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الجامعــــة
والتطبيقي

وكيل »التعليم العالي« في سطور
واف���ق مجلس ال���وزراء على 
الترشيح الذي قدمته وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم���ود بتعيني د.خالد الس���عد 
وكيال للتعليم العالي خلفا للوكيلة 
السابقة د.رشا الصباح واملعروف 
ان د.خالد السعد بدأ  حياته املهنية 
بالتدريس في كلية التجارة، بعد ان 
حصل على البكالوريوس في علم 
احملاسبة من جامعة الكويت عام 
1975 ثم انهى دراس���ة املاجستير 
والدكت���وراه في ادارة االعمال من 
جامعة كليرمون���ت بكاليفورنيا 
عام 1986، ش���غل بعده���ا الكثير 

من املناصب خالل التدرج الوظيفي، منها تس���لم مهام العميد املساعد 
للشؤون الطالبية ورئاسة مكتب التوجيه واإلرشاد بكلية التجارة في 
جامعة الكويت حتى عام 1991، والقيام بأعمال عميد الكلية ملدة سنتني، 
ثم تعيين���ه األمني العام جلامعة الكويت من عام 1991 حتى 1995. عمل 
د.خالد مديرا تنفيذيا في البنك الدولي بالواليات املتحدة منذ عام 1999 
حتى 2001 ش���ارك خاللها بعضوية جلنتي املوارد البشرية واستثمار 
أموال املتقاعدين، وشغل بعدها منصب نائب رئيس جلنة املراجعة ثم 
رئيسا للجنة امليزانية في البنك الدولي. وقام د.خالد بالعديد من االبحاث 
املنش���ورة في التمويل واالدارة املالية واحملافظ االستثمارية واألوراق 
املالية، وشارك آخرين بدراسات في تطوير الكويت كمركز عاملي، ودور 
اخلطة اخلمسية لتطوير املؤسسات احلكومية. وله الكثير من املساهمات 
من خالل عضويته في اللجان االكادميية، فقد ترأس جلنة البعثات في 
قس���م االدارة العامة بكلية التجارة � جامعة الكويت � ملدة 4 س���نوات، 
وشارك بعضوية جلنة تقييم مقررات اللغة اإلجنليزية في الكلية، كما 
شارك بعضوية كل من مجلس ادارة شركة اخلليج للتأمني، جلنة التنمية 
االدارية بوزارة التخطيط، مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب ومجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

ينظم مركز دراسات اخلليج في اجلامعة 
االميركية في الكويت اليوم )الثالثاء( محاضرة 
بعنوان »االسالم والعلمانية« للدكتورة سعاد 
علي االس����تاذة بجامعة اريزونا ستايت في 
الواليات املتح����دة وس����تعرض احملاضرة 
طروحات الشيخ علي عبد الرزاق التي اصدرها 
في كتابه »االسالم واصول احلكم« الذي دعا 

فيه الى فصل الدين عن السياسة. كما ستناقش 
د.علي اخلطاب االسالمي العام، والتطورات 
التاريخية لعالقة الدين بالدولة. هذا وستكون 
احملاضرة باللغة االجنليزية في متام الساعة 
اخلامسة مساء بقاعة احملاضرات مببنى اآلداب 
احل����رة مبقر اجلامعة االميركية في الكويت 

في الساملية، والدعوة عامة.

سعاد علي تحاضر عن »اإلسالم والعلمانية« في »األميركية«

)احمد باكير(د.محمد العبداجلادر وصالح السعيد خالل اجللسة

د.خالد السعد

العبدالجادر لتحديد سقف مادي لكل الحمالت االنتخابية
الس���ابق مبجلس االمة والناشط 
السياس���ي عب���داهلل النيباري ان 
النظام االنتخابي هو جزء أساسي 
م���ن العملي���ة الدميوقراطية، وال 
ميكن ان يكون هناك دميوقراطية 
صحيحة وصحية دون وجود نظام 
انتخابي خال من الشوائب احمليطة 
باملمارسة السياسية، نظام ميارس 
بش���كل صحيح ويحقق مصلحة 
الش���عب، الفتا الى ان الكثير من 
االنظم���ة الدميوقراطية قد يكون 
تصميمه���ا جيدا، ولك���ن يواجه 
النظ���ام الدميوقراطي عراقيل في 
التطبي���ق ولعل لبن���ان هي مثال 
حي على ذلك نتيجة للمحاصصة 
في االنتخابات على حسب الفئات 

والطوائف واملناطق.
النيب���اري ان االنظمة  وب���ني 
الدميوقراطية في العالم تنقس���م 
الى قسمني النظام الفردي »الدوائر 
البالد  اجلغرافية« بحيث تقس���م 
لدوائر جغرافية على حس���ب عدد 
السكان والنظام األخر هو النظام 
النسبي واملطبق في 81 دولة منها 
33 دولة اوروبية و18 آسيوية و12 
افريقية و11 دولة في أميركا الوسطى 

واجلنوبية.

الى التصويت في البرملان، موضحا 
ان النظام النسبي جيد ولكن معقد 
والبد من اقناع الرأي العام به اوال. 
وعن مساوئ نظام التمثيل النسبي 
ق���ال العبد اجلادر: ان تطبيق ذلك 
النظام يتطلب وجود نظام حزبي 
وهذا ما تفتقر اليه الكويت حاليا، 
كما انه يخفف التمثيل اجلغرافي 
ويؤدي الى فقدان العالقة بني املرشح 
والناخب وتنمية اخلالفات العرقية 
وارتفاع تكاليف االنتخابات، السيما 
ان الكوي���ت تفتقر لنظ���ام محدد 
لتحديد تكاليف االنتخابات باالضافة 
الى اجلمود السياسي، وان كان من 
مزاياه انه ميثل االقلية واالغلبية هي 
التي حتكم ويضمن حرية التصويت 

واجلميع ميثل متثيال حقيقيا.
وتابع قائال: هناك مشكلة في عدم 
حتديد سقف للحمالت االنتخابية 
والتي تصل تكلفتها احيانا الى 200 
الف دينار ولدي مخاوف بأنه في 
املستقبل لن يخوض االنتخابات اال 
القادر ماديا عليها وسيكون لدينا 
»مجلس اللوردات« أو ان يخوضها 
مديونا وبع���د وصوله للمجلس 

يطالب بإسقاط الديون.
 م���ن جانب���ه، ق���ال النائ���ب 

لتلك املش���كلة، وقدمت 3 مشاريع 
من النواب منهم من قدم مش���روع 
القائمة النسبية وهو النظام املعمول 
به في اس���رائيل والعراق ومعظم 
دول أوروبا، مع فارق ان تلك الدول 
بها نظام حزبي ومن املشاريع التي 
قدمت كذلك التصويت ل� 4 نواب او 5 
نواب وجميع تلك املقترحات عرضت 
التشريعية، ومن ثم  اللجنة  على 
ستحال الى جلنة الداخلية والدفاع 
الى املجل���س للتصويت  ومن ثم 
عليها، وأنا اعتقد اننا لن نصل الى 
اتفاق ألن الدورة طويلة حتى تصل 

بعد خوض التجربة في انتخابات 
2008 تبني ان املال السياسي أصبح 
أكثر حدة مما كان عليه بالسابق، 
على الرغم من انتهاء موضوع نقل 

القيود االنتخابية.
وأوض���ح ان موضوع تكريس 
القبلي���ة زاد ويعتب���ر احد اخطر 
الدوائر اخلم���س، فعلى  عي���وب 
س���بيل املثال قبيل���ة حجمها في 
الدائرة 30% وتس���يطر على %60 
من الكراس���ي املخصصة للدائرة، 
وأردف قائال: ومن هنا تداعت بعض 
القوى السياس���ية لوضع حلول 

الترشيح واالنتخاب والذي كان نقلة 
حضارية بالكويت وحدثا تاريخيا 

ال ميكن نسيانه.
العبداجل���ادر بأنه مت  وأف���اد 
التخلص من نظام اخلمس والعشرين 
دائرة الذي أصدرته احلكومة بعد 
حل مجلس األمة بقانون، وأثبت ان 

مساوئه أكبر بكثير من مزاياه.
وتابع قائال: الكثير من الدراسات 
التي تدارست هذا املوضوع انتقدت 
هذا التقس���يم الذي كان أبرزه ان 
بعض دوائره جتمد ودوائر اخرى 
توس���ع، فقد كان هن���اك قفز بني 
املناطق جغرافي���ا وافتقر لوجود 
تناس���ق جغرافي، كما ان من أهم 
س���لبياته الرش���وة ودخول املال 
السياسي وسهولة نقل مجموعة 
من الناس لتغير الكفة في الدائرة، 
القبلية  الى تكري���س  باالضاف���ة 

والطائفية والفرعية.
مضيفا: مما حدا احلكومة على 
التع���اون مع املجل���س في تغيير 
النظام، وعلى ذلك حدث صراع كبير 
بينهم���ا حتى جاءت حركة »نبيها 
خمس« الى ان مت اقرارها، موضحا ان 
هذه الفكرة انبثقت عن جلنة وزارية 
ومت احالتها الى مجلس األمة، ولكن 

آالء خليفة 
أكد النائب السابق مبجلس األمة 
د. محمد العبد اجلادر انه بعد خوضه 
لتجربة الدوائر اخلمس اكتشف ان 
املال السياس���ي اكبر حدة من عام 
1981 على الرغم من انه مت القضاء 
القيود االنتخابية  على فكرة نقل 
نهائيا. جاء حديث العبد اجلادر في 
الندوة التي نظمها مركز الدراسات 
االستراتيجية واملستقبلية بجامعة 
الكويت بعنوان »الدائرة االنتخابية 
الواحدة..االمكان���ات واملعوقات«، 
بحضور رئيس املركز د.يوس���ف 
غلوم ورئيس مركز دراسات اخلليج 
واجلزي���رة العربية د.فهد الناصر 
وأستاذة العلوم السياسية والباحثة 
الدراس���ات االستراتيجية  مبركز 
الكويت  واملس���تقبلية بجامع���ة 
د.ندى املط���وع وعدد من املهتمني 
بالشأن السياسي باالضافة الى طلبة 

وطالبات جامعة الكويت.
وقال العبداجل���ادر انه خاض 
انتخابات مجلس االمة 2006 وفاز 
باملركز الثالث في ذلك الوقت، الفتا 
الى انه كان محظوظا ألنه فاز في 
نفس العام الذي حصلت فيه املرأة 
الكويتية على حقوقها السياسية في 

خالل ندوة »الدائرة االنتخابية الواحدة.. اإلمكانات والمعوقات«
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 


