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 الجامعــــة  الجامعــــة 
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تفتتح كلية احلقوق في جامعة الكويت معرض 
«الكتاب القانوني» األول الذي تنظمه خالل الفترة 
من ٤ـ٦ اجلاري، وسيبدأ االفتتاح في متام الساعة 
العاشرة من صباح اليوم في بهو كلية احلقوق 

في حرم اجلامعة بالشويخ. 

 «الحقوق» تفتتح معرض
  «الكتاب القانوني» األول اليوم

 د. عواد الظفيري متوسطا د.غامن النجار ود.محمد الفيلي واحمد الديني وفهد احلبيني خالل الندوة جانب من مسيرة «ال لتكميم األفواه»

 د.عبدالرزاق النفيسي خالل جولته التفقدية في معهد االتصاالت واملالحة د.عبدالرزاق النفيسي مستقبال السفير محمد حسني بحر العلوم 

 مبارك الدوسري

 ديوان الخدمة يطالب بعودة موفديه
  المقيدين بالجامعة األميركية في أثينا 

 صرح الوكيل املساعد لشؤون 
البعثــــات ونظــــم املعلومات في 
ديوان اخلدمة املدنية طارق اخلالد 
بضرورة عودة موفدي الديوان في 
اجلمهورية اليونانية واملقيدين في 
اجلامعة األميركية بأثينا والبالغ 
عددهــــم ١٩ موفــــدا، (٤ موفدين 
ببعثات دراسية دراسات عليا)، 
و(١٥ موفــــدا بإجازات دراســــية 
للدراسات اجلامعية) ومباشرتهم 
العمل فورا وذلك بناء على القرار 
الصادر من وزارة التعليم العالي 
رقم ٥٨٢ املــــؤرخ في ٢٠١٠/١٢/٢ 

واملتضمن:
  املادة األولى: استمرار إيقاف 
التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيني 
باملراحل اجلامعية والدراســــات 
العليا باجلامعة األميركية بأثينا 

في اجلمهورية اليونانية.
الطلبة  الثانية: علــــى    املادة 
امللتحقــــني بالدراســــة في هذه 
اجلامعــــة االنتقال الســــتكمال 
دراســــتهم في أي جامعة أخرى 
معتمدة مــــن قبل وزارة التعليم 
العالــــي الكويتيــــة. وعليه فإنه 
سيتم وقف اإلجازات والبعثات 

الدراســــية ملوفدي الديوان وقفا 
مؤقتا إجباريا اعتبارا من تاريخه 
وحلني حصولهم على قبول من 
جامعة اخرى على ان يكون معتمدا 
من قبــــل وزارة التعليم العالي 
في الكويت أو تغيير بلد اإليفاد 

مبوافقة جهة عملهم.
  هذا وقد مت إرسال كتب واضحة 
جلهة عمــــل كل منهم مبني فيها 
اإلجــــراءات املتبعة لــــكل مجاز 
ومبعوث حســــب القرار الذي مت 
اتخاذه وعليهم مراجعة الديوان 

ألي استفسار. 

 المخيزيم: طرح ُشعب ومواد إضافية تستوعب 
أكبر عدد من الطلبة في فترة السحب اإلضافية 

 دعا العميد املســــاعد بعمادة 
القبــــول والتســــجيل د.صبيح 
املخيــــزمي كليــــات اجلامعة الى 
استخدام االحصائيات التي توضح 
أعداد الطلبة املسجلني في املقررات 
الدراســــية املفضلة والتي سيتم 
الكليات األسبوع  توزيعها على 
املقبل، بهدف طرح شعب ومواد 
اضافية جديدة تســــتوعب اكبر 
عدد ممكن مــــن الطلبة في فترة 

السحب واالضافة.
  وأوضــــح املخيزمي ان عملية 
التسجيل املبكر مستمرة بنجاح 

مع استخدام نظام التسجيل اجلديد، مشيرا الى ان 
سبب توقف النظام الكثر من شريحة تسجيل للطلبة 
يعود لزيادة عدد الطلبة في الشريحة الواحدة الى 
اضعاف النظام السابق، وهو ما مت العمل به ملعرفة 
اي قصور في قدرة حتمل النظام واخلدمات والشبكات 
وقاعــــدة البيانات لهذا العدد من املســــتخدمني قبل 
بدء فترة السحب واالضافة، وذلك حتت مالحظته 
لدى حتديد شريحة حتتوي على ٨٥٠ طلبا وقد مت 
التعديل في االنظمة املساندة حلل هذه املشكلة، ما 
ساهم بشكل رئيسي في جناح تسجيل ١٥٠٠ طالب 
في شريحة واحدة، علما بأن عدد الطلبة في الشريحة 
الواحدة للنظام السابق كان ٦٥٠ طالبا فقط، اجلدير 

بالذكر ان فترة التسجيل للطالب 
متتد منذ يوم شــــريحة الطالب 
وحتى ١٠ ينايــــر اجلاري خالفا 
السابقة  السابق واآللية  للنظام 
للمواعيد التي حتدد يومني فقط 

للطالب لتسجيل املقررات.
  واضاف د.املخيزمي ان عمادة 
القبول والتســــجيل ومركز نظم 
املعلومــــات يجتمعان ملناقشــــة 
عملية التســــجيل بشــــكل شبه 
يومي، وجار العمل لرفع الطاقة 
االستيعابية للنظام الى اكبر عدد 
ممكن، آملني ان يوفر النظام القدرة 
لفتح التســــجيل جلميع طلبــــة جامعة الكويت في 
وقت متقارب في القريب العاجل لدى توريد اجهزة 
اخلادمات بعد ترســــية مناقصتها، علما بان النظام 
يعمل حاليا على اجهزة خادمات مؤقتة مت استئجارها 
لضمان استخدام النظام لتسجيل املقررات للفصل 

الثاني في حال تأخر توريد االجهزة.
  كما اعلن املخيزمي عن فوز ثالثة طلبة من مختلف 
الكليات اجلامعية اثر مشاركتهم في اختيار الضغط 
لنظام التسجيل اجلديد، واجلوائز كانت عبارة عن 
 Iphone – Ipad –» :ثالثــــة اجهزة الكترونية وهــــي
Black Berry» وقــــد مت توزيع اجلوائز على الطلبة 

الفائزين. 

 دعا الكليات الستخدام إحصائيات المقررات.. والتسجيل مستمر حتى ١٠ الجاري

 د.صبيح املخيزمي

 النفيسي تفقد معهد االتصاالت والمالحة 

حـــول أهميـــة التعليـــم الفني 
والتدريـــب املهني باعتباره إحد 
الوسائل التعليمية التي تساهم في 
تنمية االقتصاد الوطني ألي بلد 
بالكوادر املؤهلة وأهمية االرتقاء 

بجودة التعليم وتطويره. 

  من جهة اخرى، التقى د.النفيسي 
سفير اجلمهورية العراقية لدى 
الكويت السفير محمد حسني بحر 
العلوم وذلك مبكتبه بديوان عام 

الهيئة بالعديلية.
  ومت خالل اللقاء تبادل احلديث 

خطة العمـــل التنمويـــة إلدارة 
املعهد في تطوير اجلانب العلمي 
والفني ألعضـــاء هيئة التدريب 
ووضـــع اســـتراتيجيات العمل 
لتوطيد العالقة مع سوق العمل 

واملؤسسات التعليمية.

وأقســـامه العلميـــة والتقنيات 
احلديثة التي يحتويها باعتباره 
من املباني الذكية، وأهم العقبات 
التي واجهتهم خالل عملية النقل 
من املبنى القدمي إلى املبنى اجلديد 
الســـماك خالل اجلولة  كما بني 

 محمد الخالدي 
  زار مدير عـــام الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة وذلك ضمن 
التفقدية ملعاهد وكليات  جولته 
الهيئة حيث كان في اســـتقباله 
مدير املعهد عباس السماك ومساعد 
املدير يوسف املزروعي ورؤساء 
األقسام العلمية والهيئة اإلدارية 

في املعهد.
  وقام مدير املعهد بتقدمي شرح 
مفصل حـــول االجنـــازات التي 
حققهـــا املعهد خالل الســـنوات 
السابقة ومدى تعاون املعهد مع 
سوق العمل من خالل تقدمي كل 
مـــا يحتاجه الســـوق من كوادر 
مؤهلة ومتخصصـــة مبجاالت 
املالحة واحلاسب اآللي والتراسل 

والسنتراالت.
  وعرض مدير املعهـــد فيلما 
تضمن تعريفـــا للمبنى اجلديد 

 بحث مع بحر العلوم أهمية التعليم الفني في تنمية الدول 

 اتحاد «التطبيقي» يطالب بتفعيل دور المرشد العلمي 
الهيئة، مؤكدا أهمية االرشــــاد 
النفســــي جنبا الــــى جنب مع 
االرشــــاد االكادميي لتشــــكيل 
شخصية الطالب والنهوض به 
عقليا ووجدانيا، وضرورة العمل 
على إيجاد آليات سريعة حتقق 
الهدف املنشود من اإلرشاد العلمي 
من خالل سرعة تقدمي اخلدمات 
وتخصيص أوقات للمشــــرف 
الطلبة  للتواجــــد بني جمــــوع 
والتواصل معهم، والعمل على 
طباعة منشورات توعوية عن 
دور املرشــــد العلمي وتوزيعها 
الوعي  الطلبــــة لتنميــــة  على 
الطالبي بأهمية املرشد العلمي، 
فضال عن تنمية أواصر الصلة 
بني أولياء االمــــور والكلية من 
خالل استضافتهم في املناسبات 
العامة بالكلية كنوع من التواصل 
بني املنزل والكلية مبا يصب في 

مصلحة الطلبة. 

 محمد هالل الخالدي
  في خطوة تدل على حرص إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على ترشيد املصروفات وحتديد املسؤولية بدقة، أصدر 
مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي قرارا جلميع قطاعات الهيئة 
بضرورة تضمني عبارة «مت التدقيق ومراجعة البيانات» في جميع 
الكتب التي لها أثر مالـــي، وكذلك ضرورة االعتماد من قبل نائب 
املدير العام للقطاع املختص قبل إرسالها لقطاع الشؤون اإلدارية 
واملالية للصرف، مؤكدا انه بخالف ذلك سيتعذر الصرف على أن 
يتحمل القطاع املعني ما يترتب على ذلك من تأخير من أجل حتديد 

املسؤولة وجتنب مالحظات اجلهات الرقابية وملصلحة العمل. 

 محمد هالل الخالدي
  أصدرت نائبة املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر قرارا يقضي بوقف االستعانة 
باملتقاعدين بالتدريس بجميع األقسام العلمية والتدريبية بكليات ومعاهد 

الهيئة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي احلالي. 

الهيئة.
ان  الى  الدوســــري    وأشــــار 
مسؤولية االرشــــاد والتوجيه 
تقع على عاتــــق جميع أعضاء 
هيئة التدريس وليس املرشــــد 
العلمي فقط من منطلق حرصهم 
على االرتقاء مبستوى مخرجات 

 آالء خليفة
  طالب رئيس جلنة التخطيط 
واملتابعة في االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريـــب مبارك 
الهيئة بتفعيل  ادارة  الدوسري 
دور املرشـــد العلمي في كليات 
الهيئـــة وتوفير كل  ومعاهـــد 
السبل لتفعيل دوره ملا لدوره من 
أهمية بالغة في متابعة مستوى 
أكادمييا نحو  الطالب وإرشاده 
كل ما يحتاج اليه في مســـيرته 
إزالة كل  الدراســـية، وضرورة 
املعوقات التي حتول دون قيام 
املرشد بالدور املنوط به، الفتا الى 
ضرورة تنظيم دورات تدريبية 
العلميني للتعرف  للمرشـــدين 
على أحدث أســـاليب وتقنيات 
التعليم االرشـــادية الكتســـاب 
مهارات اإلرشاد والتوجيه ومن 
ثم تطبيقها مـــع طلبتهم داخل 

 إجراءات جديدة لضبط مصروفات «التطبيقي»

 وقف االستعانة بالمتقاعدين للتدريس
  في كليات ومعاهد «التطبيقي»

 أكاديميون: على الحكومة تعزيز المواطنة باعتبارها قارب النجاة ألبناء المجتمع

أسس طائفية وقبلية ومناطقية 
وهذا ال يخدم الوطن ويعزز من 
املخاطر احمليطة بالبلد من قبل 
اجلهـــات اخلارجيـــة داعيا إلى 
التمســـك بالدســـتور الكويتي 
«فهو الذي نســـتظل بظله وهو 
مالذنا ومنـــه ننطلق للمواطنة 

احلقيقية».
  وأفاد أن نصوص الدستور ال 
حتمي نفسها عند جتاوزها واألمة 
الدستورية  املؤمنة بالنصوص 
هي خـــط الدفاع األول عن مواد 
الدستور خصوصا في ظل وجود 
الســـلطة  محاوالت ورغبة من 
الدستور وهذا ما  للتعدي على 
حصل مؤخرا من أحداث سياسية، 
وخط الدفاع الثاني هو القضاء 
مؤكدا ان احلاجة ماســـة للدفع 
جتاه استقالل القضاء بعيدا عن 
السلطة التنفيذية وان يكون هناك 
حف لالفراع للجوء الى احملكمة 

الدستورية.
  واضاف احلبيني ان د. الوسمي 
ضحيـــة الدفاع عن الدســـتور 
وارتكبت بحقه جرمية وانا على 
يقـــني بأنه ال يقصد التعدي عل 

سلطات األمير. 

منحت للفـــرد حقوقا وواجبات 
وأصبح بإمكانه املشـــاركة في 
اتخاذ القرار وفق عالقة ينظمها 
الدستور موضحا «عند ضعف 
بناء الدولة احلديثة يلجأ الفرد 
ويحتمي بهوياتهم الصغرى وما 
كان يعيش حتت ظله قبل الدولة 

احلديثة».

  إلغاء التمميز

  وأشار الديني إلى أن «أساس 
املواطنة الدستورية أنها متساوية 
والعالقة فيها حرة بغض النظر 
عن االنتماءات «مطالبا بضرورة 
إلغاء أي شكل من أشكال التمييز 
والتأكيـــد على مبـــدأ املواطنة 
الدستورية املتساوية وانصهار 
املجتمع فـــي إطار هذه املواطنة 
من خالل تكافؤ الفرص واملساواة 
والعدالـــة االجتماعية ملواجهة 
محاوالت متزيق النسيج الوطني 

االجتماعي.

  تقسيم المجتمع

  وكشف عضو جمعية احملامني 
فهد احلبيني أن هناك مشروعا 
الكويتي على  لتقسيم املجتمع 

النظـــام أن يتعامل مع عناصر 
الدولة وهي املواطنة التي ال تنفي 
حق أفراد اجلماعة لالنتماء لالطر 
االجتماعية فتبقى الدولة مشروعا 
سياسيا وليس اجتماعيا، كما أن 
املواطنـــة ال تتعارض مع فكرة 
االنتماء الديني كون الدولة تتسع 
جلميع األديان، والدين يبقى حق 
للمواطن في إطار الدولة الفتا إلى 
ان الدولة حتتاج الى  التواصل مع 

الناس ثم اتخاذ القرارات.
  وشـــدد الفيلي على ضرورة 
تقوية فكرة املواطنة وتعزيزها 
فاجلميـــع في قارب واحد ورفع 
شعارات كويتي في صف الكويتي 
وليس سني وشيعي وحضري 
وبدوي وغيرها من املســـميات 
التي تغرق مركب املواطنة التي 
تشملنا جميعا وننجو بسالمتها 
ونهلك بتدميرها كما شدد على 

ضرورة املساواة.

  عالقة منظمة

  وذكر الكاتب الصحافي أحمد 
الديـــني أن الدولة احلديثة التي 
قامت بعـــد أن كان الفرد ينتمي 
لقبيلـــة أو طائفـــة معينـــة قد 

على ان الشعب باملعنى الدستوري 
هو عنصر أساسي بالدولة، مبينا 
في الوقت ذاته أن املواطنة هي 
شعور وإحساس لدى الفرد بأنه 

جزء من مشروع الوطن.
  وتســـاءل الفيلي هل تتنافى 
املواطنة مع وجود أطر اجتماعية 
أم تقبـــل بها وإلـــى مدى يكون 
وملاذا تقوى أحيانا تلك األطر؟» 
مستدركا «الدولة مشروع سياسي 
وليـــس اجتماعي ومن مصلحة 

السلطة التنفيذية اال تتعدى على 
الدستور.

  ضعف مفهوم المواطنة

  وأرجع اخلبير الدســـتوري 
أستاذ القانون بجامعة الكويت د. 
محمد الفيلي سبب تفاقم األحداث 
مؤخرا إلى ضعف مفهوم املواطنة 
الدستورية مؤكدا أن «الدولة ال 
تســـتقيم دون وجود مواطنة 
فالدســـتور حرص على التأكيد 

تفترض انها اخلير العام ولكن 
في بعـــض االحيان تتحول الى 
مقاطعة خاصة وفئوية ومحاولة 

السكات االطراف االخرى.
  وأكد النجار أن الدستور هو 
أساس املواطنة ويجب أن تكون 
املواطنة الدســـتورية هي نقطة 
االنطالق مشيرا إلى أن الدستور 
ينظم العالقة بني احلاكم واحملكوم 
وهو يحمي البـــالد من األزمات 
والكوارث التي تقع الســـيما ما 
حصل في إبان االحتالل العراقي 
وأزمـــة احلكم عـــام ٢٠٠٦ وهو 
وثيقـــة قوية حمت املجتمع من 
االنكسار والتشتيت وعلى السلطة 
التنفيذية أن تستوعب ذلك وأال 
تتعدى على الدستور، واحلراك 
الشعبي الذي أيد د.عبيد الوسمي 
هو استعادة ملبادرة احلفاظ على 

الدستور والتمسك به.
  واضاف قائال: ان الدســـتور 
الكويتي يحمي البلد اثناء حدوث 
االزمات كما حدث اثناء االحتالل 
العراقي وايضا في ازمة احلكم 
عـــام ٢٠٠٦ وهـــو وثيقة قوية 
حمـــت املجتمع من االنكســـار 
والتفكك، مشـــددا على انه على 

  من ناحيته، أكد أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د. غامن 
النجار أن االحتقان السياسي الذي 
تعيشه البالد جاء بسبب بعض 
املمارسات التي قامت بها السلطة 
التنفيذية والتي ال تنسجم مع 

الدستور الكويتي.

  التمميز العرقي

  وأوضـــح النجـــار أن كثيرا 
من الدول الســـيما التي تعاني 
من التمييز العرقي وما شـــابه 
حترص علـــى وجـــود صيغة 
دستورية مشتركة تشمل جميع 
فئات املجتمع لضمان عدم تفرقته 
وهذا ما أتى به الدستور، مؤكدا 
انه ليـــس منحة وامنا جاء عبر 
هيئة تأسيسية وهو عبارة عن 
عقد اجتماعي هدفه شمول جميع 
فئات املجتمع لتحقيق املساواة 
بني أفراد املجتمع، الفتا إلى انه 
مع مرور الوقت يتطور املجتمع 
ويتغير وقد يظهر متييز وهنا 
يكون دور السلطة التنفيذية في 
مواجهة هـــذا التمييز بني فئات 

املجتمع.
  وتابع قائال: ان السلطة احيانا 

 آالء خليفة
  اجمع عدد مـــن األكادمييني 
على ضـــرورة قيـــام احلكومة 
مبسؤولياتها في تعزيز املواطنة، 
والغـــاء أي تصنيفات بني أبناء 
الكويتي ألن اجلميع  الشـــعب 
فـــي مركب واحـــد، وهو مركب 
الذي يشـــمل اجلميع  املواطنة 
وينجو بسالمتهم ويحميهم من 

أي دمار.
  جاء ذلك خالل ندوة «املواطنة 
الوحدة  الدســـتورية أســـاس 
التي نظمتها جمعية  الوطنية» 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
الكويت ظهر امس ضمن احلملة 
التي دعتها الى بعض جمعيات 
النفع العام للدفاع عن الدستور 

والتأكيد على مبدأ املواطنة.
  وقال رئيس جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
الظفيـــري ان اجلمعية  د.عواد 
نظمت تلك الندوة ضمن احلملة 
التي تدعو الى احلفاظ على الوحدة 
الوطنية واملكتسبات الدستورية 
موضحا انه ستكون هناك انشطة 
اخرى في املستقبل لتعزيز روح 
املواطنة والقضاء على محاوالت 

شق الوحدة الوطنية، 
  وشكر جميع جمعيات النفع 
العام التي شاركت جمعية اعضاء 
التدريس فـــي حملتها  هيئـــة 
وهي «جمعية احملامني، جمعية 
الثقافية  اخلريجني، اجلمعيـــة 
النســـائية االجتماعية، جمعية 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
الكويت، رابطة الكليات التطبيقية 
بالتعليم التطبيقي، جمعية تنمية 
الدميوقراطية، جمعية احلفاظ 

على املال العام.
  واكد د. الظفيري على اهمية 
تلك احلملة السيما بعد محاوالت 
البعض للضرب بالوحدة الوطنية 
وما تقوم به بعض وسائل االعالم 
بالتشكيك في والءات فئات من 
املجتمع الكويتـــي مبا ال يخدم 

الدولة الدستورية القانونية.

 خالل ندوة «المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية» التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس 

 الفيلي: ضعف مفهوم المواطنة سبب تفاقم األحداث األخيرة النجار: الدسـتور وثيقـة قوية تحمي المجتمـع من األزمات

 مسيرة «تكميم األفواه»
ــاركت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت   ش
ــيرة نظمتها جمعية  ــة القانون بكلية احلقوق في مس جمعي
ــرح عثمان  ــون داخل الكلية انطلقت من البهو الى مس القان
ــيرة كمامات  ــاركون في املس عبدامللك، وارتدى خاللها املش

تعبيرا عن أجواء تكميم األفواه التي يتعرضون لها. 
  وقال رئيس جمعية القانون ناصر الهاجري اننا «نعبر من 
خالل هذه املسيرة عن احلالة التي نعيشها منتكميم لألفواه 
التي نتعرض لها وعدم وجود أحد يسمعنا»، مطالبا بضرورة 
اإلفراج عن د.عبيد الوسمي معلنا عن وجود فكرة لإلضراب 

عن الدراسة في حالة استمرار حجز د. الوسمي. 


