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االستمرار واملتابعة والوقوف 
من جديد.

واستعرض هيز في بداية 
محاضرته مش���واره وقصته 
في الوصول الى قمة افرست 
والقطبني الشمالي واجلنوبي، 
حيث بني انه بداية تدرب هو 
وفريقه ملدة ثالث سنوات، ثم 
بدأ التحضير لتنفيذ املهمة من 
خالل جتهيز احتياجاتهم لهذه 
املهمة من وقود وأدوية ومعدات، 
وبني هيز الصعاب التي تعرض 
لها هو وفريقه في رحلتهم من 
أمراض جس���دية الى تلف في 
املعدات التي بحوزتهم، وبرودة 
الطقس القارس���ة وتعرضهم 
للرياح الشديدة، واصفا القطبني 
الشمالي واجلنوبي بالبحيرة 
املتجمدة الت���ي ال وجود ألي 
حياة فيها، ومع ذلك حتملوا 
الصعاب أليام طويلة من أجل 
حتقيق الهدف، مشيرا الى أن 
هناك من حاول الوصول الى 
ه���ذه االماكن لكن���ه توفي أو 
أصبح منزويا مع نفسه. واملهم 

العزم واالرادة القوية.
وقال هيز: أصعب تس���ع 
س���اعات في حيات���ي عندما 
كنت في قمة افرس���ت، حيث 
ال وجود لألوكسجني، جسمي 
البرد، ولكني  جتمد من شدة 
حاول���ت التغلب على ضعفي 

لتحقيق حلمي.
وأكد هيز ضرورة معرفة 
قيمتنا ومؤهالتنا والعمل عليها 
من خ���الل التدريب، وحتديد 
وقت معني للوصول الى الهدف، 
على ان يكون هذا الهدف واقعيا 

خالل محاضرة ضمن دورات مشروع »إجناز شباب«

هيز استعرض مفاتيح النجاح 
لتحويل األحالم إلى حقيقة

وقابل للتطبيق.
وقال هيز: احلياة ليس���ت 
سهلة فيها صعاب وحتديات 
ولكن نحن نستطيع أن نزيلها 
بإرادتنا، مشيرا الى ان رحالته 
علمته ان احلياة فيها ش���يء 
أفضل من الرفاهية والسيارات 

الفاخرة.
واس���تعرض هي���ز خالل 
محاضرت���ه مقاطع ڤيديو من 
فيلم »أفات���ار« ليبني للطالب 
مدى أهمية االرادة والتدريب 
للوصول الى الهدف. مش���ددا 
عل���ى الثقة بالنف���س وكيف 
ايجابي���ا على حياة  تنعكس 
االنس���ان وجتعله ينجح في 
حتقيق هدفه. مؤكدا أن الفشل 
ليس نهاية الطريق وإمنا هو 
وسيلة تعلمنا تصحيح أخطائنا 

لتحقيق النجاح.
الدورة ستستمر  يذكر أن 
لثالث���ة أيام، حيث س���يعقب 
محاضرة هيز محاضرة »اكسب 
ذاتك« التي س���يلقيها رئيس 
ادارة مجموعة اجناز  مجلس 
العاملية د.بشير الرشيدي، وفي 
اليوم الثالث محاضرة »قيادة 
الرئيس  التغيير« وسيلقيها 
التنفيذي لشركة زين د.سعد 

البراك.
بيان عاكوم  ٭

كل إنسان في هذه احلياة 
لديه هدف يسعى الى حتقيقه، 
فمنا من جنح ووضع لنفسه 
هدفا آخر، ومنا من فشل وعكف 
على حتقيق هذا الهدف مشككا 
في قدراته وامكانياته، ولكن 
ألم نسأل أنفسنا ملاذا فشلنا؟ 
وملاذا حقق غيرنا حلمه وجنح 
في الوصول ال���ى هدفه؟ هذا 
أدريان  الس���ؤال يجيب عنه 
هي���ز املغامر البريطاني الذي 
حطم الرقم القياسي ودخل الى 
موسوعة غينيس بعد وصوله 
الى القطبني الشمالي واجلنوبي، 
وصعوده الى قمة افرست في 
أقصر مدة في التاريخ وهي 19 
شهرا و3 أيام، ليصبح اخلامس 
عشر في العالم الذي حقق هذا 

اإلجناز.
هيز يؤمن مبقولة »مشوار 
األلف ميل يبدأ بخطوة« فهو 
الذين لديهم  من األش���خاص 
حلم الوصول الى قمة افرست، 
والوصول الى القطبني الشمالي 
واجلنوبي، وبالفعل حقق هدفه؟ 
كيف؟ هذا هو السر الذي باح به 
لطالب جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا أول من أمس 
خالل احملاض���رة التي ألقاها 
حتت عنوان »الثقة الداخلية« 
والتي تنظمها ش���ركة إجناز 
لالستشارات والتدريب ضمن 
دورات خاصة ملشروع إجناز 
شباب للتنمية الذاتية، والذي 
يقام حتت رعاية الشيخة أسماء 
الصباح مديرة مركز »سمو«.

هي���ز البارع ف���ي التقدمي 
اس���تطاع ان يجذب احلضور 
الى الطالب  ويوصل رسالته 
وهي ان نعرف قيمتنا ومهاراتنا 
وننميها من خالل حتديد هدفنا، 
ونتدرب ألجله ونضع اخلطة 

الالزمة والوقت للتنفيذ.
هيز أكد للطالب ان كل إنسان 
قادر على حتقيق حلمه، ولكن 
املهم ان يضع االس���تراتيجية 
لذلك وان يس���تمر مهما واجه 
من عوائق وحتديات، فاحلياة 
بالنسبة له ليست سهلة، وإمنا 
مصحوبة بالكثير من التحديات 
املهم  الفش���ل، ولكن  )كرم ذياب(وأحيانا  أدريان هيز يلقي محاضرته  

»بوكسهل« نظمت اليوم اإلعالمي األول

حتت رعاية وحضور الشيخة الزين الصباح 
رئيسة ش����ركة ايجل فيجن االعالمية ومشاركة 
دار الوطن وعيادة امليدان، نظمت كلية بوكسهل 
الكويت للبن����ات )BHCK( اليوم االعالمي االول 
للكلية )Media Day 2011( وس����ط مشاركة عدد 
من االعالميني والفنانني الذين لبوا دعوة الكلية 
للمشاركة في أنشطة اليوم االعالمي الذي احتوى 
معرضا من أعمال طالبات الكلية ومشغوالتهن 
باالضافة لتواجد عدد من املؤسس����ات االعالمية 
املشاركة في الفعالية كما مت تقدمي مجموعة من 

احملاضرات االعالمية للطالبات.
في البداية حتدث االعالمي يوسف كاظم عن 
االع����الم االلكتروني وما ميثل����ه اليوم من ثورة 
اعالمي����ة كبيرة يهتم بها اجلي����ل اجلديد املولع 
بالتكنولوجيا في العصر احلديث وكيف أن هذا 
االعالم االلكتروني قام بكسر احلدود اجلغرافية 
وفتح فضاءات أوسع في مجال احلرية االعالمية 
وتعدد الوسائط وتواصل املجتمعات وأن سرعة 
االخبار وتدفق الرس����ائل االعالمية بات بحاجة 
ملواكبة أكثر في ظل التفاعلية التي يتميز بها هذا 

النوع من االعالم ووسائله املختلفة.
من جانبه حتدث مدير العالقات العامة بدار 
الوطن مشاري البدر عن مشروع أكادميية الوطن 
االعالمية والتي استطاعت خالل 4 سنوات مضت 
تق����دمي جيل جديد من الش����باب الكويتي املولع 
باالعالم مبختلف جوانبه من الصحافة والتلفزيون 
والعالقات العامة باالضافة الى ما قدمته من فرصة 
الكتساب اخلبرات وصقل للموهبة وتغيير في 
شخصيات املتدربني الشباب خالل فترة االكادميية 
ف����ي فصل الصيف حيث عكف����ت »الوطن« على 
احتضان مواهبهم وتوجيهها فيما يعود عليهم 
بالنفع، مشيرا الى أن االكادميية في عامها اخلامس 
ستحمل العديد من التطورات على صعيد املواد 
التي س����يتم تدريب الطلبة عليها باالضافة الى 
الفرص املتاحة لهم بعد انتهاء فترة التدريب اذ 
تتاح لهم فرص العمل في قطاعات االعالم املختلفة 
داخل دار الوطن م����ن خالل صحيفة وتلفزيون 
الوطن أو الوطن االلكترونية أو أي من اداراتها 

املختلفة.
وبدوره ش����دد صاحب فكرة أكادميية الوطن 

االعالمي ناصر العرفج على أهمية استغالل الشباب 
الكويت����ي لوقته وموهبت����ه وميوله لالعالم في 
محاولة تقدمي ما ميكن����ه ليعزز هذه امليول من 
خالل مش����روع أكادميية الوطن الذي ميثل نقلة 
نوعية ف����ي احلقل التدريبي لالعالم في الكويت 
وه����و أول بوابة من نوعها تفتح أمام الش����باب 
الكويتي الطموح الذي يبحث عن فرصة الثبات 
ذاته بدال من اضاف����ة الوقت خالل الصيف فيما 
قد ال يعود عليه بالنفع بقدر التحصيل العلمي 
والتدريب العملي باالضافة خللق فرص توظيف 

للشباب.
كما حتدث الصحافي ياسر العيلة عن الصحافة 
املكتوبة وأهم ما مييز العمل الصحافي واملواصفات 
الت����ي يجب أن يتمتع بها من يريد امتهان العمل 
الصحافي من خالل احلس والذكاء الكافي للبحث 
عن اخلبر وابرازه للجمهور من القراء باالضافة 
للعالقات التي يعززها من خالل احترامه جلمهوره 
وملصادره الصحافية وكذلك االمر في الصحافة 
الفنية الت����ي يعمل بها من خالل جريدة الوطن، 
مستعرضا مجموعة من املواقف واالمور والدروس 
التي اس����تفاد منها خالل مسيرته االعالمية في 

مهنة املتاعب لينقلها للطالبات.
وش����اركت املذيعة االعالمية حصة اللوغاني 
بكلمة حتدثت فيها عن جتربتها في تلفزيون الوطن 
وأبرز التحديات واملواق����ف التي مرت بها حتى 
تقوم بصقل وتعزيز قدراتها في املجال االعالمي 
مستعرضة أهم ما يجب أن تهتم به الفتاة املقبلة 
على العمل في املجال االعالمي ومشددة على أهمية 
الصبر والتحمل واملثابرة من أجل صنع املستقبل 

االعالمي الذي تريده النه عمل ممتع.
وفي اخلتام قامت راعية اليوم االعالمي الشيخة 
الزين الصباح بتكرمي املشاركني واحملاضرين ومت 
تبادل االحاديث والصور التذكارية مع االعالميني 
والفنانني الذين س����جلوا حضورا الفتا في كلية 
بوكسهل الكويت للبنات )BHCK( مثل عبداهلل 
الزيد وعبداهلل الطراروة وفهد البناي وعلي املذن 
وعبداهلل بهمن وخالد بوصخر وعبدالعزيز لويس 
ون����ورة العميري وفيصل املفيدي ومحمد صفر 

ومحمد عبدالقدوس وخالد السويدان.
آالء خليفة  ٭

جانب من اليوم املفتوح

خالل حفل تكرمي مدير عام »التطبيقي« األسبق د.يعقوب الرفاعي

 احلمود: جهود الرفاعي أثمرت تقدمًا واضحًا في »التطبيقي«
في مبادرة وف���اء وعرفان 
العامة  الهيئ���ة  إدارة  كرم���ت 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
مديره���ا األس���بق د.يعقوب 
الرفاعي برعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وحضور عدد كبير من 
الشيوخ ونواب مجلس األمة 
والوزراء ون���واب املدير العام 
وعمداء الكليات ومديري املعاهد 

مساء أمس األول.
املناس���بة قال���ت  وبه���ذه 
د.موضي احلم���ود: جميل أن 
نحتفي بزميل لنا ونرى ملسة 
الوفاء في مؤسساتنا التعليمية 
ملن أعطى الكثير لوطنه وللهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب، وفي هذه األمسية 
اجلميلة ال يسعنا إال أن نقول 
للزميل العزيز د.يعقوب الرفاعي 
شكرا على كل ما قدمته خالل 
عملك مديرا عاما لهذه املؤسسة 
الرائدة، فما قدمته محل تقدير 
من اجلميع، وباس���مي وباسم 
جميع العاملني في الهيئة نقول 
لك شكرا، فقد كنت خير مثال 
لإلخالص في العمل واحلرص 
على االجناز ودماثة اخللق، وأنا 
أعرف جيدا حجم الصعوبات 
والتحديات التي واجهتها خالل 

عملك.
وأكملت د.احلم���ود قائلة 
ان الهيئ���ة تط���ورت في عهد 
د.الرفاعي كثيرا وحققت العديد 
من االجنازات وتضاعف عدد 
الطلبة املقبول���ني حتى فاقت 
القدرة االستيعابية للمقبولني 
في »التطبيقي« جامعة الكويت، 
وكان الع���بء ثقيال ومع ذلك 
استطاع د.الرفاعي املضي بهذه 
املؤسس���ة لألمام واس���تمرت 
بال���دوران بانتظام  العجل���ة 
وبهدوء، فكان منوذجا لإلداري 
الناجح وبإذن اهلل ستس���تمر 
التقدم  الهيئة مبسيرتها نحو 
والتطوير وتصبح في طليعة 

مؤسسات التعليم.

تطويرها وتقدمها، واجنازاته 
طوال عمله بالهيئة كثيرة وال 
ميكن حصره���ا ببضع كلمات 
ومن األمثلة عليها إقرار الهيكل 
التنظيمي واستحداث قطاعات 
جديدة وإنشاء مبان وتوسعة 
مبان أخ���رى لكليات ومعاهد 
الهيئة، وكذلك تسكني املدربني 
على الكادر اخلاص وإنشاء مركز 
النش���ر العلمي وتطوير نظام 
القبول والتسجيل والعديد من 

االجنازات الكبيرة األخرى.
ومن جهت���ه عبر د.يعقوب 
ش���كره  ع���ن   الرفاع���ي 
الوف���اء  واعت���زازه بلمس���ة 
 والتكرمي التي جاءت من زمالئه 
بالهيئة، كما عبر عن ش���كره 
وتقديره لكل م���ن حضر هذا 
احلفل مبا يؤكد أصالة املجتمع 

الكويتي.
واس���تعرض د.الرفاع���ي 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  جتربته 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
منذ تخرجه في جامعة الكويت 
حيث تقدم بطلب معيد بعثة في 
جامعة الكويت والتطبيقي، فتم 
قبول طلبه في كلتا املؤسستني، 
ولكنه اختار التطبيقي واستمر 
في العمل فيها في أكثر من قطاع 
النجاح  واس���تطاع أن يحقق 
ف���ي كل إدارة عمل بها، وأثنى 
د.الرفاعي عل���ى جميع نواب 
مجلس األم���ة والوزراء الذين 
تعاون معه���م خلدمة الهيئة، 
كما ش���كر جميع العاملني في 
الهيئة على جهودهم املخلصة 
الهيئة  التي ساهمت في تقدم 

وتطوير العمل فيها.
ولم ين���س د.الرفاعي دور 
وسائل اإلعالم الكويتية حيث 
أش���اد بها وبدوره���ا في نقل 
الص���ورة احلقيقية الجنازات 
الهيئة مؤكدا أنه دور رئيسي 
يعطي للمسؤول نظرة أوسع 
ل���كل ما ي���دور ويح���دث في 

املؤسسة.
محمد هالل الخالدي  ٭

حيث كان حريصا على املشاركة 
في األنش���طة الت���ي قمنا بها 

بفاعلية.
وأكمل د.النفيسي انه طوال 
هذه الس���نني التي زاملت فيها 
د.الرفاعي لم أعرف عنه سوى 
دماث���ة اخللق وحب���ه للعمل 
وإخالصه للهيئة وحرصه على 

ومن جانبه، قال د.عبدالرزاق 
النفيسي إن عالقتي مع د.يعقوب 
الرفاع���ي ترجع إلى عام 1989 
عندم���ا التحقت بالهيئة وكان 
حينها يشغل منصب مدير إدارة 
التطوير اإلداري، وعملنا معا 
واستمرت هذه العالقة املتميزة 
حتى بعد التحاقي باليونسكو 

سعاد الرومي مكّرمة د.يعقوب الرفاعي بحضور د.موضي احلمود ود.عبدالرزاق النفيسي

من أجواء احلفل
أشاد النائب د.علي العمير بجهود د.يعقوب   ٭
الرفاعي قائال انه ترك بصمة واضحة من خالل 
إجنازاته الكبيرة التي كان لها أثر بالغ في تطور 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد 

متيز بإخالصه وحرصه على اإلجناز والتواصل 
والتعاون مع اجلميع مبا يخدم هذا الصرح 

العلمي الذي نعتز به جميعا. ومتنى د.العمير 
النجاح والتوفيق للدكتور يعقوب الرفاعي في 

حياته وفي أعماله القادمة. وفي رده على سؤال 
احد الصحافيني عن االستجوابات، قال: هذا حق 

دستوري ونتعامل مع كل استجواب بعد قراءته.
قالت د.موضي احلمود بعد انتهاء د.يعقوب   ٭

الرفاعي من كلمته ان د.الرفاعي لم يقل لنا 
متى تخرج في جامعة الكويت؟ فرد د.الرفاعي 
بأنه تخرج عام 1980، فردت د.موضي احلمود 

»أشوة.. معناها طلبتنا متميزين بجامعة 
الكويت«.

كرم د.عبدالرزاق النفيسي عريف احلفل   ٭
اإلعالمي املتميز احمد الفضلي على جهوده في 

إجناح احلفل وتقدمي الفقرات باقتدار.

د.الرفاعي: التكرمي 
مبادرة طيبة وملسة 

وفاء ليست غريبة 
على أبناء الكويت

خالل ندوة األبعاد اإلقليمية والدولية للتحوالت الثورية في الوطن العربي

سليم: التسليح لن يكون أهم قضية أمام األنظمة العربية مستقباًل
أوضح رئيس وحدة الدراسات 
اآلسيوية اليابانية واستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.محمد 
السيد سليم، ان التيار االسالمي 
في مصر كان له دور واضح للغاية 
في االس����تفتاء الذي مت في مصر 
يوم 19 مارس باالجابة بنعم على 
هذا االستفتاء واستخدام االدوات 
الدعوية واالسالمية للمرادفة بني 
التصوي����ت بنعم والتنفيذ حلكم 

شرعي.
وقال د.سليم في ندوة »االبعاد 
االقليمي����ة والدولي����ة للتحوالت 
الثورية في الوطن العربي« والذي 
نظمتها اللجنة الثقافية في قسم 
العلوم  العلوم السياسية بكلية 
االجتماعية بجامعة الكويت ظهر 
امس بقاعة البنك الدولي وأدارتها 
أستاذة العلوم السياسية د.هيلة 
املكيمي: انه فيما يتعلق بامليزان 
� اإلس����رائيلي ووضع  العرب����ي 
إسرائيل في املنطقة، مما الشك فيه 
ان السنوات الثالث املقبلة ستشهد 
درجة من الركود في امليزان العربي 
� اإلسرائيلي وعدم احلركة في هذا 
امليدان وس����يكون في حالة خلل 
لصالح إسرائيل وقد يزداد في هذه 
السنوات نظرا النشغال األنظمة 
العربية بإع����ادة البناء الداخلي، 
وقضية التسليح لن تكون القضية 
احملورية ولكن أتصور أن امليزان 
االستراتيجي العربي � اإلسرائيلي 
وليس العسكري البد أن يتحول 
تدريجيا إذا جنحت تلك الثورات 
في إحداث التغييرات الدميوقراطية 
التي تريدها وهذا سيحدث من خالل 
عدة عوامل أهمه����ا ان التحوالت 
الدميوقراطي����ة س����تبني انظمة 
قوية قادرة على التعبير عن ارادة 
شعوبها وإرادة تلك الشعوب ليست 
في اجتاه التطبيع مع اسرائيل او 

اقامة السالم معها.
مضيف����ا: فاحلدي����ث على ان 
املجتم����ع املدني اكثر اس����تعدادا 
للتطبيع مع اسرائيل من احلكومات 
ه����و عبارة ع����ن منط����ق غربي 
معكوس، فمنظمات املجتمع املدني 
هي التي تسطر حاليا وهناك حتول 
دميوقراطي حقيقي وبرملان منتخب 

السرعة وهذا التكرار، الفتا إلى أن 
تسونامي الثورات بحاجة إلى قراءة 
في أبعادها وأس����بابها ونتائجها 

وخواتيمها.
وقال: خالل ال� 3 أشهر املاضية 
حدثت تغييرات جذرية في العالم 
العربي أكثر مما حدث في اخلمسني 
عاما املاضية، باس����تثناء الثورة 
اإليرانية ع����ام 1979 فكان هناك 
جمود كامل في املنطقة من ناحية 
التطور السياسي، واحد األسباب 
الرئيسية التي أدت إلى هذا االنفجار 
هو تثقيف الطبقة الوسطى في تلك 
املجتمعات ثم تآكل جزء كبير منها 
مع غياب التطور السياسي، فكانت 
الدول����ة جتير ملصلحة النظام أو 
الرئيس. متابعا: والشباب مبفردهم 
بالرغم من حماس����هم ال ميكنهم 
أن يحقق����وا التغيي����ر دون دعم 
فئات الشعب وشرائحه املختلفة 
وخاصة القوى األمنية واملؤسسة 
العس����كرية، الفت����ا إل����ى موقف 
املؤسس����ة العسكرية وحياديتها 
أو انحيازها للنظام أو الثوار من 
يحس����م جناح الثورة من عدمه، 
وإذا انقسمت املؤسسة العسكرية 
في ليبيا واليمن فالنتيجة حرب 

وصراع وانقسام.
متابعا: والثورات العربية أدت 
إلى إنهاء حالة االستثناء العربي، 
والتغيير في األنظمة العربية التي 
تشهد التحوالت الكبيرة، ألول مرة 
ال يحدث عن طريق تغيير األنظمة 
من اخلارج بالغزو واالحتالل بل 
جاء من الداخل، فاحلالة العربية 
التغيير دون خط  مفتوحة على 
نهاية. ولفت د.الش����ايجي إلى أن 
للثورات مرحلت����ني، األولى قيام 
انتخابات  دميوقراطية والثانية 
وحك����م القان����ون، الفت����ا إلى أن 
وصول النازية في أملانيا بقيادة 
هتلر هو درس في كيفية انحراف 
الدميوقراطية ومخرجاتها، والثورة 
اإليرانية مت وضع اليد عليها من 
قبل آيات اهلل بع����د أن بدأت من 
البازار والشعب، والسؤال هو هل 
تلهم الثورات العربية اإليرانيني 

والصينيني وغير العرب؟
آالء خليفة  ٭

االضافي للمعاهدة النووية دون 
ان توقع عليها اسرائيل، فالبرنامج 
النووي املصري س����يتوقف الن 
هدف ه����ذا البرنامج لم يكن اكثر 
من ان يجد حلسني مبارك مبررا 
البروتوكول وافاد  للتوقيع على 
قائال: وبالنس����بة لتركيا فسوف 
يزداد الرصيد التركي في الشرق 
االوسط وجنم تركيا الذي صعد 
مع حزب العدالة والتنمية البد ان 
يصعد الن تركيا مستفيدة من تلك 

التطورات.
وحتدث عن ايران قائال: سيكون 
التأثير على ايران عميق من عدة 
نواح، فالثورات العربية سحبت 
البس����اط من حتت اقدام الثورة 
االيرانية ألن اي����ران لم تعد هي 
النموذج الثوري الوحيد في الشرق 
األوس����ط واصبحت هناك مناذج 
ثورية اخرى ش����عبية وسلمية 

وتغيرية اطاحت باألنظمة.
ومن جهته قال رئيس قس����م 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 
د.عبداهلل الشايجي: استطيع أن 
أقول ان حتليالتنا كمتخصصني 
ف����ي العلوم السياس����ية لم تكن 
دقيقة فل����م نك����ن نتوقع جناح 
أي من الث����ورات العربية بل وان 
تسقط أنظمة متجذرة وثابتة بهذه 

يعبر عن االرادة الشعبية وبالتالي 
فان التطبيع مع اسرائيل البد ان 
الس����الم مع اسرائيل  يقل ولكن 
سوف يستمر ولكنه سيكون سالما 
اكثر برودة والتنازالت التي اعطيت 
إلسرائيل مثل الغاز واملشاركة في 
حصار غزة والدخول في تفاهم مع 
اسرائيل ضد ايران سوف تتوارى، 
والقائد السياسي سيكون في مركز 
يسمح له بان يقدم مطالب للواليات 
املتحدة والسرائيل قوية لم يكن 
ليجرؤ على ان يقولها في السابق 
النها تعكس ارادة شعبه، فالقائد 
في املاضي كان يقول كلمة واحدة 
ولي����س عليه ان يعود لبرملان او 
احزاب واليوم عليه مراجعة تلك 
االمور. وذكر د.سليم ان اتفاقات 
الس����الم ستس����تمر ب����ني االردن 
واسرائيل ومصر واسرائيل ولكن 
سيكون س����الما باردا يتعامل مع 
احلد االدنى، والتنازالت املجانية 
التي قدمت السرائيل البد ان تنتهي 
وهي بالفعل في طريقها لالنتهاء. 
متابع����ا: فاملش����روعات النووية 
العربية جميعا لم تكن تهدف الى 
اقامة مفاعالت نووية عربية ولكنها 
كانت عبارة عن جزء من الضغط 
األميركي ان تعطي االنظمة العربية 
مبررا للتوقيع على البروتوكول 

)سعود سالم( د.عبداهلل الشايجي ود.هيلة املكيمي ود.محمد سليم سليم خالل الندوة  

»الدراسات العليا«: فتح باب التقدمي للتسجيل 27 اجلاري
أعلنت مديرة إدارة الشؤون 
الطالبي����ة والدعم الفني بكلية 
العلي����ا بجامع����ة  الدراس����ات 
الكويت منى بهبهاني أن الكلية 
س����تفتح باب التقدمي للراغبني 
في التس����جيل ف����ي نظام غير 
املقيدين للفصل الدراسي األول 
من الع����ام اجلامعي 2012/2011 

اعتبارا م����ن يوم األحد املوافق 
27 اجل����اري إلى يوم اخلميس 

املوافق 2011/4/14. 
وأوضحت أن التسجيل في 
نظام غير املقيدين يتيح للطالب 
االلتحاق بنظ����ام املقيدين بعد 
اجتيازه ما ال يق����ل عن اثنتي 
عش����رة وحدة دراسية بشرط 

أال يقل متوسط التقديرات في 
جميع مقررات الدراسات العليا 
التي درسها في البرنامج املراد 
القبول فيه كمقيد عن ثالث نقاط 
وأال تتجاوز الفترة الزمنية التي 
أمضاها في نظام غير املقيد عن 
أربعة فصول دراسية وذلك بعد 
موافق����ة مدير البرنامج املعني 

وكلية الدراسات العليا. 
وأفادت ب���أن املقررات التي 
درسها الطالب في نظام غير املقيد 
ستعتمد في برنامج دراسته بعد 
التحاقه في نظام املقيدين وفقا 
للشروط التالية: أال يقل تقدير 
الطال���ب في املقرر عن 3 نقاط، 
وأال تزيد املدة بني اجتياز املقرر 

واعتماده عن سنتني، وأن يكون 
املقرر املعتمد ضمن متطلبات 
البرنامج الدراس���ي املقبول به 
الطالب، مضيفة أن احلد األقصى 
لعدد الوحدات التي ميكن اعتمادها 
18 وحدة دراسية وتدخل ضمن 
برامج الدراسات العليا وحساب 

املعدل املتوسط.

الشايجي: للثورات 
مرحلتان األولى 

قيام دميوقراطية 
والثانية انتخابات 

وحكم القانون 


