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)فريال حماد(تكرمي د.حسن جوهر د.موضي احلمود تلقي كلمتها في احلفلد.أحمد الرفاعي ود.عبداهلل الفهيد يكرمان د.موضي احلمود

كلية األعمال العالمية تواصل توسيع نطاق أعمالها في الشرق األوسط مع احتفالها بالذكرى الـ 50 لتأسيسها
د.رضا بهبهاني: مرحلة النمو التي 
متر بها منطقة اخلليج جتعل مثل 
هذه البرام���ج التنفيذية العاملية 
حاجة ملح���ة من اج���ل مواكبة 
التطور والنم���و احلاصل محليا 
وعاملي���ا وتقدم كلية »انس���ياد« 
برامج مميزة تعتب���ر فريدة من 
نوعها، هذه البرامج تس���هل فهم 
االس���واق العاملية للمنتسبني من 
املنطقة، وتنمي القدرات واملواهب 

املوجودة.
وميث���ل هذا االعالن اجنازا مهما 
لنمو كلية »انسياد« في ابوظبي كما 
انه يأتي في ظ���ل احتفاالت الكلية 
بيوبيلها الذهبي، وكانت »انسياد« 
قد تأسس���ت قبل 50 عاما برؤية 
فري���دة ترمي النش�������اء كليات 
اعم���ال رائ���دة في اوروبا  ادارة 
وقد توسعت منذ ذلك احلني بشكل 
ك����بير جتاوز نطاقها االوروبي 

االولي.

ف���ي ه���ذا الس���ياق، ص���رح 
البروفيسور هافيير جيمينو عميد 
برنامج ال� )EMBA(في كلية انسياد: 
العاملي   )EMBA( ����ال ان برنامج 
اخل���اص بكليتنا في ابوظبي هو 
برنامج تعليمي متكامل، يستفيد 
من العديد من برامجنا االكادميية 
في اوروبا وآسيا ومن حضورنا في 
منطقة الشرق االوسط، وسيقدم هذا 
البرنامج جتربة دولية غير مسبوقة 
انطالقا م���ن منطقة مركزية تعج 
باملديرين والتنفيذيني، وسيشكل 
املش���اركون في هذا البرنامج في 
ابوظبي شبكة تضم اكثر من 40 
جنسية من املشاركون، انه برنامج 
مبتكر لرواد االعمال الذين يرغبون 
في تطوي���ر مهاراته���م االدارية 

وتوسيع آفاقهم.
وقال مدير املركز العاملي للتبادل 
االكادميي وبرامج التنمية القيادية 
بكلية العلوم االدارية بكلية الكويت 

التعليمية في  البرامج  من افضل 
العالم.

من كلية تس���ينغهوا، ويعد هذا 
البرنامج الذي يدخل عامه السادس 

االوسط بالدراسة جنبا الى جنب مع 
 )EMBA( �املشاركني في برنامج ال

تقييمه من املرتبة التاس���عة الى 
املرتبة اخلامس���ة وفقا لتقييمات 
برام���ج ماجس���تير ادارة االعمال 
من صحيفة »فاينانشال تاميز«، 
امللتحقني  وسيكون باس���تطاعة 
بالبرنامج دراسة القسم االول منه 
في حرم الكلية في ابوظبي وبعدها 
االندماج ف���ي برنامج عاملي يقوم 
على زيارة اف���رع الكلية الواقعة 
في اوروبا وآسيا من اجل التعرف 
على االس���واق العاملي���ة، كما ان 
هناك برنامجا يخول املشترك الى 
احلصول على شهادة مزدوجة وذلك 
بالتعاون مع كلية تسينغهوا في 
بكني يكون التركيز به على سوق 

الصني.
الى جانب مش���اركتهم ضمن 
وحدات دراس���ية مشتركة تضم 
 )EMBA( �عددا من طالب برنامج ال
العاملي من اوروبا وآسيا، وسيقوم 
املش���اركون في منطقة الش���رق 

اعلنت كلية االعمال الرائدة عامليا 
عن اطالق برنامج ماجستير ادارة 
الذي   )EMBA( التنفيذي االعمال 
يتمتع بشهرة عاملية واسعة ضمن 
املنهاج االكادميي في حرمها بامارة 
ابوظبي ابتداء من العام الدراسي 
الفرصة  2011/2010 مم���ا يتي���ح 
للتنفيذيني ف���ي الكويت من اجل 
االلتحاق بكلية »انسياد« املعترف 
بها عامليا في مدينة ابوظبي، ويأتي 
هذا احلدث ليؤكد اهتمام املنطقة 
في البرامج التنفيذية التي اصبحت 
من املناطق املقص���ودة ملثل هذه 

الدراسات.
وللمرة االولى س���يتم اطالق 
برنامج ماجس���تير ادارة االعمال 
التنفيذي )EMBA( اخلاص بانسياد 
البرنامج  ابوظبي، وسيعتمد  في 
نفس صيغة برنامج ماجستير ادارة 
)GEMBA( االعمال التنفيذي العاملي

الذي اطلق عام 2003 والذي ارتفع 

إحدى احملاضرات في كلية األعمال العاملية

الحمود: تعيين وكيل للتعليم العالي قريباً وندرس إنشاء جامعات حكومية أخرى
خالل احتفال جمعية أعضاء هيئة التدريس على شرف األساتذة الذين وصلوا لمناصب وزارية ونيابية

وجود د.موضي احلمود على 
رأس الهرم التعليمي وهي من 
كانت استاذة فاضلة في جامعة 

الكويت.
كما هنأ اعضاء هيئة التدريس 
الى  اجلدد على انضم�����امهم 
س���لك التدريس ف���ي جامعة 
الكوي���ت ونصحهم بأن تكون 
الدكت�����وراه هي نقطة  درجة 
البداي���ة وليس���ت النه�����اية 
العلم���ي���ة  ف���ي مس���يرتهم 
واالكادمي�����ية وان يستم�روا 
ف���ي طلب العلم واالس���تزادة 
منه وان يكونوا نقطة اضافة 
الكويت  ايج�����ابي���ة جلامعة 
م���ن خالل انتاجه�����م العلمي 

والبحثي.
وفي كلمة للعضو في جمعية 
هيئة التدريس د.عبداهلل سهر 
وجه حتية لكل من وافتهم املنية 
وكان لهم فضل على اجلامعة 
وختم بالقول ان لعبة التنمية 
حتتاج الى جهود مضنية وعطاء 
وجبهة حتت���اج الى العزمية، 
مشيرا الى ان كل ذلك موجود 

في جامعة الكويت.
وفي اخلتام قام كل من مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
ورئيس جمعية اعضاء هيئة 
التدريس د.احمد الرفاعي بتقدمي 
التربية  درع تكرميي لوزيرة 
والتعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود وكذلك مت تكرمي النائب 
د.حسن جوهر ود.نورية الرومي 

ود.خالد الوسمي.

عليها، وتكبيل االستاذ اجلامعي 
بقيود تعي���ق دوره في خدمة 
اجلامع���ة واملجتمع، وقد كان 
دفاعها على مستويات مختلفة 
عبر خطة محكمة منبثقة من 
الئحتها االساس���ية، وبرامج 
الهيئات االدارية التي تعاقبت 
على ادارتها بوسائل مختلفة من 
بيانات، ومخاطبات، وندوات، 

ومقابالت مع املسؤولني.
وختمت: كم���ا لعبت دورا 
اساس���يا ف���ي احلف���اظ على 
دس���تورها، واستمرار احلياة 
لتكتم���ل  فيه���ا  البرملاني���ة 
دميوقراطي���ة الكويت، وتكلل 
دور اجلمعية في دورها القيادي 
البارز في الدفاع عن املشروعية 
في تعزيز الدميوقراطية، عندما 
احتضنت مجموعة كبيرة من 
اعضاء مجلس االمة في منتصف 
الثمانينيات من القرن املنصرم 
بع���د ان حل مجلس االمة ولم 
يجدوا لهم دارا اال جمعية اعضاء 
هيئة التدريس، وال منبرا حرا 
ناطقا بأحكام الدستور اال هذه 

اجلمعية.
وكان العضاء هيئة التدريس 
اجلدد كلمة القاها نيابة عنهم 
ابو صليب هنأ فيها  د.فيصل 
االساتذة الذين وصلوا ملناسب 
وزارية ونيابية متمنيا ان يحملوا 
معهم هموم وقضايا اجلامعة الى 
دائرة صنع القرار السياس���ي 
ونحن على ثقة انهم اهل حلمل 
هذه املسؤولية خصوصا مع 

خالل خدمة اس���اتذة اجلامعة 
العلمية، وخبراتهم  بكفاءاتهم 
الطويل���ة ف���ي تخصصاتهم 
الدقيقة مبجالس الدولة وجلانها 

املختلفة.
واضاف���ت: كم���ا اهتم���ت 
اجلمعي���ة بأعضائها وعملت 
على حل مشاكلهم احلقيقية، 
وذلك بوضع البرامج املناسبة 
العلمي���ة  ال���روح  لش���يوع 
باجلامع���ة، وترس���يخ قواعد 
الدميوقراطي���ة فيها، وضمان 
احلرية االكادميي���ة، ومتابعة 
املستوى العلمي العضاء هيئة 
التدريس عن طريق متابعتها 
الترقيات في اجلامعة،  للجان 
ودفاعها عن حقوق اعضائها، 

وحرية بحثهم العلمي.
وتابعت: مثل���ت اجلمعية 
في س���نوات عمرها الطويل – 
وال تزال – سدا منيعا في صد 
هجمات التيارات التي تهدف الى 
تقييد اجلامعة لفرض هيمنتهم 

سريعا حرما جامعيا متكامال في 
كل جزء من اج���زاء هذه الدولة 
املعطاءة، وفي حالة االس���تمرار 
في مشروع الشدادية فعلينا البدء 
بانش���اء البنية التحتية الالزمة 

قبل فوات األوان.

ترسيخ الديموقراطية

من جهته���ا قال���ت د.نورية 
الرومي في كلمته���ا التي القتها 
نيابة عن االساتذة املكرمني ان 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
س���عت جاه���دة من���ذ بداية 
تأسيسها ألن حتفظ للجامعة 
حريتها واستقالليتها لتتمكن 
من حتقيق اهدافها التي وجدت 
من اجلها، والقي���ام بدوره���ا 
في املس���اهمة ببرامج وخطط 
الكويت  ف���ي تنمية  الدول����ة 
ونهضتها، وحل املشكالت التي 
يتعرض لها املجتمع في مختلف 
جوانب احلياة، السياس���ية، 
واالقتصادية، واالجتماعية من 

تكون الدول���ة معرضة لغرامات 
مالية نتيجة للتعاقدات القانونية، 
وتكون املفاضلة في جدوى انشاء 
احلرم اجلامعي بالشدادية مقارنة 
باجلزاءات املالية اللغاء او تغيير 
املشروع الستخدامات اخرى، والبد 
من جهود اضافية من قبل اجلهات 
املسؤولة لتحديد املواقع املناسبة 
للجامع���ات اجلديدة والعمليات 
االجرائي���ة األخ���رى املرتبط���ة 

باملشاريع اجلديدة.
اما الفوائ���د فهي: خلق روح 
املنافسة بني اجلامعات املختلفة. 
توفير سعة مكانية مضاعفة لطلبة 
الدراسات اجلامعية والدراسات 
العليا. تقليص عدد ساعات التنقل 
من وإلى احلرم اجلامعي، تقليص 
التل���وث واالزدحام املروري في 

املنطقة احمليطة بالشدادية.
وخت���م بالق���ول: نق���دم هذا 
االقتراح دون االنتقاص من دور من 
ساهموا في الدفع مبشروع احلرم 
اجلامعي بالشدادية وأملنا ان نرى 

احمليطة باملش���روع، أيهما أبعد 
تاريخيا.

ل���ذا ال يتوق���ع االنتهاء من 
املشروع بصورة كاملة قبل عام 

.2016
وقدم اقتراحا قام على اساس 
انشاء ثالث جامعات األولى بالقرب 
من اجلهراء والثانية بالقرب من 
او االحمدي والثالثة  الفحيحيل 
تكون في احلرم اجلامعي بالشويخ 
او في مكان آخ���ر في العاصمة، 
ويك���ون لكل مش���روع ميزانية 
قدرها 500 مليون دينار، وبالتالي 
نكفل وج���ود جامعة قريبة من 
املناطق  التجمعات السكنية في 
املختلفة بالكوي���ت، تكون لكل 
جامع���ة هيئة ادارية مس���تقلة، 
وميكن ان تنجز هذه اجلامعات 
في الوقت املناسب فأمامنا ست 
سنوات، وتقوم شركات انشائية 
ومعمارية مستقلة بتصميم هذه 

اجلامعات.
وحتدث عن االضرار وقال: قد 

للمدارس احلكومية من 9/27 الى 
اليوم يعني ه���ذا هو احلصيلة 

كلها.
واضافت: هلل احلمد هذا العدد 
عادي اذا قورن باعداد الطلبة الذين 
الدراسة طوال هذه  انتظموا في 
املدة من ناحية واذا قورن بنسبة 
من شفوا وعادوا الى الدراسة من 

ناحية اخرى.
واشارت الى ان هذا وباء حل 
بالعال���م كله ونتع���اون جميعا 
ونشكر وزارة الصحة على وقفتها 

ونتمنى السالمة للجميع.
وعن تعي���ني املعلمني قالت: 
نحن نراجع ونقابل ولعل يكون 
هناك تعاون مع مجلس اخلدمة 
املدنية ونأمل ان نحقق شيئا في 

هذا اجلانب.

مشروع الشدادية

ومن ثم حتدث رئيس جمعية 
اعضاء هيئ���ة التدريس د.احمد 
الرفاعي الذي انتقد مشروع املدينة 
اجلامعية في الشدادية، الفتا الى 
وجود مماطلة في تنفيذ املشروع 
وذلك عندما قال: منذ ان كنت يافعا 
الدراسة واملوضوع  على مقاعد 

مازال قيد الدرس.
وطرح الرفاعي تساؤالت عدة: 
هل ما مت التخطيط له في منتصف 
السبعينيات مالئما اليوم؟ وهل 
مت اتخ���اذ كل االجراءات الالزمة 

الجناح املشروع؟
وهنا اشار الرفاعي الى الواقع 
من وجهة نظ���ر اجلمعية حيث 
قال: املش���روع بالشدادية يكلف 
بص���ورة أولية مبلغا وقدره 1.5 
مليار دينار، دون التكلفة املالية 

املرتبطة باملدينة الطبية.
وأضاف ان املش���روع يفتقد 
البنية التحتية الالزمة ما لم تقم 
الالزم  اجلهات املسؤولة باتخاذ 
وبالسرعة املمكنة، فوجود ستاد 
جابر األحمد واملنطقة الصناعية 
اجلديدة املزمع انشاؤها في منطقة 
الشدادية اضافة الى مباني الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
سيجعل من املنطقة كارثة مرورية 
ان لم نس���تبق االحداث ونعمق 

البنية التحتية.
انتهاء  وبالتال���ي فإن م���دة 
املش���روع تتحدد بانتهاء انشاء 
احلرم او البنية التحتية للمنطقة 

بيان عاكوم
خطف حضور اعضاء االدارة 
اجلامعية ممثلني في مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد االضواء 
خالل االحتفال الذي نظمته جمعية 
اعضاء هيئة التدريس اول من امس 
على شرف االساتذة الذين وصلوا 
ملناصب وزارية ونيابية وللتعرف 
على االساتذة اجلدد الذين انضموا 

الى جامعة الكويت.
فألول مرة نرى مدير اجلامعة 
الى جان���ب رئيس جمعية هيئة 
التدريس منذ سنوات ولذلك حتول 
االحتفال الى فرصة للتشديد على 
اهمية التفاهم والوئام بني الطرفني 
وبالفعل استغلت راعية احلفل 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود االحتفال 
للتأكي���د على اهمية اللقاء حول 
مصلح���ة اجلامع���ة ومبا يخدم 

العملية التعليمية.
وقال���ت في مس���تهل كلمتها 
االفتتاحية: اعلم ان اجلمعية تسعى 
دائما الى تغليب املصلحة العامة 
وكذلك افهم حتفظ ادارة جامعة 
الكويت في بعض االمور، اال انها 
اشارت الى ان الهدف واحد لالثنني 
وان اختلفت الوسيلة، متمنية ان 
تكون هناك نقاط لاللتقاء اكثر من 
نقاط االختالف، الفتة الى ان هناك 
رغبة جادة في االلتقاء والتفاهم 
وحل االمور بروح ودية، مبينة انه 
وان وجد االختالف فهذا طبيعي 
ولكن املهم ان يكون ضمن اجواء 

صحية.
وكشفت احلمود في تصريحات 
للصحافي���ني ان اختي���ار وكيل 
للتعليم العالي سيبت به قريبا.
التي  وبخصوص املالحظات 
طرحتها جمعي���ة اعضاء هيئة 
التدريس عن جامعة الش���دادية 
قالت: »اجلمعية لها مالحظاتها 
وقدمته���ا وس���تتم دراس���تها 
ولكن مش���روع الش���دادية قائم 

ومستمر«.
وعن طلبهم إنش���اء جامعات 
اخرى في الكويت قالت هذا االمر 

موجود ضمن اخلطة.
وعن وجود 303 حاالت اصابة 
املدارس  بإنفلونزا اخلنازير في 
قالت: العدد فهم خطأ فهذا العدد 
من بداية العام الدراسي بالنسبة 
للتعليم اخلاص في 8/26 وبالنسبة 

من أجواء الحفل

الحكومة والمجلس في قارب واحد
أمل��ت وزيرة التربية ووزيرة التعلي��م العالي د.موضي احلمود 
خيرا مع بداية دور االنعقاد ملجلس األمة بشأن العالقة بني السلطتني 
وقال��ت »نحن في قارب واحد واجلميع يس��عى ملصلحة البلد وان 

اختلفت االجتهادات«.

تعزية من الوزيرة
عزت الوزيرة د.موضي احلمود أهالي واقارب املدرس الذي 

توفي بسبب انفلونزا اخلنازير.

جوهر لـ »األنباء«: الترويج لفكرة حل المجلس
»نكتة سمجة« و»متشائل« بعالقة السلطتين

بيان عاكوم
رد عض��و مجلس االمة النائب د.حس��ن جوه��ر عن توقعاته 
للمرحلة املقبلة فيما يتعلق بالعالقة ما بني املجلس واحلكومة وما 

اذا كان متفائال ام متشائما، قائال »متشائل«.
وتابع: بحكم جتربتي املتواضعة في مجلس االمة يجب ان نكون 
واقعيني فلدينا آمال وطموحات، واختالف في وجهات النظر من 
ناحية اخرى وتباين في االراء س��واء بني النواب انفسهم او بني 
املجلس واحلكومة، مش��يرا ال��ى ان الدميوقراطية جاءت لتنظيم 
االختالف في الرأي واالحتكام الى االغلبية وبالتالي يفترض ان نعلم 
انفسنا كيف نحترم قواعد اللعبة السياسية ونتائج الدميوقراطية 
احلقة، والتباين يفترض اال يفسد اللعبة السياسية برمتها فهناك 
محاوالت كثيرة لوضع اولويات على مستوى احلكومة واملجلس 

ودمجها مبا يخدم املصلحة العامة.
وقال: هناك مش��اكل كبيرة وملفات س��اخنة يجب مواجهتها 
بش��جاعة كقضية القروض التي حتتل صدارة القضايا الشعبية 
ومحل اهتمام الس��لطتني ويفترض ان يكون هناك حوار صريح 
وارقام دقيقة تعكس الواقع وترمي الى حلول تناس��ب حجم هذه 
املش��كلة وترفع معاناة اآلالف من االسر الكويتية، هذا الى جانب 

قضايا اخرى كثيرة.
وعن خطة التنمية التي قدمتها احلكومة قال يفترض ان تكون 

ايض��ا حتت املجه��ر وان تكون وفق املعايي��ر والطموحات التي 
نأملها.

وقال: هناك قضاي��ا متثل املال العام من ضمنها قضية وزير 
الداخلية والتطورات اجلديدة حولها فيفترض ان تعالج بروح من 

املسؤولية وبشفافية عالية.
وعن التصريحات املتكررة للبعض بأن املجلس يتجه نحو احلل، 
قال: وضع املجلس والش��عب حتت هاجس احلل دائما والترويج 
لهذه الفكرة اصبح نكتة سمجة، وبالتالي يفترض بنا العمل آلخر 
يوم، وقرار احلل وحس��م العالقة بني السلطتني من اختصاصات 
صاحب الس��مو االمير ونؤمن نحن بحكمته ولكن ان يتم الدفع 
باجتاه احلل ووضع النواب والوزراء والشعب حتت هاجس احلل 

والضغط النفسي فهذه قضية غير مقبولة وال نؤمن بها.
اما بخصوص التهديد باستجواب رئيس الوزراء ووزير املالية 
وما اذا كانت هذه التهديدات في محلها، فقال: قد نختلف من حيث 
التوقيت واهمية املوضوع وهذا امر اجتهادي ونس��بي، كل نائب 
مؤمتن واقس��م على احترام الدستور وقوانني الدولة وبالتالي قد 
يجد قضية ترتقى الى االس��تجواب وليس من حقنا احلجر على 
اح��د فقد نختل��ف او ننصح بأن هناك ادوات دس��تورية اخرى 
يفترض ان تس��تخدم ولكن اذا مت اللجوء لالستجواب يكون لكل 

حادث حديث.

الرفاعـي: هناك مماطلة في مشـروع »الشـدادية« ونقترح إنشـاء ثـالث جامعات لـكل منها ميزانيـة بـ 500 مليـون دينار


