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الجامعــــة
والتطبيقي

املنامةـ  كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان األمر الذي أصدره صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء مبملكة البحرين واملتضمن تصديق 
شهادات اخلريجني من اجلامعات اخلاصة مبملكة 
البحرين بشكل استثنائي قد القى صدى وارتياحا 
كبيرا لدى الطلبة الكويتيني واطمئنان أهاليهم 

على مستقبلهم.
وأضاف، في بيان، أن أمر سمو رئيس الوزراء 
قد أحدث انفراجا وأذاب جبل اجلليد وذلك بعد 
توجيهات سابقة بسرعة االنتهاء من التصديق 
على املؤهالت اجلامعية الصادرة من اجلامعات 
اخلاصة في البحرين واالسراع في ايجاد حلول 

أكادميية لها.

عزام الصباح: أمر البحرين بتصديق شهادات الجامعات الخاصة أذاب جبل الجليد

 الحميضي لتجميد الزيادات في بند الرواتب
وتشجيع االستثمار األجنبي والتوظيف في القطاع الخاص

)Gust( ناقش ميزانية الكويت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

بدر احلميضي محاضرا

)أنور الكندري(إبراهيم الصالح وممثلو اجلامعات في لقطة جماعية

)سعود سالم(عبداحملسن املظفر ود.خلدون النقيب ود.هيلة املكيمي خالل احملاضرة

نظم برنامج املاجســــتير في جامعــــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا )Gust( ندوة حتت عنوان »ميزانية الكويت« 
ألقاها وزير املالية الســــابق بدر احلميضي نائب الرئيس 
للشؤون االدارية واملالية د.فهد الزميع وجمع من اعضاء 
هيئــــة التدريس والعاملني وطلبة اجلامعة، وتأتي الندوة 
ضمن انشــــطة برنامج املاجســــتير الذي يديره د.ناصر 

أبومصطفى.
في البداية استعرض وزير املالية السابق بدر احلميضي 
امليزانيــــة العامة للدولة حاليا وعقــــد مقارنة بينها وبني 
امليزانية العامة للكويت عام 1970 وتناول فيها االيرادات 
حسب التقســــيم االقتصادي مليزانية الوزارات واالدارات 
احلكومية، مشــــددا على الفرق الشاســــع فيما بني املبالغ 
املخصصة لكل ميزانية والتي تســــتهلكها بند واحد فقط 
وهو األجور التي تشــــكل امليزانية احلالية نسبة أقل من 
2% مــــن ميزانية عام 1970 والتــــي ارتفعت فيها امليزانية 

احلالية بشكل مخيف.

وفند وزير املالية األسبق بدر احلميضي بالتحليل بني 
جملة االيرادات واملصروفات والعجز بينهما الذي بلغ حدا 
كبيرا، وتابع قائال: هناك أمور تعتبر األسوأ في امليزانية 
العامة وهما العالج باخلارج ودعم الكهرباء وبدل االيجارات 
الذي يدفع للمواطنني في بلــــد أحادي املوارد التي تعتمد 
على النفط فقط ويعتمد تطور وانكماش بند املصروفات 
في امليزانية على حجــــم االيرادات خاصة انه يعتمد على 
ايرادات النفط، ومع ارتفاع حجم بند الرواتب الذي بلغ 7 
مليارات دينار وبند الدعم 4.5 مليارات دينار مع استحالة 
اجراء تخفيضات كثيرة في بنود املصروفات خاصة البندين 
السابقني وغيرها الكثير سنجد ان وضع امليزانية خطير 
جــــدا ويحتاج القيام بالعديد من االجراءات حلل مشــــكلة 
التضخم. وطالب وزير املالية السابق بدر احلميضي الدولة 
بالعمل على ايجاد حل لوقف الهدر والعجز في امليزانية، 
أوال جتميــــد الزيادات في بند الرواتب والدعم خاصة فيما 
يتعلق بالعالج باخلارج، وتخفيض القطاعات العامة وخفض 

عبء اداراتها، ومتويل غالبية االيرادات لتمويل املشاريع 
االنشائية، وتشجيع االستثمار األجنبي بالكويت من أجل 
توفير أموال اضافية وخلق فرص عمل جديدة للشــــباب، 
كذلك احلد من التوظيف في القطاع احلكومي وتشــــجيع 
التوظيف في القطاع اخلاص مع وضع نظام تأمني اجتماعي 

شامل لتغطية العاطلني عن العمل.
وفــــي نهاية الندوة فتحت باب النقاش الذي تركز على 
اصالح الوضع االقتصادي ومعاجلة موضوع الدعم والبحث 
عن بدائل تشــــجع االستثمار وخلق فرص العمل للشباب 
بديال عن حالة االتكالية التي سيطرت على الكثير وتغير 
النمط العام والتفكير بعقالنية تتيح لنا ان جنعل الكويت 

جوهرة اخلليج كما كانت في السابق.
وردا على موضوع اخلصخصة واخلوف منها قال: ملاذا 
يتخوف الكثير من اخلصخصة فنحن جند ان على كل جهة 
او هيئة مخصصة عليها جهة رقابية تراقب أداءها حسب 

املرسوم لها حتى ال تنحرف عن مسارها.

4 جامعات تشارك في المسابقة اإللكترونية الثقافية الثالثة

السميط: اتحاد عمال وموظفي الكويت 
مستمر في المطالبة بالكوادر

الفئات  اكثر  الشـــباب كونهم 
التجديد واستيعابا  رغبة في 

للمتغيرات.
واضاف: بالنظر الى الجامعة، 
فهي الحاضن االساسي لشريحة 
الشـــباب والمورد اآلمن لبناء 
مقومـــات هـــذه الشـــخصية 
الجوانب فكريا  من مختلـــف 
وثقافيـــا، فكانـــت الضرورة 
تستلزم شـــراكتها مع بعض 
الجهات الســـتكمال مسيرتها 
الثقافية داخل المجتمع، عندها 

ولدت الشراكة بين المؤسسات 
الثقافة  ادارة  التعليمية وبين 
االسالمية مما ساهم في ايجاد 
المسابقة الجامعية الثالثة التي 
شكلت وبحق استكماال حقيقيا 
لمسيرتها وتداركا عمليا بأهمية 
تنمية ثقافة شريحة الشباب 
الجامعي الواعي ومحاولة رائدة 
لخلق كوادر شابة تتسلح بالعلم 

والقيم.
ادارة  من جانبه، قال مدير 
الثقافة االسالمية بدر السنين 

ان االدارة رصدت 10 آالف دينار 
كجوائز للفائزين يتم توزيعها 
على 40 فائزا بواقع 250 دينارا 
لكل فائز يتم اختيارهم بواسطة 
القرعة االلكترونية، مشـــيرا 
الى ان الجهات المشـــاركة هي 
جامعة الكويت وجامعة الخليج 
اضافة الـــى الجامعة العربية 
المفتوحة والجامعة االميركية 

في الكويت.
بدوره، قـــال ممثل جامعة 
الثويني ان  الكويت د.مساعد 

الجامعة ممثلة بادارة االنشطة 
ادارة  ترحـــب بالتعاون مـــع 
الثقافة االســـالمية من خالل 
تلك المسابقة التي تهدف الى 
غرس القيم النبيلة في اذهان 

ابنائنا.
واعتبر تلك المسابقة نقطة 
انطالق وابراز لدور المعلومة 
الصحيحة، كما انها تعد بداية 
عبور للمســـتقبل تركز على 
اهمية دور الشريعة في حياة 

الشباب.

تشمل جامعة الكويت والخليج والعربية المفتوحة واألميركية

العجمي: كادر اإلداريين حق البد أن نحصل عليه

ليلى الشافعي
اكـــد الوكيـــل المســـاعد 
الثقافية بوزارة  للشـــؤون 
االوقاف والشؤون االسالمية 
ابراهيـــم الصالـــح ان مـــن 
اولويات العمل بادارة الثقافة 
االسالمية تهيئة مالمح رؤيتها 
الفكرية والثقافية والدعوية 
والتي جاءت استجابة لغايات 
المراحل الراهنة من عمر العمل 
الثقافي الجماهيري لمختلف 
الشـــرائح المجتمعية وفهم 

الشباب.
وقـــال خـــالل المؤتمـــر 
الصحافي الذي اقامته ادارة 
الثقافة االسالمية بالتعاون 
مع جامعة الكويت وجامعة 
الخليـــج والجامعة العربية 
المفتوحة والجامعة االميركية 
في الكويت بخصوص المسابقة 
الجامعية االلكترونية الثقافية 
الثالثة والخاصة بطلبة تلك 
الجامعات: لمـــا كان القطاع 
الثقافي في الوزارة ممثال في 
ادارة الثقافة االسالمية معنيا 
بمسؤولية الفكر الجماهيري 
ويرسم خارطته واستثمار كل 
المتاحة وتطويعها  وسائله 
لتخدم هـــذا المنحنى، كانت 
الحاجة حتمية للتفاعل مع 

محمد المجر
الوطني  قال رئيس االحتاد 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
مجلــــس إدارة نقابــــة العاملني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبدالرحمن السميط ان 
االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت مستمر في املطالبة بجميع 
الكوادر ولن يرضى إال باملساواة، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان االحتاد 
الوطني ال يقبل لغة التهديد ولن 
تخيفه اي قرارات تخالف الدستور 
وتخالف االتفاقيات الدولية وقال 
عبدالرحمن السميط فيما يخص 
البرامج  التدريب فإن تطويــــر 
التدريبيــــة باســــتخدام أحدث 
األساليب املتوافرة في التدريب 
ملواجهة التطورات واملستجدات 
فــــي بيئــــة العمل تهــــدف الى 
تقليل الفجوة بني األداء احلالي 
واملســــتهدف للعمالة الوطنية. 
وأوضح السميط خالل املؤمتر 
التحضيري ملنتــــدى ومعرض 
الذي سيقام  التدريب والتأهيل 
خــــالل الفترة مــــن 18 حتى 20 
اجلاري بفندق املوڤنبيك باملنطقة 
احلرة، ان االحتاد الوطني لعمال 
الكويت يحرص على  وموظفي 
املشــــاركة في أنشــــطة منتدى 
ومعرض التدريب والتأهيل الذي 
ســــيقام حتت رعاية مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي  والتدريب د.يعقــــوب 
العام  املدير  ومبشــــاركة نائب 
لشؤون التدريب سعاد الرومي 

وذلك فيما مت ذكره مسبقا.
ومن جانبه، أكد امني سر نقابة 
العاملــــني بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريــــب م.فنيس 
العجمي ان نقابة »التطبيقي« لن 
تتوقف إال بإقــــرار كادر اإلداريني 
ومساواتنا باجلامعة واننا كانت 
لنــــا جوالت في عــــدة اعتصامات 
وإضرابــــات ونحن مســــتعدون 
إلكمالها مــــا لم يتم منح اإلداريني 
هذا احلق ومســــاواتهم بنظرائهم 
في اجلامعة، وأوضح العجمي ان 
النقابة تســــعى من خالل املطالبة 
باحلقوق وحماية الطبقة العاملة 
مــــدى أحقيتهم  الــــى ان توضح 
باحلصول على هــــذا احلق، لذلك 
تعمل النقابة في اجلانب اآلخر على 
عقد اللقاءات والندوات واملنتديات 
للتثقيف وخلــــق نهج من التميز 
الفائدة للمجتمع  والنجاح يحقق 
بصورة كاملة، وقال العجمي اننا 

سعود المطيري
قال عميد كلية الهندســـة والبتـــرول بجامعة الكويت د.طاهر 
الصحاف ان مجلس ادارة اجلامعة وافق على انشـــاء كلية خاصة 

للعمارة والتصميم وسيتم انشاؤها في القريب.
وجاء ذلك خالل افتتاح معرض مشـــاريع طلبة قسم العمارة 
والتصميم في كلية الهندســـة والبترول والذي يستمر ملدة 3 ايام 

مبجمع األڤنيوز.
وأكد ان جمعية الطلبة املعماريني في جمعية طالبية في قسم 
العمارة بكلية الهندسة والبترول تقيم معرضها سنويا ويحتوي 

على اجنازات الطلبة من السنة األولى الى سنة التخرج.
وبني انه من خالل هذا املعرض يستطيع اجلميع التعرف على 
اجنـــازات الطلبة وعلى تطور احلس املعماري لديهم، موضحا ان 
طلبة قســـم العمارة دائما يفاجئونـــه بطريقة عرض اعمالهم من 
خالل الدقة املتناهية في عملهم ونوعية املواد التي يستخدمونها 

في مشاريعهم.
وأوضح ان هذا املعرض سيكون محل جذب لدى زوار املجمع 
التجاري وسيضفي شـــيئا جديدا له خصوصا ان املجمع يعتبر 

معلما معماريا في الكويت ويقيم معرضا معماريا داخله.
وأشار الى ان كلية الهندسة والبترول دائما تقدم الدعم املستمر 
لقســـم العمارة ولطلبتها، وانها تفتخر بوجود قسم العمارة في 

كلية الهندسة والبترول.

نهدف من عقــــد منتدى ومعرض 
للتدريب والتأهيــــل حتت رعاية 
مدير عــــام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريــــب د.يعقوب 
مــــن نائب  الرفاعي ومبشــــاركة 
املدير العام لشؤون التدريب سعاد 
الرومي الى التعريف بأهمية احلاجة 
الى التدريــــب والتطوير للكوادر 
التدريب  ان  البشــــرية، خاصــــة 
في عالم املجتمعات واملؤسســــات 
التنمية  أداة  املعاصــــرة أصبــــح 
ووسيلتها الى حتقيق الكفاية في 
األداء واإلنتاج. وأعرب عن أمله في 
ان يشهد املعرض حضورا كبيرا 
من الشباب الكويتي من اجلنسني 
ممن أوشــــكوا علــــى التخرج من 
اجلامعــــات واملعاهــــد التدريبية، 
فضال عن املوظفني العاملني في كل 
املجاالت للتعرف من خالل اجلهات 
املتخصصة املشاركة على أحدث 

برامج التدريب والتطوير.

عبدالرحمن السميط م.فنيس العجمي )سعود سالم(د.طاهر الصحاف يطلع على أحد مشاريع قسم العمارة والتصميم

المظفر: من الظلم إبقاء نادي االستقالل 
مغلقًا وتحويله إلى جمعية للمعاقين

بيان عاكوم
اعتبر العضو في جمعية حقوق اإلنسان الكاتب 
عبداحملسن املظفر ان القبيلة ليست ضمن مؤسسات 
املجتمع املدني، مشيرا الى انها مثال للتخلف املدني 

والدميوقراطي.
جاء ذلك خـــالل احملاضرة التـــي نظمها مركز 
الدراسات االســـتراتيجية التابع جلامعة الكويت 
التي ناقشـــت دور مؤسســـات املجتمع املدني في 
العملية الدميوقراطية التي حاضر فيها الى جانب 
االستاذ في علم االجتماع بجامعة الكويت د.خلدون 
النقيب، وأدارت الندوة استاذة العلوم السياسية 

في جامعة الكويت د.هيلة املكيمي.
وكان د.خلـــدون النقيب بـــدأ الندوة باحلديث 
عن الســـياق التاريخي ملؤسسات املجتمع املدني 
والتطور الذي طرأ على تكوينها، معرجا على وضع 
هذه الثقافة اي ثقافة مؤسسات املجتمع املدني في 
الدول التسلطية، الفتا الى انها ثقافة غير مرحب 
بها في هذه الدول وهذا الترحيب يتفاوت بالنسبة 

لطبيعة االنتقال الدميوقراطي.
وقال: الكويت تصنف من الدول النامية، إال ان 
لديها ثقافة وتطورا في مؤسسات املجتمع املدني، 
لكنه طالب بأن تكون هذه املؤسسات معتمدة على 
نفسها ومستقلة عن الســـلطة السياسية، مشددا 
على ضرورة وقف الدعم للصحف واملجالت حتى 

تعمل بشكل مستقل.
أما عضـــو جمعية حقـــوق اإلنســـان الكاتب 

عبداحملسن املظفر فرأى بداية انه البد من تعريف 
املقصود من مؤسسات املجتمع املدني التي ميكن ان 
تشمل العديد من املؤسسات من ضمنها اجلمعيات 
التعاونية، وكذلك املجموعات الشبابية غير املنتظمة 
وأيضا الديوانيات التي اعتبرها أهم ما مييز الكويت 
في مؤسسات املجتمع املدني الى جانب دور املدونات 
اخلاصة، مشـــيرا الى ان لهـــا دورا كبيرا كالدور 
الذي تلعبه مؤسســـات املجتمع املدني في توجيه 

املجتمع.
وقال املظفر ان هناك نحو 60 جمعية للنفع العام 
في الكويت تختلف في نشاطها واهتمام أعضائها 
ولكن ليســـت كلها لها عالقة بالتطوير والتنمية 
الدميوقراطية ومعظمهـــا له توجه مهني محدود، 
لذلك ليست كلها لها دور في التنمية الدميوقراطية 

وامنا جزء منها.
وأضاف ان حرية التعبير ليس بالضرورة ان 
تتحول الى وســـيلة لهدم النظام وامنا اذا أعطيت 
بشكل حكيم فســـتؤدي لدعم النظام، الفتا الى ان 
جمعيات النفع العام كان لها دور أساسي في مناقشة 
القضايا القومية مثل قضية فلســـطني وايضا في 
القضايا الوطنية كقضية االحتفال باألعياد الوطنية 

وذكرى الدستور.
وقال ان من العيب ان متر سنوات طويلة والنزال 
ننتظر الفرج من اجلهات احلكومية لإلفراج عن نادي 
االســـتقالل، ومن الظلم ان يبقى مغلقا، بل تكون 
هناك نكاية، بتحويله الى »ناد جلمعية املعاقني«.

خالل محاضرة نظمها مركز الدراسات اإلستراتيجية

الصحاف: الموافقة على إنشاء 
كلية خاصة للعمارة والتصميم

الفنان طارق العلي محاضرا

 العلي: البدون أصبحوا »كرة تنس«
بين الحكومة والمجلس

وحول موضوع األصول قال: الكويت مزيج من 
األصول العراقية والسعودية واإليرانية واخرى، 
لكن ملاذا الضغط على البدون بأن أصولهم عراقية؟ 

فهل البدون من الفضاء؟
ورأى العلي ان احلل يكمن في تكاتف وتضافر 
احلكومة مع املجلس حلل األزمة بأقصى ســـرعة 

ليعيش أفراد البدون حياة كرمية.
واختتم العلي بأن قضية البدون حالة إنسانية 

بحتة ال عالقة ملجلس األمة بتسييسها.

تهاني عيد
نظمت كلية الطب ندوة إنســـانية حاضر فيها 
الفنان طـــارق العلي الذي بدأ حديثه مؤكد أهمية 
إقامة مثل هـــذه الندوات اإلنســـانية، مضيفا ان 
مشـــكلة البدون أخذت مسميات كثيرة منها: غير 
محدد، وغير كويتي، وبصفة غير مشروعة، وكأنه 

موضوع سياسي.
وأضاف: نأسف ان وضع اخواننا البدون املأساوي 
أصبح موضوعا سياسيا وهو في احلقيقة موضوع 
إنساني. وأضاف العلي: جنتمع لنشعركم مبعاناة 
البدون الذين حرموا من العالج والتعليم والزواج 

ومن السكن والعمل.
وتابع، قضية البدون أصبحت اليوم كرة تنس 

بني احلكومة واملجلس.
وتطرق الى موضوع البدون العسكريني فقال: 
احلكومة وظفت البدون وأمنتهم على أمن البلد وعلى 
احلدود وعلى أرض الكويت وعرضها، أفال يستحقون 

األمن واألمان وان نشعرهم بأنهم اخواننا؟
وتطرق العلي ملوضوع الشهداء البدون الذين 
ضحوا ألجل الكويت وتساءل ملاذا لم يتم تكرميهم 

ومنحهم اجلناسي؟
واستطرد: يعامل البدون معاملة شرسة واحلكومة 
تطلب منهم شراء جوازات ومن ثم تسحبها بحجة 
انها مزورة وهي تعلم انهم سيلجأون للجوازات 

املزورة.


