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عن فئات الطالب والطالبات.. واملباريات النهائية أقيمت في حرم اجلامعة بالعقيلة

AUM تفوز بكأس دوري اجلامعات اخلاصة لكرة الطائرة

هي: جامعة الشرق األوسط 
األميركيــة AUM، اجلامعة 
 ،AUK األميركية في الكويت
جامعــة اخلليــج للعلــوم 
والتكنولوجيا GUST، الكلية 
األســترالية فــي الكويــت 
ACK، كلية الشرق األوسط 

فريــــق AUM على فريـــق 
جامعــة اخلليــج للعلــوم 
والتكنولوجيا بثالثة أشواط 

مقابل شوط واحد. 
وكان الدوري قد انطلق 
مطلــع شــهر أبريــل ٢٠١٧ 
مبشاركة ست فرق جامعية 

جـــامعة الشرق األوســط 
واجلامعــة  األميركيــــة 
العربيــة املفتوحــة، وقــد 
أتت النتيجـة ثالثـة أشواط 
مقـابل ال شـــيء ملصلـحة 
فريق AUM. أمـــا فـي فئـة 
الطـالبات، فقد فــاز أيضــا 

فضم: زينب الدشتي، فرح 
الفليج،  الســريحي، نورة 
عبير الشايجي، نورة حسن، 
زهراء محمد، نادية احلقان، 
عائشــة ثابت، مي موسى، 
الدانــة الهاجري وبشــاير 

االحبابي.

عبدالعزيز الكيال، شــهاب 
احملمد، عبدالرحمن املطوع، 
يوسف املال، أحمد املنيس، 
ســعد الشــيتان، ضــارى 
الفوزان، حسني البلوشي، 
علي اسد اهلل وعبدهلل مال 
اهلل. أمــا فريــق الطالبات 

األميركية ACM، باإلضافة 
العربيــة  اجلامعــة  إلــى 
املفتوحة AOU التي شاركت 

عن فئة الطالب فقط.
وقد ضم الفريق الفائز 
عن فئة الطالب: عبدالعزيز 
الظفيري، يوسف اخلليفي، 

أقيمت املباريات النهائية 
لــكأس دوري اجلامعــات 
اخلاصــة لكرة الطائرة في 
9 اجلاري في حرم جامعة 
الشرق األوسط األميركية 
فــي العقيلــة. وتواجه في 
النهائيــة فريقــا  املبــاراة 

طالبات AUM الفائزات باملركز األول فريق طالب AUM الفائز باملركز األول 

في ٢٠١9 مبينة أن التسجيل 
يبدأ يوم اخلميس ٢5 اجلاري 
وينتهــي اخلميس ١5 يونيو 

املقبل.
 وأفادت بأن اخلطة احلالية 
ال تختلف كثيرا عن خطة العام 
املاضي، الفتة الى أنه مت حتديد 
خط مباشــر »الستفســارات 
الطلبــة خالل أوقات  أبنائنا 
العمل الرسمية أثناء التسجيل 
وخط آخــر وبريد الكتروني 
لنظام التسجيل حلل أي عائق 
متعلق بالنظام االلكتروني«.
 وأوضحــت الســنان أنه 
حددت أوقات خلدمة جمهور 
إدارة البعثات وأخرى جلمهور 
الشــهادات  معادلــة  إدارة 
العلميــة، داعيــة مراجعــي 
الوزارة الى اللتزام باملواعيد 
احملــددة التي ســيعلن عنها 

وفقاً ملتطلبات سوق العمل

»التعليم العالي« تعلن عن تخصصات جديدة
 في خطة االبتعاث وإلغاء أخرى

فــي الصحف وموقع الوزارة 
االلكتروني لتقدمي كل اخلدمات 

لهم بسهولة ويسر.

أعلنت الوكيلة املســاعدة 
لشــؤون البعثات واملعادالت 
فــي  الثقافيــة  والعالقــات 
وزارة التعليم العالي فاطمة 
السنان عن إضافة تخصصات 
جديدة وإلغاء أخرى في خطة 
االبتعــاث املعتمــدة للعــام 

الدراسي ٢٠١٧/٢٠١8.
 وقالت السنان في تصريح 
لـ»كونــا« أمــس إنــه مت رفع 
بعــض التخصصــات التــي 
يكون القبول فيها تنافســيا 
أو انتفــاء للحاجة اليه وذلك 
وفقا ملتطلبات ســوق العمل 

في الدولة.
 وأضافت أن التخصصات 
املطروحة التي ستنشر بعد غد 
االثنني على املوقع االلكتروني 
للوزارة جــاءت وفقا للخطة 
فاطمة السناناخلمسية للبعثات التي تنتهي 

»األبحاث« احتفل باالنتقال إلى املبنى اجلديد

درع تكرميية للدكتورة سميرة السيد عمر

بضيافة »اإلمناء العقارية« املقاول الرئيسي املنفذ

العقارية فــي املقابل بإهداء 
العام  درع تذكاريــة للمدير 
د.ســميرة أحمد السيد عمر 
تقديــرا لها وملعهــد األبحاث 
على اتاحة الفرصة لشــركة 
اإلمناء العقارية في املساهمة 

في النهضة العمرانية في بلدنا 
احلبيب الكويت بإنشاء مثل 
هذا الصرح املعماري املتميز.

احتفــل معهــد الكويــت 
لألبحاث العلمية ممثال باملدير 
العام د.سميرة أحمد السيد 
عمر باالنتقال الى مبنى املعهد 
اجلديــد مــع شــركة اإلمناء 
العقارية )املقاول الرئيســي 
املنفــذ للمبنــى( بحضــور 
رئيس مجلس اإلدارة صالح 
اخلميس والرئيس التنفيذي 
عبدالعزيز العصيمي، وذلك 
بحضــور مديري املشــاريع 
العقاريــة  بشــركة اإلمنــاء 
ومن معهــد األبحاث مديري 
البحثية  القطاعات واملراكز 
ودائرة اخلدمات واملشاريع 
أثنــت  اإلنشــائية، حيــث 
د.ســميرة أحمد السيد عمر 
علــى دور شــركة اإلمنــاء 
العقارية في إجناز هذا املبنى 
املتميز والذي يعد صرحا من 
صروح اإلنشاءات احلديثة 

في الكويت. 
مبنى معهد االبحاث وقامــت شــركة اإلمنــاء 

الكلية اختتمت مؤمترها السنوي العلمي الرابع

املقاطع: »القانون العاملية« تواصل تقدمي احللول 
القانونية للتحديات االجتماعية

اجللسة العامة، التي شهدت 
متابعــة وحضــورا مميــزا 
ونوعيا من الباحثني وأعضاء 
هيئة التدريس، عرض بحث 
التونســي  العــدل  لوزيــر 
السابق ورئيس كتلة حزب 
النهضة فــي مجلس نواب 
الشعب )البرملان( نورالدين 
البحيري بعنوان )العالقة 
بــني الســلطة التشــريعية 
والتنفيذية في إطار إصدار 
ودور  القوانــني  وتقــدمي 
األحزاب ومؤسسات املجتمع 
املدني(، عرض فيه للتجربة 
التونســية في  اإلصالحية 
مجال التشريع عقب ثورة 
٢٠١١، حيــث أصبح اقتراح 
وصياغة التشــريعية أكثر 
شــعبية من ذي قبل ويتم 
بعد االستماع آلراء املعنيني 
واألحزاب السياسية وهيئات 
املجتمع املدني، مقدما في هذا 

أرقاما وإحصائيات.  اإلطار 
وأشار البحيري إلى أن هذه 
الطريقة مكنــت من تفادي 
مشاكل كثيرة خالل تطبيق 
التشريعات لكنها بكل تأكيد 
استغرقت بعض الوقت. وإلى 
جانب ذلك، تضمنت اجللسة 
بحثــا لعضــو األكادمييــة 
امللكيــة املغربيــة األســتاذ 
الدكتور تاج الدين احلسيني 
مــن كلية احلقــوق جامعة 
محمــد اخلامــس بالربــاط 
فــي اململكــة املغربيــة جاء 
بعنوان )صناعة القانون بني 
األحزاب السياسية واجلماعة 
الضاغطــة(، وأخيرا تناول 
أ.د.أمحمد املالكي – عميد كلية 
احلقوق – جامعة السلطان 
قابــوس – ســلطنة عمــان 
توزيع السلطة في الدساتير 
العربية اجلديدة في كل من 

مصر، تونس واملغرب(.

االجتماعية والدســتورية« 
شــارك فيها كل من د.أحمد 
حمــد الفارســي- الرئيس 
التنفيذي ملركز الدراســات 
والبحوث القانونية- كلية 
العاملية،  الكويتية  القانون 
الــذي قــدم بحثــا بعنوان 
التجريبيــة في  )القوانــني 
فرنســا: محاولة لإلصالح 
التشــريعي(، عــرض فيــه 
لتجارب عدة دول في مجال 
القوانــني وقيــاس  وضــع 
تأثيراتها وردود فعل الناس 
إزاءها، ومن ثم تعديلها أو 
املضي بها، حيث خلص في 
نهايتهــا إلــى أن مثــل هذه 
التجربة مفيدة ويجب على 
الكويتي االستفادة  املشرع 
منها واعتمادها، خاصة أن 
بعــض القطاعــات االدارية 
والتنفيذيــة تعتمــد طرقا 
وصيغا مشابهة. كما تضمنت 

القانون  اختتمــت كليــة 
العامليــة مســاء  الكويتيــة 
اخلميــس فعاليات مؤمترها 
الســنوي الرابع الــذي اقيم 
حتــت رعاية وزيــر التربية 
العالــي  التعاليــم  ووزيــر 
د.محمــد الفــارس، وناقــش 
خالل جلسات مكثفة استمرت 
ملدة يومني سبل تعزيز الدور 
والتطويــري  اإلصالحــي 
للقانون، وخصصت جلسته 
األخيــرة لعرض مســاهمات 
بحثية للطالبني محمد ماضي 
وطالل بودي، وذلك في إطار 
تشــجيع طلبــة الكلية على 
البحث واملشــاركة االيجابية 

في املؤمتر السنوي. 
وبهذه املناسبة، تقدم رئيس 
وعميد كلية القانون الكويتية 
العامليــة أ.د.محمــد املقاطــع 
بالشكر والتقدير للمشاركني 
الذين أثروا جلســات املؤمتر 
بعروضهم البحثية ونقاشاتهم 
لألبحاث املقدمة، مشيرا إلى أن 
الكليــة حريصة على تنظيم 
هذه املناسبة العلمية البحثية 
ملناقشة القضايا والتحديات 
القانونيــة التــي تواجههــا 
املجتمعــات العربيــة خاصة 
والعالم بوجه عام، والتي يأتي 
على رأسها هذا العام موضوع 
إحيــاء دور القانون االيجابي 
في تنظيم وإصالح وتطوير 
املجتمعــات. وأضاف املقاطع 
أن املشاركة الواسعة للباحثني 
واملفكريــن الذين فاق عددهم 
١4٠ في مرحلة التقدمي، ثم مت 
اختيار 54 مــن بينهم، تؤكد 
أهمية املوضوعات املطروحة 
والثقــة واملصداقية املتزايدة 
التي حتظى بها كلية القانون 
الكويتية العاملية، ومشددا على 
أن الكلية ستواصل جهودها 
مــن أجــل تشــجيع البحــث 
العلمــي واملســاهمة بتقدمي 
احللول واالجتهادات القانونية 
للتحديات االجتماعية املختلفة. 
وشــكر د.املقاطع كل من 
ســاهم فــي تنظيــم املؤمتر 
وشــارك فــي جناحــه حتى 
يرقى إلى املستوى الذي تطمح 
إليه إدارة الكلية، وخصوصا 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر 
وأعضــاء اللجــان الفرعيــة 
الذين سهروا على توفير كل 
مســتلزمات الراحة لضيوف 
املؤمتر من الباحثني، وحسن 
االستقبال والتنظيم، مما ترك 
أثره على نفوس اجلميع الذين 
أشــادوا بالتنظيم واملتابعة 

ودقة املواعيد.

التحوالت التشريعية
هــذا وقد تضمــن اليوم 
الثاني من املؤمتر 5 جلسات 
نقاشــية، وجلســة لعرض 
ومناقشة البحوث الطالبية، 
وقد استهل هذا اليوم بجلسة 
عامــة بعنــوان »التحوالت 
ها  ر ثا آ و يعية لتشــر ا

إحدى جلسات املؤمترد. محمد املقاطع

»دور كليات احلقوق في تعزيز الدور اإلصالحي 
للقانون« كان عنوان اجللسة السادسة التي شارك 

فيها باحثون أكادمييون من لبنان واملغرب واإلمارات 
هم أ.د.معن بوصابر – عميد كلية احلقوق – جامعة 
سيدة اللويزة – لبنان، أ.د.كنيل حبيب – عميد كلية 

احلقوق – اجلامعة اللبنانية، وأ.د.عبدالعزيز الصقلي 
– عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية – فاس 
– املغرب – وأ.د.احلاج محمد احلاج الدوش – كلية 

القانون – جامعة اإلمارات. وبالتوازي مع هذه اجللسة 
مت عقد اجللسة الثامنة التي كان عنوانها »مبدأ سيادة 

القانون ودوره اإلصالحي« التي تناول املشركون فيها 
من باحثني عرب وأجانب دور القوانني والتشريعات 
في املساهمة في حتقيق اإلصالحات التي حتتاجها 

كافة الدول لتواكب التطور، وشارك في هذه اجللسة 
كل من: أ.د.جون ماك إلدوني – كلية القانون – جامعة 
واريك البريطانية، وأ.د.الفي درادكه – كلية القانون – 

جامعة اليرموك – األردن، وأ.د.سيلفيا زورزيتو – كلية 
القانون – جامعة ميالنو – إيطاليا، ود.ظفر محمد 

الهاجري – أكادميية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية – 
الكويت.

في اجللسة التاسعة انتقل احلضور ملتابعة البحوث 
والدراسات وأوراق العمل التي مت تقدميها في 

اجللسة التي جاءت بعنوان »دور القضاء في تطوير 
القانون وضمان احلريات واحلقوق« التي شارك فيها 

أ.د.يسري العصار – نائب العميد – كلية القانون 
الكويتية العاملية، د.خالد احلويلة – عضو هيئة 

التدريس في كلية القانون الكويتية العاملية، وأ.د.محمد 
النويجي مبشاركة ببحث مشترك مع أ.د.عبد اللطيف 

الشيمي – كلية القانون – جامعة قطر، وأ.د.فيصل 
بن حليلو، كلية القانون الشارقة – اإلمارات، ود.هالة 

شعث – كلية القانون – جامعة الغرير – دبي. 

وبالتوازي مع هذه اجللسة مت عقد اجللسة العاشرة 
وهي األخيرة من اجللسات النقاشية للباحثني وأتت 

بعنوان »عرض مشروع بحث اإلسالم والنزعة 
الدستورية« وتولى رعايتها مركز الكويت لألبحاث 

والدراسات القانونية، وشارك فيها باحثون من جامعة 
واريك البريطانية، وكلية القانون الكويتية العاملية، 

وجامعة برونيل البريطانية، وجامعة تكساس األميركية 
وهم على التوالي أ.د.شاهني علي، وأ.د.يسري العصار، 

وأ.د.جاويد رحمن، ود.بروس بوفيل، الذين ناقشوا 
بعمق مدى املالءمة بني أحكام الشريعة، والنصوص 

الدستورية احلديثة.

مبدأ سيادة القانون ودوره اإلصالحي ودور كليات احلقوق

اإلسالم والدستور.. ودور القضاء في ضمان احلريات واحلقوق

املشاركة 
الواسعة دليل ثقة 

ومصداقية كليتنا 
وحريصون على 
تشجيع البحث 

العلمي 

140 باحثًا ومفكراً 
شاركوا في مرحلة 

التقدمي اختير 
منهم 54


