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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن حزنها وأس���فها لتعرض احد طالبها 
املبعوثني حلادث غرق أدى الى وفاته وهو يقضي اجازة قصيرة في الكويت 
وهو الطالب املرحوم محمد منصور خليفة املجادي املبعوث في بداية العام 
الدراسي احلالي لدراسة الطب البشري في جامعة »ليدز« ببريطانيا وكان 
من الطالب املتفوقني في الدراسة. وأسرة التعليم العالي التي آملها احلادث 
املؤسف تتقدم الى أسرة الفقيد بأحر التعازي راجية اهلل تعالى ان يتغمده 

بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

»التعليم العالي« تنعى أحد مبعوثيها في »ليدز«

د.أحمد الشريف

جولة في املعرض د.بدر الصقعبي خالل االفتتاح

د.عبداهلل الفهيد يتسلم درعا تذكارية من د.عبدالرحمن األحمد

علي الدقباسي ود.أحمد الرفاعي ود.مساعد العنزي وسامي النصف وأحمد الديني خالل الندوة

في ندوة نظمتها اللجنة الثقافية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

الدقباسي: قلقون من إدارة الحكومة للخصخصة وإيجاد ضمانات وظيفية
خ���الل اخلصخصة توس���يع حجم االقتصاد غي���ر النفطي وزيادة 

املنافسة في السوق«.

الخالف على الخصخصة

م���ن جهته، قال الكاتب احمد الدي���ني: »أعتقد ان اخلالف على 
اخلصخصة في العالم بأسره وليس في الكويت فقط ليس بسبب 
تباين واختالف وجهات النظر العلمية واالجتهادات الشخصية 
وإمنا أساسه الصراع الطبقي في املجتمع بني طبقات اجتماعية 
مستفيدة بالضرورة من اخلصخصة وتصفية الدور االقتصادي 

للدولة وطبقات اجتماعية اخرى تتضرر من ذلك.
أما فيما يتعلق بالقانون، فقال الديني انه كان موجودا بأشكال 
مختلفة في الس���ابق ولكنه أتى اآلن بصورة غريبة دون ان يتم 
االستماع لوجهات النظر األخرى، مشيرا الى انه يخالف الفلسفة 
التي يقوم عليها نظامنا االقتصادي بالدستور، موضحا ان املادة 
20 من الدستور أشارت الى التعاون العادل بني النشاطني العام 
واخلاص، وهذا يعني انه ال يجوز تصفية احد النشاطني لصالح  
اآلخر بل يجب ان يكون هناك تعاون عادل، فاقتصادنا حر ولكنه 
يحتوي على شيء من التوجيه، اما اخلصخصة وفق هذا القانون 
فنجد ان املذكرة اإليضاحي���ة له تتعارض متاما مع هذا التوجه 
الدس���توري عندما حتدثت عن تخلي القطاع العام عن ممارسة 
الدور الذي يقوم به حاليا في إنتاج اخلدمات والسلع تاركا ذلك 

للقطاع اخلاص.

القانون والدستورية

من جهته، قال أستاذ القانون د.عبيد الوسمي حول التساؤل فيما 
اذا كان القانون دس���توريا: »هو قطعا غير دس���توري، ولم نستمع 
لرأي قانوني واحد يش���كك في فرضية عدم دس���تورية هذا البناء 
الذي ال ميكن بأي حال من األحوال ان يوصف بأنه قانون«، مضيفا: 
»فالقانون قاعدة سلوك يجب ان تستهدف بالنهاية حتقيق املصلحة 
العام���ة، وهذا ال ميك���ن ان يكون قانونا مبعن���ى حتقيق املصلحة 
العامة باعتبار انه إعادة لفلسفة نظام وإعادة بناء الدولة باملخالفة 

للنصوص الدستورية«.
واس���تطرد: »قرأت كل ما يتعلق بالقانون واملذكرة اإليضاحية، 
فلم أجد تصورا محددا ألغراض هذا القانون، وأي تش���ريع أيا كان 
مضمون���ه البد ان يتضمن حتديدا األغ���راض التي يهدف لتحقيقها 
بحيث يك���ون واضحا ومحددا ومعلوما، كما ان الش���رط املفترض 
حتى يصبح التش���ريع تشريعا ان يكون منسجما أوال في إجراءاته 

مع النظام القانوني«.

وأضاف النصف ان أغلب القطاعات في الوقت احلالي محتكرة وكان 
يجب فتح فرص عمل ومشاركة، مشيرا الى ان مشروع اخلصخصة 
كان البد له من توعية وجدولة وعدم طرحه هكذا، وبهذا نلوم الوضع 
السياس����ي الساخن في البلد الذي أبعدنا عن االنتباه لقضية كانت 

مقررة من 1993 لنعود اليها في 2010 بشكل خاطئ.

إيجابيات وسلبيات

بدوره قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.أحمد الرفاعي ان للخصخصة جوانب س���لبية وأخرى إيجابية، 
موضحا »ان األمور الس���لبية فيها هي عدم قدرة أجهزة الدولة على 
تنظيم عمل الش���ركات املخصصة بالشكل املناسب وخلق االحتكار 
في الس���وق وظهور مراكز نفوذ عمالقة كما حدث في روس���يا كما 
انها تسبب اضرارا ملستوى املواطنني املعيشي في حالة عدم ضبط 
موضوع العمالة االجنبية واألجور املناسبة«، الفتا الى ان »ايجابيات 
عملي���ة اخلصخصة تتمثل في اآلتي: توفير فرص وظيفية بش���كل 
أكبر وجعل اجهزة الدولة تتفرغ للقضايا واألمور املهمة وأال تنشغل 
بأمور ثانوية كمشاكل األندية الرياضية وغيرها من األمور، مقارنة 
مع الوضع السياس���ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة واملش���اكل 
املوجودة حاليا، وايضا من األمور التي س���تعود علينا بالنفع من 

وبروزها في التسعينيات بعد سقوط االحتاد السوفييتي وحول كون 
القضية ليست متعلقة فقط بالقطاع اخلاص بل باإلدارة األمينة في أي 
من القطاعني، حيث باإلمكان ان يكون القطاع اخلاص أسوأ حتى من 
القطاع العام وهذا ما نشاهده أحيانا في الكويت، مشيرا الى أشكال 
اخلصخصة املختلفة وانها ليست مقتصرة على وجه أو نوع واحد 
فق����ط وكل قطاع معني قد يحتاج الى نوع مختلف من اخلصخصة 

كخصخصة اإلدارة أو اخلصخصة االستراتيجية وغيرها.
وقال: »يس����بق هذه القضية قضايا اخرى، فال نستطيع مثال ان 
نقارن خصخصة الكويت بخصخصة الصني أو بريطانيا ألس����باب 
مختلفة، فمثال ماذا عملنا لنوفر للكويتي فرص عمل نفرضها على 
القطاع اخلاص املدعوم بألف ش����كل وش����كل من احلكومة؟ فكيف 
نعك����س هذا الدعم الى اس����تحقاقات بتوظيف كويتي نوعي وكمي 
وليس كميا فقط، حيث انه على الكويتي ان يدخل القطاع اخلاص 
بشكل نوعي وليس بش����كل كمي فقط ألنه لو كانت نسبة العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص عبارة عن عمالة هامشية فقط فلن تكون 
له����ا فائدة وكان األجدر ان يصّدر التعليم املتطلبات التي يحتاجها 
السوق والقطاع اخلاص الذي يحتاج املوظف اجلاد احملترف املتمكن 
من اللغات والكمبيوتر وغيرها من النوع الذي يحتاج اليه القطاع 

اخلاص«.

آالء خليفة
أكد النائب علي الدقباسي ان اخلصخصة لو كانت من أجل حتسني 
اخلدمة للمس���نا على سبيل املثال تغييرا في محطات الوقود عندما 
أصبحت للقطاع اخلاص، موضحا انه لم يتغير ش���يء سوى فصل 
ما يزيد على 400 كويتي بقرار واحد، وفي حلظة واحدة وتضررت 
بيوت كثيرة بس���بب عدم االنتباه ملخاطر مثل هذا اإلجراء، ثم نأتي 
لنطالب املجلس أو احلكومة بحل قضية املس���رحني في الكثير من 
القطاعات واملجاالت كالبنوك وشركات االستثمار وغيرها وهذا كله 

غيض من فيض من املخاوف.
وأضاف الدقباسي في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بنادي اجلامعة مس���اء أول 
من امس حتت عنوان »قانون التخصيص دس���توري؟« لسنا ضد 
أن تك���ون هناك خدمة أفضل، ولكننا قلقون من عدم وجود اخلبرة 
الكافية لدى احلكومة ما يجعلنا نطمئن الى اإلجراءات والدليل قضية 
املسرحني الكويتيني، خصوصا في ظل األعداد الكبيرة للباحثني عن 

فرص العمل، فهل سيوفر القطاع اخلاص فرص عمل لهم؟
وأوضح الدقباسي انه اطلع على دراسات علمية وبحثية عديدة 
بينت ان مؤش���ر البطالة وصل الى أقصى درجة، اضافة الى من مت 
طردهم من القطاع اخلاص بقرارات تتناسب مع ربحية املؤسسات 
التي تنظر الى الربح بينما نحن ننظر ملصلحة األس���رة الكويتية، 
مستدركا نحن فخورون بالقطاع اخلاص ومنطقة الصباح الصحية 

تشهد بتبرعات أهل الكويت.
وب���ني ان احلكومة عاجزة عن تكويت القطاع احلكومي حتى في 
الوزارات احلساسة التي ليس كل موظفيها من الكويتيني، ولم تستطع 
تكويت األجهزة الرس���مية كديوان اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء 
وغيرهما، في ظل وجود نسبة 30% من العاملني في القطاع العام من 
غير الكويتيني، فما بالكم بالقطاع اخلاص الذي يستطيع بجرة قلم 

أن يسرح موظفيه ثم تتحمل احلكومة أو املجلس تبعات ذلك.
واختتم: »لنا مبرراتنا املهمة لقلقنا على األسرة الكويتية وغير 
ذلك كفرص العمل والضمانات الوظيفية واالستقرار الوظيفي والقلق 
على العمالة الوطنية، كل هذه تعد مبررات تستدعي ان نقف موقفا 
صلب���ا أمامها حتى تأتي أجواء تتمك���ن فيها احلكومة من إدارة هذا 
امللف بحنكة وضمانة وعدالة وحتافظ بواسطته على ثروات البلد 
ومبا يحقق املصلحة العامة ويحافظ على العمالة الوطنية ويحسن 

اخلدمة فعليا«.

تاريخ الخصخصة

من ناحيته، حتدث الكاتب سامي النصف عن تاريخ اخلصخصة 

خالل استقباله عميد كلية التربية

الفهيد: مؤتمر التربية إنجاز نفخر به 
ل في صفحات الجامعة وُيسجَّ

الشريف: ملتقى »آفاق« يستضيف
الناشطة اإلنسانية هيا الشطي اليوم

خ���الل هذه امللتقي���ات التي 
تثري معلوماتهم الثقافية عن 
بلدنا احلبيب، مما استدعى 
ايجاد وسيلة حوارية ثقافية 
اجتماعي���ة اعالمية ملعرفة 
االعراف الكويتية التي جبل 
عليه���ا اهل الدي���رة ناهيك 
ع���ن معرفته���م بالفعاليات 
الفردي���ة للعم���ل التطوعي 
العمل  االنس���اني من خالل 
الف���ردي او اجلماع���ي الذي 
حت���رص الكويت من خالله 
على تلبية املبادرات االنسانية 
حني حدوث اي كارثة بسرعة 
اليصال املساعدات للمنكوبني 
سواء اكانت غذائية ام طبية 
وتقدمي يد العون واملساعدة 
للمتضررين ف���ي كل انحاء 
العالم، داعيا الطلبة حلضور 

امللتقى املنعقد اليوم.

ق���ال رئي���س حتري���ر 
جري���دة »آف���اق« اجلامعية 
د.أحمد الش���ريف أن ملتقى 
الثقاف���ي واالجتماعي  افاق 
يس���تضيف اليوم الناشطة 
االنس���انية هيا الشطي في 
متام الس��اعة الثانية عشرة 
في جريدة افاق في الشويخ، 
الفتا إلى أنها ستتحدث عن 
رحلتها الى غزة والصعوبات 
التي واجهتها اثناء الرحلة.

وأكد رئيس حترير جريدة 
الش���ريف  »آف���اق« د.أحمد 
على ابراز اجلانب االنساني 
وااليجاب���ي للكويت والذي 
يس���هم في ترسيخ الصورة 
الكويتية احلقيقية واحلرص 
على العمل االنساني واخليري، 
مشيرا الى ان االمر ليس بجديد 
فقد دأب وحرص الكويتيون 

على هذا اجلانب منذ القدم.
موضحا أن »آفاق« تضع 
نصب اعينه���ا التواصل مع 
الطلب���ة ونظرائهم  مختلف 
من الدول الصديقة للكويت 
والدارس���ني باجلامع���ة من 

استقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
عميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد مبكتبه 

في منطقة اخلالدية.
وفي ه���ذا الصدد ق���ال عميد كلي���ة التربية 
د.عبدالرحمن األحمد ان من واجب الوفاء ان نشكر 
كل من س���اهم في اجناح ودع���م مؤت��مر »إعداد 
معلم التربية اخلاصة« الذي عق���د حت��ت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل 
الفترة م���ن 1��1 وحتى 13 ابري���ل اجلاري وعلى 
رأس���هم مدير جامعة الكوي���ت د.عبداهلل الفهيد 
الذي كان له الدور الكبير في دعم هذا املؤمتر بكل 

الوسائل املتاحة.
ومن جهته، أعرب مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد عن فخره وس���عادته للنجاح الذي حققه 
املؤمتر، مثنيا على اجلهود احلثيثة التي قام بها 
عميد كلية التربية في دعم النشاط التربوي داخل 
وخارج جامعة الكويت، مشيرا الى ان هذا االجناز 

يسجل في صفحات جامعة الكويت.
وقام عميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
بتقدمي درع تذكارية ملدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد تقديرا لدعمه ومس���اهمته في دعم مؤمتر 

»إعداد معلم التربية اخلاصة«.

»البرنامج اإلرشادي لتحديد التخصص وفرص العمل« 
في »العلوم« مستمر حتى غدٍ الخميس

آالء خليفة
حتت رعاية عميد كلية العلوم د.بدر الصقعبي وبحضور 
كل من العميد املساعد للش����ؤون الطالبية د.خالد القطان 
ورئيس مكتب التوجيه واالرشاد د.رمي اجلاراهلل واعضاء 
مكتب التوجيه واالرش����اد واملرشدين العامني وسكرتارية 
شؤون الطلبة في االقسام العلمية املختلفة اقامت كلية العلوم 
معرض »البرنامج االرش����ادي لتحديد التخصص وفرص 
العمل« والذي يستمر حتى غد اخلميس 29 اجلاري مببنى 
33خ حيث افتتح املعرض عميد الكلية مبش����اركة اجلهات 

املشاركة والعمداء املساعدين ورؤساء االقسام العلمية.
وشمل املعرض مشاركة االقسام العلمية بتخصصاتها 
املختلفة ومش����اركة مكتب االستش����ارات والتدريب )كلية 
العل����وم( ومكتب خدمة املجتم����ع، وكذلك جهات القطاعني 

احلكومي واخلاص وه����و معهد الكويت لالبحاث العلمية، 
بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة، وزارة الداخلية )اإلدارة العامة للبحوث 
اجلنائية والشرطة/إدارة االحصاء � أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية(، وزارة الصحة )قسم التدريب وادارة خدمات 
املختبرات الطبية � إدارة التغذية واالطعام(، واإلدارة العامة 
للطيران املدني، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، 
شركة نفط الكويت، شركة هاليبرتون، شركة شملبرجير، 
شركة س����يكل رايت للتوظيف، احتاد الصناعات الكويتية 

واملجلس الثقافي البريطاني.
ويهدف املعرض إلى اعطاء الطالب فكرة عن الكم والتنوع 
الكبير من االعمال والوظائف املتوافرة خلريج كلية العلوم 
في سوقي العمل احمللي واالقليمي، كما يهدف املعرض الى 

جعل الطالب املنتس����ب لكلية العلوم يدرك أهمية دراسة 
التخصصات العلمية له، والتي لها مزايا عديدة ستس����هل 
عليهم الكثير من االمور سواء في مجال تخصصهم أو في 

مجال فرص العمل لهم في املستقبل.
بدورها قالت رئيس مكتب التوجيه واالرش����اد د.مرمي 
اجلاراهلل: يعتبر البرنامج االرش����ادي لتحديد التخصص 
وف����رص العمل احد اهم االنش����طة التي يق����وم بها مكتب 
التوجيه واالرش����اد في كلية العلوم حيث يقام مرة في كل 
فصل دراسي، ويضم املعرض قسمني: القسم االول معرض 
لالقسام العلمية املختلفة في كلية العلوم ليتمكن الطالب 
من اختيار التخصص املناس����ب له تبعا لقدراته وميوله، 
كما يضم القسم الثاني معرضا للفرص الوظيفية ليتمكن 

الطالب من اختيار الوظيفة املناسبة له.

بعد صدور قرار بفصل قسم برنامج الرياضيات عن علم الحاسوب

مقصيد: إعفاء رئيس قسم الرياضيات بـ »العلوم« 
إجراء قانوني لتشكيل اللجان المؤقتة والدائمة

أفاد الناطق الرس����مي باسم 
إدارة  الكوي����ت ومدير  جامعة 
العالقات العامة واإلعالم فيصل 
مقصي����د، في توضيح حول ما 
نشرته بعض الصحف احمللية 
عن إعفاء رئيس قسم الرياضيات 
بكلية العلوم د.سالم اليعقوب من 
منصبه، بأنه بناء على قرار وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
الرئيس األعلى للجامعة رقم 31 
بتاريخ 2010/3/24 في شأن فصل 

قسم برنامج الرياضيات عن قسم 
الرياضيات وعلم احلاسوب بكلية 
العلوم ليصبح قسما قائما بذاته 
»قسم الرياضي��ات«، فقد ترتب 
على ذلك من الوجهة القانونية 
صدور قرارين منفصلني من مدير 
جامعة الكويت، القرار األول رقم 
1064 بتاريخ 2010/4/14 يقضي 
أبوالفتوح  بتكليف د.حس����ام 
للقي����ام بأعمال رئيس قس����م 
احلاسوب، والقرار الثاني رقم 

1145 بتاريخ 2010/4/22 يقضي 
بتكليف د.س����مير محمد سالم 
للقي����ام بأعمال رئيس قس����م 
الرياضيات، وذلك حلني تعيني 
رئيس جديد لقسم الرياضيات 
وفق����ا للقواعد املق����ررة، حتى 
تنتهي جلن����ة البحث الختيار 
رئيس جديد للقس����م، وعندئذ 
تنتهي فورا اعمال القائم بأعمال 
رئيس قسم الرياضيات د.سمير 

سالم.

وأك����د مقصيد أن هذا إجراء 
القسم  قانوني ال ميس رئيس 
احلالي د.س����الم اليعقوب إبان 
الوزاري رقم 31  القرار  صدور 
بتاري����خ 2010/3/24، حيث إن 
د.اليعقوب مشهود له بالكفاءة 
العلمية والعملية وله بصمات 
واضحة وجه����ود مميزة على 
الصعي����د األكادمي����ي، والتي 
القسم  يثني عليها زمالؤه في 
باإلضافة الى الطلبة واملوظفني، 

هذا وقد شهدت له جلنة محكمة 
بأدائه املتميز منذ تاريخ تعيينه 
2007/10/25 كرئيس للقس����م، 
الوزاري  الق����رار  حتى صدور 
املذكور، مفيدا بأن الغرض من 
تكليف د.سالم بصفة مؤقتة، هو 
إفساح املجال بشأن تشكيل جلنة 
البحث واالختيار، حيث تعطي 
الفرصة لتشكيل اللجان املؤقتة 
التي تقوم بتيس����ير  والدائمة 

أعمال القسم.


