اجلامعـــة د.نزار 
حمـــزة محاضرة شـــارك فيها 
كل من مستشار ونائب رئيس 
البعثـــة في الســـفارة األملـانية 
د.أرمني كويســـلر ومدير مكتب 
شركة كونارد ادينور ستيفتنغ 

 آالء خليفة
  أكد نائب مدير جامعة الكويت لألبحاث د.احمد املنيس ان 
اجلامعة تفتح ذراعيها للتعاون العلمي والفكري والثقافي، 
الفتا الى انه لم تعد العالقة السياســـية التي تركز على 
القيم واملبادئ او العالقات االقتصادية هي فقط التي يجب 
التأكيد والتركيز عليها وامنا التركيز ايضا على توسيع 
نطاق التعاون العلمي والثقافي وتبادل اآلراء واخلبرات 
واســـتخدام احلوار البناء للجمع بني اطرافه، ومحاوره 
رؤى احلاضر وتوقعات املستقبل والتوجه الى االرتقاء 

باملنجزات ودفعها الى عالم اليوم.
  جاء ذلك خالل الكلمة التي القاها د.املنيس نيابة عن 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
راعية مؤمتر التحوالت السياسية واالقتصادية وتأثيراتها 
في منطقـــة اخلليج واجلزيرة العربية الذي نظمه مركز 
الدراسات االستراتيجية واملســـتقبلية بجامعة الكويت 
بالتعاون مع مركز دراســـات اخلليج واجلزيرة العربية، 

والذي اقيم صباح امس بقاعة املؤمترات بالشويخ.
  واضاف د.املنيس: نستشـــعر اهمية املرحلة احلالية 
وحتوالتها املختلفة وتأثيراتها في منطقة اخلليج واجلزيرة 
العربية امال ان يخرج املؤمتر الى نتائج ومعطيات من خالل 
الدراسات والبحوث املشاركة في هذا املؤمتر وخصوصا 
في هذه املرحلة التاريخية الزاخرة باألحداث واملتغيرات 
والتي حتتاج الى استراتيجية للعمل اجلماعي وتوطيد 
دور مؤسسات املجتمع املدني ومؤسسات البحث العلمي 
وكذلك املؤسسات املالية واالقتصادية وتعزيز املشاركة 
في اتخاذ القرار ملواجهة التحوالت املتســـارعة التي متر 

بها املجتمعات اخلليجية.
  وتابع د.املنيس قائال: لم يكن لهذا املؤمتر ان يقام ويتم 
اعداده اال بفضل اهللا ومبـــؤازرة ادارة اجلامعة وجميع 
العاملني في اجلامعة وبالدعم املعنوي واملادي من رعاة 
املؤمتر الكرام ومشاركة الباحثني واخلبراء بأبحاثهم التي 
اثرت محاور املؤمتر بآرائهم الســـديدة، كما اشار الى ان 
مركز الدراسات االستراتيجية واملستقبلية قد أنشئ عام 
٢٠٠٠ برغبة من اجلامعة في تنشـــيط اجلهود البحثية 
وتركيزها حول مجاالت محددة مسبقا بغية خلق مناخ 
بحثي متكامل، اما مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية 
أنشئ عام ١٩٩٤ كأحد مراكز البحوث والدراسات املتخصصة 
في منطقة اخلليج واجلزيرة العربية ومسيرته البحثية 
والعلمية تزخر بالعديد من االجنازات واألعمال املتميزة، 
موضحا انه كان اللتقاء املركزين األثر الفعال في اعداد هذا 
املؤمتر وما حفل من اعمال ليكون بداية مسيرة مستدامة 

في البحث العلمي اجلاد.

  وشدد د.املنيس على ان هذا املؤمتر له طابع استشرافي 
وتوجهات مســـتقبلية لبناء مجتمعات حتظى بالرعاية 
املتكاملة، وتساهم في تنمية املجتمع وتقدمه، موضحا ان 
املشاركة في مناقشة القضايا بخبرات الباحثني العلمية 
والعملية سيكون لها االثر الفعال فيما يتوصل اليه املؤمتر 
من نتائج وما يتحقـــق من اهداف ميكن وضعها موضع 

التنفيذ واالهتداء بها في اتخاذ القرار املناسب.
  ووجه د.املنيس الشـــكر والثناء ملنظمي املؤمتر على 
جهودهم القيمة وللباحثني املشـــاركني على مشـــاركتهم 
التي سيكون لها اطيب االثر في اجناح املؤمتر وحتقيق 

األهداف املرجوة منه على النحو املأمول.
  وفي كلمته التي ألقاها خالل االفتتاح قال مدير مركز 
الدراسات االستراتيجية واملســـتقبلية بجامعة الكويت 
د.يوسف غلوم انه عندما بدأنا التفكير في عقد هذا املؤمتر 
وحتديد محاوره واختيار املشاركني فيه كانت األزمة املالية 
العاملية تنشر ظاللها القامتة على ربوع معظم اقتصاديات 
دول العالم فبدأت بواكيرها بالواليات املتحدة األميركية 
متمثلة في ازمة الرهن العقاري ثم انتقلت ســـريعا كما 
يقولون في املثل العربي «كالنار تســـري في الهشـــيم» 
الى معظم دول العالم املتقدم منه والنامي والتي شبهها 
كثير من االقتصاديني بأزمة الكســـاد الكبير التي حدثت 
في الواليات املتحدة وكثير من دول اوروبا خالل الفترة 

من ١٩٢٩- ١٩٣٣.
  وتابع د.غلوم: ولقد شكلت تلك األزمة املالية العاملية 
حتديات اقتصادية وسياسية واجتماعية انعكست تداعياتها 
الســـلبية على الكثير من دول العالم وعلى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، فكان البد ملركز الدراسات اإلستراتيجية 
واملستقبلية انطالقا من مهامه ومسؤولياته املشاركة على 
املستوى االستراتيجي واألكادميي من عقد مؤمتر توجه 
دراســـاته وبحوثه للعمل على جتنب مجتمعات اخلليج 

العربي اآلثار السلبية لتلك األزمة املالية العاملية. 
  واضاف: ان دول مجلس التعاون اخلليجي شهدت خالل 
العقود الثالثة األخيرة العديد من التحوالت السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية، لعل أهمهـــا زيادة املصادر 
االقتصادية النفطية وغيـــر النفطية وتوظيف عوائدها 
سواء في متويل خطط وبرامج ومشروعات التنمية، أو 
في تأسيس شبكات األمان االجتماعي للفئات والشرائح 
االجتماعية محدودة الدخل، أو في حتقيق النمو واالستقرار 
االقتصادي. وتنامي الدور الذي يلعبه املجتمع املدني في 
ترسيخ الدميوقراطية التي أتاحت مساحة أرحب ملشاركة 
املواطنني للنخبة السياسية في اتخاذ القرارات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، ومتكني املرأة وزيادة مشاركتها 

اإليجابية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
   وتابـــع: انه بدأ العمل في اإلعـــداد لهذا املؤمتر الذي 
جاء تنظيمه ثمرة للتعاون والتكامل بني مركز الدراسات 
اإلســـتراتيجية واملســـتقبلية ومركز دراســـات اخلليج 
واجلزيرة العربية التابعني جلامعة الكويت، ومت حتديد 
محاوره في ضوء تلك التحوالت التي تعيشها مجتمعات 
اخلليج العربي، والتي شملت جميع جوانب احلياة على 
املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، حيث جاء 
احملور األول بعنوان التحوالت السياســـية واالجتماعية 
في دول اخلليج العربي، حيث ســـتتم مناقشة ٥ بحوث 
في هذا احملور، وحتدد عنوان احملور الثاني في التحوالت 
االقتصادية في دول اخلليج العربي، اذ ستتم مناقشة ٦ 
بحوث، أما احملور الثالث واألخير فجاء بعنوان التأثيرات 
املالية في منطقة اخلليج واجلزيرة العربية، وفيه ستتم 

مناقشة ٣ بحوث. 
  كما اشار د.غلوم الى ان املشهد اآلن في منطقة اخلليج 
العربي من وجهة النظر اإلستراتيجية واملستقبلية يتجاوز 
تلك التأثيرات التي أحدثتها التحوالت السياسية واالقتصادية 
لكي تؤكد على أنـــه ال مفر ملواجهتها والتعامل معها، إال 
من خالل التحول إلى املجتمع الذي تتسيد وتتساوى فيه 
حقوق اإلنسان، وتزدهر في أرجائه الدميوقراطية واملشاركة 
والشورى، وتتعزز فيه البنية القانونية واملؤسسية الداعمة 
للحريات، وتتجذر فيه دولة احلق والقانون، وتتعمق فيه 
الشراكة احلقيقية بني املجتمع املدني واملجتمع السياسي، 
ويتعاظـــم فيه مجتمع املعرفة، ومتكني املرأة، األمر الذي 
يجعل لهذه التأثيرات دورا فاعال في ازدهار وتنمية وتقدم 

مجتمعات مجلس التعاون اخلليجي العربي. 
  ثم مت افتتاح اجللســـة األولى برئاســـة رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتية د. عبداهللا الغنيم، وحاضر 
فيها د.علي ليلة من جامعة عني شمس من جمهورية مصر 
العربية وحتدث عن دور احلركات االجتماعية في تعزيز 
املشـــاركة واتخاذ القرار، مؤكدا ان احلركات االجتماعية 
تتســـق مع أوضاع نظامنا العاملي املعاصر الذي يتميز 
بــــ ٣ خواص األولى: رفض التحـــوالت الراديكالية التي 
تفجرت نتيجة الثـــورات العديدة التي وقعت في القرن 
املاضي. والثانية: أن هذا العالم ينشـــد االستقرار سواء 
على الصعيد العاملي، أو حتى على الصعيد الداخلي في 
نطـــاق املجتمعات القومية. والثالثة: أن هذا العالم يؤكد 
على التحول الدميوقراطي الذي يعني في جوهره إتاحة 
مساحة أوسع ملشاركة النخبة واجلماهير في اتخاذ القرار، 
وبذلك تصبح احلركة االجتماعية هي اآللية التي تضغط 

في هذا االجتاه.   
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