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أحمد شعبان متوسطا كالً من د.ماهر سليم ومحمد الشاهد

مروان بودي

.. وجامعة عمان األهلية تشارك 
للدورة الرابعة

كونها أولى اجلامعات اخلاصة في اململكة األردنية الهاشمية 
ممثلة بالدكتور ماهر الشربجي مدير العالقات العامة والثقافية 
في اجلامعة نيابة عن د.ماهر س���ليم رئيس جامعة عمان 
األهلية، وفي حديث للدكتور ماهر قال: يسعدني أن ألتقي 
بكم اليوم في رحاب دولة شقيقة غالية على قلوبنا، أال وهي 
دولة الكويت احلبيبة، وأغتنم هذه الفرصة ألشكركم على 
جهودكم وسعيكم املتواصل في سبيل التعريف باملؤسسات 
األردنية خاصة والعربية عامة الرائدة والعاملة في مختلف 
القطاعات بشكل عام، وتواصلكم مع جامعة عمان األهلية 
بشكل خاص، كونها عضوا في احتاد اجلامعات العربية آمال 
مزيدا من التعاون والتواصل فيما بيننا. وانه ليش���رفني 
أن نتحدث معا عن اإلجن���ازات التي حققتها اجلامعة عبر 
مسيرتها خالل الستة عشر عاما، وعن اخلطط املستقبلية 
التي من شأنها النهوض باملسيرة األكادميية. ولقد حققت 
جامعة عمان األهلية إجنازات هامة خالل مسيرتها ونلخصها 
بالتالي على س���بيل املثال ال احلصر. لقد أنشأت اجلامعة 
سبع كليات معتمدة اعتمادا عاما وخاصا من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي تضم اثنني وعشرين تخصصا، وانه 
ليسعدني أن أزف لكم استحداث تخصص جديد هو التربية 
اخلاصة. تزويد املجتمع احمللي والعربي ب� 14548 خريجا 
منهم 5605 إناث و8943 من الذكور، ش���غل بعضهم مراكز 
مهمة في القطاع احلكومي واخلاص داخل وخارج اململكة.

ولعل من أبرز ما مييز جامعة عمان األهلية عن مثيالتها 
من اجلامعات، توفير التخصصات املوجهة نحو االحتياجات 
الوطنية احمللية واإلقليمية الت���ي توائم متطلبات البيئة 
احمليطة وسوق العمل لتوفير فرص العمل للخريجني في 
األردن والدول العربية املجاورة، في البرنامجني الصباحي 
واملسائي لدرجة البكالوريوس، كما مت طرح برنامج املاجستير 
في تخصص احلقوق في اجلامعة، ويتم االس���تعداد حاليا 
لط���رح البرنامج في تخصص الصيدل���ة واإلدارة وتقنية 

املعلومات والهندسة.
كما حت���رص اجلامعة عل���ى املواءمة ما ب���ني التعليم 
ومخرجات���ه، ولذا حرصت على توفي���ر البيئة التي تهيئ 
اجلامعة لالرتقاء مبستوى الطلبة واالهتمام بالهيئة التدريسية 
ونوعيتهم من خالل ضبط اجلودة، وعليه فقد مت تأسيس 
مكتب خاص بضبط اجل���ودة للجامعة بأكملها، يقوم هذا 
املكتب بإدارة ضبط اجلودة والنوعية في الكليات والدوائر 
اإلدارية، األمر الذي سينعكس إيجابيا على املستوى العلمي 
للجامعة وخريجيها للمواءمة مع س���وق العمل واملنافسة 
الشديدة التي يواجهها اخلريجون. وألن الطالب هو محط 
اهتمام ورعاية إدارة اجلامعة، فقد أنش���أت اجلامعة مكتب 
خدمة الطلبة الوافدين من مختلف اجلنسيات والذي يقوم 
برعايتهم وتذليل صعوبات اإلقامة واملعيشة باإلضافة إلى 
إش���عارهم بأنهم في بلدهم الثاني ليشعروا باألمان ودفء 

الضيافة األردنية.

.. ومشاركة مميزة »ألميركية الشارقة«
تأتي مشاركة اجلامعة االميركية في الشارقة في هذا املعرض 
التعليمي الذي يعد أحد أهم ملتقيات التعليم العالي في منطقة 
اخلليج، من منطلق حرصها على دعم جس���ور التواصل مع 
املجتمع الكويتي ال���ذي منح اجلامعة ثقته منذ فترة طويلة. 
وجتسدت هذه الثقة في العدد الكبير من الطلبة الذين التحقوا 
باجلامعة سواء من الكويتيني أو من األسر املقيمة في الدولة، 
حيث يقوم خريجو اجلامعة بدورهم في دعم مسيرة التنمية 
والتطوير في املجتمع الكويتي في القطاعني العام واخلاص.

أعلن املدير التنفيذي لدى املركز الكويتي 
العاملي لتنظيم املعارض أحمد ش����عبان عن 
اكتمال اعداده وتنظيم����ه للمعرض الكويتي 
العاملي للتعليم العالي في دورته الرابعة حتت 
شعار »كويت اديو 2010« وبحضور األمني العام 
للمجلس عبدالرحيم حس����ن نقي ومبشاركة 
العديد من اجلامعات والكليات احمللية والعاملية 
خالل الفترة من 16 � 18 فبراير 2010 في فندق 
راديسون ساس قاعة الهاشمي وذلك الظهار 
الكويت م����ن خالل مجلس التعاون اخلليجي 
بالصورة املشرفة أمام العالم من حيث اهتمامها 

مبجال التعليم.
وأفاد ش����عبان أن تنظيم املركز الكويتي 
العاملي ملثل ه����ذه املعارض التخصصية جاء 
بناء على دعوة صاحب السمو األمير باالهتمام 
بالتعليم وهذا ان دل على شيء لهو دليل على 
اهتمام الكويت حكومة وش����عبا بهذا اجلانب 
املهم ولهذا س����عينا في هذا املضمار محاولة 

منا في املساهمة في هذا االهتمام.
وأوضح أن األنشطة املرتبطة بعموم الطلبة 
تأتي من منطلق املسؤولية االجتماعية التي 
نحملها اجتاه أبنائنا، ويسعي املركز الكويتي 
العاملي من خالل تنظيمه معرض كويت اديو 
2010 مواكبته الحتياجات املجتمع من األنشطة 
التعليمية حيث مت دعوة اجلهات العاملة في 
مجال التعليم العالي والتدريب محليا واقليميا 

ودوليا للرعاية واملشاركة.

وقال ان املركز الكويت����ي العاملي لتنظيم 
املعارض أخذ على عاتقه اضافة الفكر املتجدد 
في تنظيم املعارض املتخصصة حتى تستمر 
الكويت في الصدارة في تنظيم املعارض في 
املنطقة وهذا بالطبع يتطلب االبداع املستمر 
والعمل الدؤوب الذي يحتاج الى فكر متجدد 
وشجاعة، وهذا ما اتخذه املركز نبراسا لتنظيمه 
هذا املعرض بشكل جديد وفكر متطور جمع بني 
جنباته العديد من اجلامعات واملعاهد احمللية 
والعربية والعاملية حتى يعطي ألبنائنا الطالب 
وأولياء األمور الفرصة ملعرفة جميع السبل 

واالختيارات لتحديد مستقبل أبنائهم.
وبنينّ أن املعرض بدورته الرابعة يهدف الى 
تهيئة املناخ املالئم جلمي����ع الطلبة الختيار 
الفرص الدراسية التي توائم قدراتهم وطموحاتهم 
ورغباتهم العلمية ليتمكنوا من دخول املرحلة 
اجلامعية وهم مسلحون باملؤهالت األساسية 
وذلك خللق جيل متميز يصقل مهاراته بالتعليم 

ومواكبة التطور العاملي بثقافاته العلمية. 
وق����ال ان العديد من اجلامع����ات العربية 
واألجنبية قد أولت املعرض االهتمام وسارعت 
الى املشاركة منذ االعالن عن اقامة املعرض وعن 
اخلطط اجلديدة للوصول الى أكبر ش����ريحة 
من الطالب، وألول مرة تش����ارك جامعات من 
ماليزيا ولبنان وأرجع ذلك الى قوة املعرض 
ومصداقية اجلهة املنظمة وحرفيتها في التعامل 
مع املشاركني والزوار على حد سواء ان الدورات 

الس����ابقة للمع����رض كانت مبثابة تأس����يس 
للمعارض املتخصصة بالكويت ملا اتسمت به 
من فائدة عمت على الطالب واملشاركني أيضا 
.  وأوضح شعبان ان عدد املشاركني باملعرض 
لهذا العام منهم مش����اركون منذ انطالقته ملا 
ش����اهدوه بالدورات السابقة من اقبال وفائدة 
وانه معرض ميت����از بالتخصص وله أهمية 

كبيرة بالسوق الكويتي للمعارض.
وصرح أيضا بأن العديد من اجلهات الكبيرة 
قد س����ارعت الى رعاية املعرض مثل اجلامعة 
األهلية ف����ي البحرين واجلامع����ة األميركية 
في الكويت وجامعة الش����ارقة من املؤسسات 
التعليمية احمللية واخلليجية وشاركت كذلك 
جه����ات ومعاهد وجامعات م����ن دول مختلفة 
كاألردن واالمارات والبحرين وسلطنة عمان 
وكندا والهند وسورية وأملانيا وسويسرا وأميركا 

وماليزيا وهولندا باالضافة الى الكويت.
وأضاف ان هذا العام وبالتنسيق مع السادة 
وزارة التربية والتعليم واملس����ؤولني بادارة 
التعليم اخلاص بوزارة التربية قد مت التنسيق 
مع جميع املدارس احلكومية واخلاصة العربية 
واألجنبية لعمل زي����ارات للمعرض بالفترة 
الصباحية للطالب والطالبات حلضور الندوات 
التعريفية لهذه اجلامعات والوقوف على البرامج 
الدراسية التي تقدمها ليختار الطالب اجلهة التي 
تتناسب مع ميوله الدراسي ويحدد املستقبل 

اجلامعي الذي يتمناه عن قرب وبثقة.

شعبان: »كويت إديو 2010« يلبي جميع االحتياجات التعليمية في المجتمع الكويتي
يبدأ أنشطته اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل تحت رعاية اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي

»طيران الجزيرة« تستحوذ على »سحاب« بـ 25.6 مليون دينار
أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
أمس عن االستحواذ الكامل على 
شركة »سحاب لتأجير الطائرات«، 
وهي شركة خاصة تأسست في 
أواخر ع����ام 2008، بقيمة بلغت 

25.6 مليون دينار.
وتأت����ي عملية االس����تحواذ 
كخط����وة أول����ى ف����ي تنفي����ذ 
اس����تراتيجية ش����ركة طيران 
اجلزي����رة للتكام����ل العمودي، 
وهي اس����تراتيجية متتد لفترة 
إل����ى حتقيق  س����نتني وتهدف 
منو إضافي عن طريق ش����راء 
ش����ركات توفر خدمات مساندة 
لعمليات طيران اجلزيرة. وبهذه 
املناسبة قال رئيس مجلس إدارة 
شركة طيران اجلزيرة، مروان 
بودي: »االستحواذ على »شركة 
سحاب« هو اخلطوة األولى في 
استراتيجية التكامل العامودي 
لشركة طيران اجلزيرة املخططة 

الطويل«. وكش����ف انه س����يتم 
إنهاء اجراءات عملية االستحواذ 
بحلول 31 مارس من العام احلالي 
وس����تدمج إيرادات الش����ركتني 
املجمعة منذ 1 يناير 2010، األمر 
الذي سيساهم في زيادة أرباح 
ش����ركة طيران اجلزيرة مببلغ 

تنفيذها خالل العامني 2010 و2011 
والتي تضم عمليات استحواذ 
أخرى في املنطقة واالس����تثمار 
في البنية التحتية وعقد شراكات 
استراتيجية. و اضاف: »ستدفع 
هذه االستراتيجية منو وربحية 
شركة طيران اجلزيرة لتصبح 
احدى الشركات الرائدة في قطاع 
الطيران في الش����رق األوسط«. 
و تابع: »تأتي صفقة استحواذ 
»شركة سحاب« بتأثير إيجابي 
وفوري على حقوق املساهمني 
واستمرارية االيرادات كما ستوفر 
لطيران اجلزيرة أساس����ا ماليا 
متينا يعزز قدرة الش����ركة في 
التكاملية  تنفيذ استراتيجيتها 
بالرغم من التقلبات االقتصادية. 
ومن أه����م مميزات الصفقة أنها 
تزود املساهمني مبنفذ الى قطاع 
التأجير العاملي والذي من املتوقع 
أن يشهد منو ملحوظا على املدى 

قدره 1.2 ملي����ون دينار للربع 
األول من الع����ام. وختم بقوله: 
سيتم متويل الصفقة باكتتاب 
خاص متاح للمساهمني احلاليني 
خالل الربع الثالث من العام وبعد 
االنتهاء من اإلجراءات الرسمية.  
أن  هذا وأكدت طيران اجلزيرة 
»شركة س����حاب« ستستمر في 
التشغيل كشركة تابعة لشركة 
طيران اجلزيرة وبتقدمي خدماتها 
لش����ركات الطيران األخرى في 
منطقة الش����رق األوسط. ومن 
اجلدير بالذكر أن »شركة سحاب« 
متتلك حاليا أسطوال من تسع 
 A320 طائرات من طراز ايرباص
مت شراؤها من قبل شركة طيران 
اجلزيرة ومن ثم تأجيرها لها، 
وأنه بحلول عام 2016 سيصل 
ع����دد الطائ����رات في أس����طول 
الشركة الى 38 طائرة من طراز 
ايرباص A320 بناء على طلبات 

ش����راء مؤكدة. وسجلت شركة 
التي مت تأسيسها  »س����حاب«، 
من قبل مؤسسي شركة طيران 
اجلزيرة في أكتوبر2008 وبدعم 
من مؤسس����ات مصرفية عاملية 
تضمنت كال من بنك »دي في بي« 
وبنك »ناتيكسيس« وبنك الكويت 
الوطني، أرباحا بلغت 2.2 مليون 
دين����ار في نهاية 2009 وتتوقع 
حتقيق أرباح قدرها 4.6 ماليني 
دينار للعام 2010.  وتش����تمل 
مميزات صفقة االستحواذ لشركة 
طيران اجلزيرة على االستفادة 
من اإليرادات الثابتة التي يوفرها 
قطاع تأجير الطائرات اضافة الى 
متتع الشركة بإيرادات فورية، 
كذلك من مميزات الصفقة تعزيز 
املكانة املالية للشركة وستضيف 
الصفقة كذلك للش����ركة ذراعا 
لتأجير الطائ����رات تخدم قطاع 

التأجير في املنطقة.

أولى الخطوات في تنفيذ إستراتيجية الشركة نحو التكامل العمودي

بودي: صفقة »سحاب« ستوفر للشركة أساسًا ماليًا متينًا يعزز قدرتها في تنفيذ إستراتيجيتها


