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 كرم معهد السياحة والتجميل واألزياء مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الســـابق 
د.يعقوب الرفاعي، وفي هذه املناســـبة عبرت سهير 
جمعة عن جزيل شكرها وتقديرها للدكتور يعقوب 
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ولقطـــاع التدريب كما أعـــرب د.يعقوب عن تقديره 

واعتزازه بالتكرمي. 

 معهد السياحة والتجميل كرم الرفاعي

 خالل مؤتمر صحافي لإلعالن عن تشكيل مكتبها التنفيذي

 الحمود: أكاديمية الكويت للفنون مهمة تاريخية تدعم وتطور الثقافة والفنون  

 (قاسم باشا) د.موضي احلمود ومحمد السنعوسي خالل املؤمتر  

 قبول ١٨ طالبًا وطالبة في جامعات مصر
 اعلن رئيس املكتب الثقــافي في ســـفارتنا 
بالقاهرة د.عيسى االنصاري عــن قبول الدفعة 
األخيرة من الطلبة املرشحني للقـــبول بجامعـــات 
جمهوريـــة مصر العــربيـــة للعـــام اجلامعي 
احلـــالي ٢٠١١/٢٠١٠، ودعا الطلبة الى ســرعة 

ســـداد (٥٠٠ جنيه مصري) رسوم قدم املؤهل 
عن كل عام دراسي سابـــق عن العام ٢٠١٠ مع 
ســـداد مبلغ (١٠٠ جنيه مصري) قيمة شـــراء 
مظروف من اإلدارة العامــة للوافديــن وفيمــا 

يلي األسماء:

 «األميركية» احتضنت مهرجان الطالب الرابع 
للمشاريع التجارية الصغيرة

 (كرم ذياب) أحد أجنحة المعرض

 (كرم ذياب)

  رندى مرعي
  أقام نادي املشاريع التجارية الصغيرة 
في اجلامعة االميركية مهرجانه الرابع والذي 
يقام سنويا في اجلامعة، حيث يقدم الطلبة 

مشاريعهم وهواياتهم للطالب.
  وقد شارك هذا العام في العرض حوالي ٣٠ 
مشاركا قدموا منتجات مختلفة غلب عليها 
االكسسوارات واحلقائب املصنوعة يدويا 
والتي عكست مواهب املشاركني، كما كانت 
احللويات املنزلية حاضرة الى جانب بعض 
التصاميم للمالبس والدراعات وغيرها من 
النماذج التي بات يتخذ منها الشباب مهنة 

صغيرة قد يبدأ منها.
  وعليه توجهت نائب رئيس النادي فاطمة 
الثنيان بالشكر الى االدارة على الدعم الذي 
تقدمه إلجناح هذا املهرجان ولبنك اخلليج 

علـــى رعايته له. بدوره، قال علي دمشـــق 
استشاري مبيعات في بنك اخلليج ان رعاية 
البنك لهذا املهرجان ليست بجديدة، وذلك 
ألنه لطاملا انتهج سياسة دعم الشباب سواء 
من خالل التســـهيالت وحسابات التوطني 
أمامهم  التي يفســـحها  الوظيفي  واإلحالل 
ويؤمنها لهـــم أو من خالل دعـــم ورعاية 

مشاريعهم الصغيرة.
  من جانب آخر، أجمع املشاركون على أهمية 
هذا املهرجان الذي ينظمه النادي في اجلامعة، 
وذلك ألنه منبر يستطيع الطالب من خالله 
إيصال أفكارهم ومواهبهم في إطار جامعي 
وفي مكان يؤمن من فيه مبواهب اآلخرين 
سواء من الطالب أو من االدارة، متمنني ان 
تكون هذه املهرجانات ومثل هذه التجمعات 

مدخال الى عالم الوظائف واألعمال.

 د.يوسف االبراهيم ود.راشد العجمي خالل املؤمتر

 شارك في جلسة لمؤتمر «اتجاهات» الرابع بـ «اإلدارية»

 اإلبراهيم: مواجهة االختالالت الهيكلية المتزايدة
  في اقتصادنا ستسهم في شفائه من األزمة المالية

 آالء خليفة
  استكملت كلية العلوم االدارية 
الرابع  الدولي  جلســــات مؤمترها 
«اجتاهات اقتصادية عاملية ٤» صباح 
امس واملقام برعاية رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حتت 
عنوان «االزمة االقتصادية العاملية 
من منظور االقتصاد اإلسالمي» والتي 
ترأسها عميد كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت د.راشــــد العجمي 
وحتدث فيها املستشــــار بالديوان 

األميري د.يوسف االبراهيم.
  وذكر د.اإلبراهيم ان هناك حذرا 
شــــديدا من اخلوض في موضوع 
السياسات االقتصادية والتمويل 
من مفهوم إسالمي، حيث ان هناك 
تداخال وتقاطعا كبيرا بني اجلانب 
النظري العلمي واجلانب الديني في 
التحليل والقياس، مؤكدا قناعته 
بأنه ليــــس هناك اقتصــــاد ديني 
مبعناه الكامل، فليس هناك اقتصاد 
مسيحي او اقتصاد بوذي وهكذا، 
موضحا ان هناك اجتهادات ملعامالت 
مالية وجتارية إسالمية متفق على 
البعض منها وهناك اختالف حول 
البعض اآلخر منها حسب الظروف 

احمليطة بها.
  وأشار د.االبراهيم الى ان األزمة 
املالية أدت كما قال رئيس الوزراء 
السابق غوردن براون  البريطاني 
الى «توقف النظام املالي العاملي» 
أو كما وصــــف الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش، أسواق املال 
بان «wall street got drunk»، ولكن 
احلقيقة اكبر من ذلك بكثير حيث 
تعتبر هذه األزمة من أسوأ األزمات 
االقتصادية فــــي التاريخ احلديث 
للعالم من حيــــث احلجم ونطاق 
التأثير جغرافيا وســــكانيا، حيث 
تراجع النمو االقتصادي العاملي الى 
أدنى مستوياته بل بالسالب للمرة 
األولى منذ احلرب العاملية الثانية 
وتراجع النــــاجت احمللي في العالم 
الى النصف (حوالي ٣٠ تريليون 

دوالر).
  .وأضاف د.اإلبراهيم ان هناك 
الكثير من املؤشرات والسمات التي 
تبني عمق تلك األزمة وميكن حتديد 
أزمة  العام ألسباب حدوث  اإلطار 
عام ٢٠٠٨ في اإلفــــراط باإلقراض 
واالقتــــراض وتخفيــــض تكلفــــة 
املخاطرة والــــذي أدى باحملصلة 
النهائية الى تضخم في أسعار وقيم 
األصول والسلع واملواد األولية وقد 
ساهمت التطورات في قطاع االتصال 
امتداد وسرعة  والتكنولوجيا في 
انتشار آثار هذه األزمة ملعظم بقاع 
العالم كما ساهمت التعديالت في 
القوانني والتشريعات على مستوى 
العالم والتي سميت بتحرير االسواق 
ومنها التعديالت التي أدخلت عام 
١٩٩٩ على اندماج البنوك التجارية 
والبنوك االســــتثمارية في تشابك 
مصالح املؤسسات املصرفية حيث 
لم تقتصر املصــــارف على دورها 
التقليــــدي فــــي توفيــــر اإلقراض 
للمشاريع والشركات واألفراد بل 
تعدت ذلك الدور الستحداث خدمات 
مالية جديدة من صناديق وأدوات 
اســــتثمارية وخلقت أسواقا لتلك 
األدوات بالتمويل واإلقراض املقدم 

نسبيا مقارنة مبا اصاب العديد من 
اقتصادات العالم.

  واكد د.االبراهيـــم انه ملجابهة 
تلك االزمة قامت السلطات املالية 
والنقدية بالعديـــد من االجراءات 
ملواجهة آثار تلك االزمة على االقتصاد 
احمللي متثلت في بعض االجراءات 
الرئيسية حلماية ومساندة النظام 
املصرفي وقد متثل ذلك في صدور 
قانون بشـــأن ضمان الودائع في 
البنوك احمللية وتبعتها سلسلة من 
االجراءات لتخفيض سعر اخلصم 
من ٥٫٧٥٪ الى ٢٫٥٪ في فبراير ٢٠١٠،  
وزاد د.االبراهيم قائال: اضافة الى 
زيادة حجم الودائع من املؤسسات 
احلكومية في البنوك احمللية وكذلك 
مجموعة من السياســـات النقدية 
لرفع معدالت الســـيولة وتسهيل 
االئتمان املصرفي كما كانت هناك 
محـــاوالت إلصدار قانون بشـــأن 
تعزيز االستقرار املالي بهدف حتفيز 
النشاط االقتصادي وتقدمي بدائل 
ملعاجلة مشاكل شركات االستثمار 
اال ان الضغوط املختلفة على هذا 
القانون لم تسمح له بان يرى النور، 
الفتا الى ان من ابرز التطورات التي 
حدثت بعـــد االزمة صدور قانون 
هيئة ســـوق املال، مؤكدا على ان 
بدء العمل بهذا القانون سيكون له 
انعكاس ايجابي على حتسني املناخ 
االستثماري وتطوير النظم الرقابية 
على شركات االستثمار وعلى سوق 
األوراق املاليـــة والتي نتطلع من 
التشـــريعات  الى تطوير  خاللها 
املالية  ألســـواق جديدة لألدوات 

واالئتمان.
  وشـــدد د.االبراهيـــم على ان 
مواجهة اثار االزمة املالية العاملية 
يجب اال يهدف فقط الى رفع قيم 
األصول املالية والعقارية الى عهدها 
السابق بل يجب ان ميثل لنا فرصة 
حقيقية ملواجهة االختالالت الهيكلية 
املتزايدة التي تواجه اقتصادنا منذ 
اكثر من ٥٠ عاما، فنحن في حالنا 
هذا دولة مالية عامة كما ســـماها 
األستاذ جاســـم السعدون نتلقى 
الصدمات االيجابية او الســـلبية 
خارج ارادتنـــا فأزمتنا احلقيقية 
ليست االزمة املالية العاملية بل هي 
االختالالت الهيكلية التي نواجهها 
موضحا ان عالج تلك االختالالت 
سيساهم في شفائنا من آثار هذه 
العاملية وسيحصن  املالية  األزمة 

اقتصادنا من ازمات مماثلة.
  واكــــد د.االبراهيم اننا بحاجة 
الى بوصلــــة لبدء طريق التغيير 
والتطوير ملعاجلة تلك االختالالت 
الرؤية االستراتيجية للعام  وان 
٢٠٣٥ والتــــي بدات من توجيهات 
صاحب الســــمو بفكــــرة حتويل 
الى مركز مالي وجتاري  الكويت 
اقليمــــي وكان االتفــــاق من قبل 
السلطة التشــــريعية والتنفيذية 
على تلك الرؤية االستراتيجية احد 
االجنازات البارزة في تلك الفترة من 
بعد االزمة العاملية وواكب ذلك اقرار 
اخلطة التنموية للفترة من ٢٠٠٩-

٢٠١٤، والتي تعتبر اخلطوة االولى 
لترجمة األهداف االســــتراتيجية 
في الرؤية لواقع عملي في األجل 

املتوسط.

منها، وخير مثال على ذلك ما سمى 
بالسوق الثانوي العقاري.

  واســــتطرد د.اإلبراهيم قائال: 
وكالعادة عنــــد كل ازمة يتعرض 
لها االقتصاد العاملي ترتفع األصوات 
املعارضة لتعارض النظام االقتصادي 
الســــائد مطالبة من خالل دعوات 
عاطفية بالتغيير او التبديل. هذا ما 
حدث في األزمة املالية احلالية، حيث 
تعالت األصوات لتدخل احلكومة 
من خالل برامج إنفاق كبيرة أدت 
الى ارتفاع الدين العام في العديد 
من الــــدول وأدت الى حدوث أزمة 
فــــي أوروبا، باالضافة الى شــــراء 
أصول والتدخل في ادارة مؤسسات 
عمالقة سواء مالية او صناعية كما 
سارع السياسيون في إصدار أكبر 
تعديالت على التشريعات املنظمة 
لألســــواق املالية تهدف الى خلق 
االســــتقرار املالي من خالل زيادة 
احملاسبة والشفافية في النظام املالي 
وحلماية دافعي الضرائب من خالل 
إنهاء عمليات اإلنقاذ املالي وحماية 
املستهلك من التعامالت في اخلدمات 

املالية اجلائرة.
التيار  امتداد هذا  الى    واشــــار 
املنادي الى معظم دول العالم في 

سبيل وقف انهيار سوق املال وسوق 
العمل حيث ارتفعت معدالت البطالة 
بشكل كبير وتلك الزيادة في اإلنفاق 
خلقت أزمة جديدة تتمثل في أزمة 
الديون السيادية والتي مازلنا نعاني 
منها ونحتاج الى إعادة بناء جسور 
ثقــــة ملعاجلتها، خاصــــة في دول 
االحتاد األوروبي أو ما سميت بدول 
«PIGS» وهــــي البرتغال وايرلندا 

واليونان وإسبانيا.
  كما صاحب ذلك التحرك الوطني 
واإلقليمي حتــــرك دولي أدى الى 
إشراك مجموعة جديدة من الدول 
حتت مســــمى «G – ٢٠» وكان لي 
شرف املشاركة مع ٢٠ وزير مالية 
سابقا يقودهم وزير املالية السابق 
فــــي الواليات املتحــــدة األميركية 
للمطالبة بإشــــراك دول لها قوتها 
االقتصادية وبالفعل مت اشراك عدة 
دول منها الهند والصني والبرازيل 

واململكة العربية السعودية.
  كما مت اصدار تعليمات جديدة 
حلماية النظام املالي املصرفي من 
املالية واالقتصادية حتت  الهزات 
مســــمى «بازل ٣» مــــن خالل بنك 

التسويات الدولية.
  وتابــــع د.االبراهيــــم: أما على 

املستوى احمللي واالقليمي العربي 
واخلليجي فقد ظهــــرت مع بداية 
االزمة املالية بعض االصوات التي 
تنتقد النظام املالي التقليدي وتشيد 
املالية واالستثمارية  باملؤسسات 
االسالمية الى ان تعمقت جذور األزمة 
لنرى ان هذا االزمة لم تستثن احدا 
سواء اإلسالمي او التقليدي، وقد 
كان الفارق الرئيسي فقط هو كما 
يجب ان يكون كفاءة االدارة ونظم 
احلوكمة السائدة في الشركة وكذلك 
درجة تقييم املخاطر وعالقة مجلس 
االدارة باإلدارة التنفيذية، موضحا 
انه قد ظهرت نتائج هذه االزمة على 
االقتصاد احمللي واخلليجي حيث 
تأثر باالنخفاض الكبير في اسعار 
النفط بحوالي ٧٠٪ من أعلى قيمة 
له ليتحســــن بعد ذلك ليصل في 
احسن االحوال الى اكثر من نصف 

ما كان عليه (١٤٧ دوالرا).
  كما حدث انخفاض كبير وسلبي 
في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
في الكويت بحوالي ٤٫٥٪ بعد ان كان 
قد ارتفع بحوالي ٦٪ في عام ٢٠٠٧، 
كما تراجع مؤشــــر سوق الكويت 
لألوراق املالية بحوالي ٣٨٪ وبالرغم 
من هذه التأثيرات اال انها صغيرة 

 الجامعة  الكلية  االسم 
 جامعة اسيوط  احلقوق  احمد جاسم حمود مخلف عقلة 

 جامعة االسكندرية  احلقوق  حمد احمد رميض سعد جريس البطحاني العازمي 
 جامعة املنصورة  احلقوق  خالد صالح سالم مطر مرجي اجلنفاوي الشمري 

 جامعة املنوفية  احلقوق  ضاري فهد سعد عواد العازمي 
 جامعة طنطا  التجارة  طالل احمد سعد سعود عبداهللا احملجان 

 جامعة املنصورة  آداب  طالل عايض طعيسان بادي املطيري 
 جامعة القاهرة  التجارة  عبدالعزيز محمد احمد جمال محمد حسني الكندري 

 جامعة حلوان  احلقوق  عبداهللا حمد عجمي حمد الوردان الشمري 
 جامعة طنطا  التجارة  عبداهللا فاضل عبداهللا علي النجادة 

 جامعة عني شمس  احلقوق  علي خليل عبداهللا علي عبداهللا 
 جامعة قناة السويس  التجارة  علي ناصر حمود منصور حمد طامي الهاجري 

 جامعة بني سويف  احلقوق  فهد عبدالرحمن مصبح عبدالرحمن اجلبر احلزمي 
 جامعة القاهرة  احلقوق  محمد باني نايف سعد 

 جامعة املنصورة  احلقوق  محمد علي مناحي منوخ 
 جامعة حلوان  احلقوق  محمد نايف عيد ملفي العتيبي 

 جامعة القاهرة  احلقوق  معاني ثويني عايض محمد املطيري 
 جامعة حلوان  احلقوق  نايف عبداهللا عيد سمرة دهام املطيري 

 جامعة حلوان  التجارة  يوسف ناصر صالح راشد سليمان 

 من أجواء الندوة
ــا نفتقد  ــم انن ــف االبراهي ــد د.يوس  > أك
ــتماع للرأي والرأي  القدرة على احلوار واالس
اآلخر، موضحا انه نشأ في عائلة دينية وتعلم 
بجامعة الكويت وبعدها ذهب للواليات املتحدة 
ــان الذي يطلع على  االميركية، مؤكدا ان االنس
ــه،  األفكار االخرى هو القادر على تطوير نفس
ــة معينة هنا تكمن  ــن التقييد بأيديولوجي ولك

صعوبة التطوير.
ــم ان االزمة االقتصادية    > ذكر د.االبراهي
العاملية لم متيز بني االسالمي والتقليدي ضاربا 
ــركات  ــائر طالت الش مثاال على ذلك بأن اخلس
ــالمية معا، موضحا ان خسائر  التقليدية واالس
الشركات االسالمية في ٢٠٠٩ بلغت ٧٣٠ مليون 
دينار وخسائر الشركات التقليدية بلغت ضعف 
ذلك الرقم، وبالنسبة للبنوك هناك ٤ بنوك اسالمية 
محلية وجميعها تكبدت خسائر كبيرة، واالمر 
في النهاية يعتمد على االدارة وتقييم املخاطر.

  > أوضح د.االبراهيم ان االهداف االستراتيجية 

السبعة باخلطة االستراتيجية كانت طويلة االمد 
ــطة األمد من خالل برامج،  وحتولت الى متوس
مؤكدا انه لن تستطيع االجهزة احلكومية احلالية 

حتقيق تلك االهداف بالكامل.
ــا بحاجة لتطوير  ــال د.االبراهيم: انن   > ق
تشريعات مهمة منها قانون الشركات، موضحا 
ــوق  ان قوة الكويت املالية تكون في تطوير س
مالي إسالمي، ألن الكويت من أولى الدول التي 
بدأت بهذا االجتاه وتستطيع بالكفاءات احلالية أن 

تكون منوذجا لالقتصاد الوطني في املنطقة.
  > شدد د.االبراهيم على ضرورة االعتماد 
ــددا على أنه ال ميكن  على العمالة الوطنية، مش
االستمرار في االعتماد على العمالة الوافدة في 
التنمية القائمة حاليا، مشيدا بسلطنة عمان بهذا 
ــه ال ميكن في هذا  ــدد، وفي املقابل أكد ان الص
العصر أن تقوم الدولة فقط على عمالة وطنية 
يجب أن تكون هناك كفاءات وافدة تساهم في 

تطوير االقتصاد. 

 رندى مرعي
  افتتحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود االجتماع األول 
للمكتـــب التنفيـــذي ألكادميية الكويت 
للفنون الذي تشكل بعد صدور املرسوم 
األميري رقم ٣٩١/ ٢٠١٠ القاضي بإنشاء 
األكادميية والتي سترى النور في وقت 

قريب بعدما طال انتظارها.
  وقالت احلمود خالل مؤمتر صحافي 
لإلعالن عن تشـــكيل اللجنـــة ان هذه 
األكادميية خطوة مهمة في دعم وتطوير 
الصـــروح الثقافية فـــي الكويت وهذا 
التطوير يحتاج الى نظرة شاملة واصالح 
شـــامل يخدم أهداف الدولة في تطوير 

الكويت.
  واضافـــت احلمود ان مشـــروع هذه 
األكادميية ليس جديدا وامنا بدأه الوزير 
األسبق د.رشيد احلمد وتوالى الوزراء 
بعده على االهتمام بهذه الفكرة، وتوجت 

هذه اخلطوات مبرسوم أميري.
  آملة ان تكون هـــذه اخلطوة اضافة 
ملؤسسات الكويت واضافة ملوارد التنمية 
البشـــرية في الكويت وان تكون كيانا 
يحقق األهـــداف التنموية الراقية وذلك 

ألن بناء هذا الصرح مهمة تاريخية تدعم 
احلياة الثقافية والفنية على حد سواء 
وتدعم مسيرة املعهد العالي للموسيقى 
واملعهد العالي للفنون املسرحية اللذين 

خّرجا أجياال.
  بدوره توجـــه رئيس اللجنة الوزير 
السابق محمد السنعوسي بالشكر للوزيرة 
موضي احلمود على إجنازاتها في مجال 
التربية والتعليم وعلى رأسها أكادميية 
الكويت للفنون التي انتظرها املهتمون 
بشؤون الثقافة واملعرفة والعلم لسنوات 

طويلة.
  وأعلن السنعوسي أسماء أعضاء املكتب 
التنفيـــذي لألكادميية وهم د.ســـليمان 
العسكري رئيس حترير مجلة العربي، 
د.خالد الســـعد وكيـــل وزارة التعليم 
العالي، د.نورية صالح الرومي ـ قســـم 
اللغـــة العربية بكليـــة اآلداب بجامعة 
الكويت، د.ســـهام الفريح ـ قسم اللغة 
العربية بكلية اآلداب، د.أحمد املنيس نائب 
مدير جامعة الكويت للخدمات األكادميية 
املساندة د.أحمد الهباد رئيس قسم الغناء 
العربي باملعهد العالي للفنون املوسيقية، 
ود.عبداهللا الغيثـ  قسم الديكور باملعهد 

العالي للفنون املسرحية.
  ومن مهام املكتب التنفيذي لألكادميية 
وضع مرسوم أكادميية الكويت للفنون 
موضع التنفيذ عن طريق إعداد مقترح 
التنظيمـــي واألكادميي واملالي  للهيكل 
واإلداري لألكادميية مع األخذ بعني االعتبار 
ما جاء في املرسوم األميري رقم ٣٩١/ ٢٠١٠ 
في شأن إنشـــاء األكادميية، والتجارب 

العاملية بإنشاء األكادمييات املماثلة.
  وتقدمي تصور عن وضع املعاهد الفنية 
احلالية في ظل صدور املرسوم األميري 
اخلاص بإنشاء األكادميية، وعالقة هذه 
املعاهد باألكادميية، وإعداد ما يلزم لنقل 

تبعيتها من وزارة التعليم الع 
الي الى أكادميية الكويت للفنون، ورفع 
تقرير نهائي للوزيـــرة يتضمن كل ما 
أجنزه املكتب من مهام. هذا ويبدأ عمل 
املكتب التنفيذي اعتبارا من تاريخه وملدة 

٤ شهور.
  كما تصرف مكافآت لرئيس وأعضاء 
املكتب التنفيـــذي وفقا ملا يحدده وزير 
التربية ووزيـــر التعليم العالي، وعلى 
جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه. 


