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محمد الصباح: الفهيد محارب صلب في القيم األكادميية ومراكز التميز في اجلامعة

لذا كنت أتألم عندما كان يستهزئ 
ويشهر باجلامعة واستمرار مسلسل 

جلد الذات منذ زمن طويل.
ولفت الفهيد الى ان هناك اسلوبا 
وطريقة لاص����اح، ومن ال يرد 
اجلامعة فليتركها ويعمل مبكان 
اخر، واقولها بصريح العبارة اذا 
كانت هناك جامعة في الكويت فهي 
جامعة الكويت فقط اما اجلامعات 
االخرى مع احترامي لها فهي مازالت 

في طور التطوير.
واش����ار الى ان اجلامعة تضم 
كفاءات عديدة وحتوي حوالي 1300 
عضو هيئة تدريس من بينهم 900 
استاذ كويتي وتعاقب على ادارة 
اجلامعة م����دراء من ذوي الكفاءة 
التطويرية،  وال����رؤى واالف����كار 
واجلامعة حاليا بيد امينة في ادارة 

د. عبداللطيف البدر.
وتابع الفهيد قائا: واهم اجناز 
حتقق والبد من االستمرار فيه هو 
مدينة صباح السالم اجلامعية فهو 
احلل����م الذي طال انتظ����اره وبدأ 
يتحقق عل����ى أرض الواقع بعدما 
مت توقيع عق����ود وتنفيذ، فنحن 
نريد مدينة جامعية تضم االساتذة 
والطلب����ة واملباني واملوظفني في 
مكان واحد، وسوف ينتهي العمل 
باملدين����ة اجلامعية 2014 او 2015 
ونأمل ان يستمر املشروع واعتقد 
ان الوزي����ر املليفي حريص على 
هذا املشروع، فوجود حرم جامعي 
مريح سيكون نقلة نوعية للتعليم 
في الكوي����ت. كما لفت الفهيد الى 
مشروع قانون اجلامعة، فالقانون 
احلالي خدم اجلامعة منذ عام 1966 
ولكن به ثغرات وامورا غير قابلة 
للتطبيق وكانت محل نقاش وجدال 
مع جمعية اعضاء هيئة التدريس، 
فعلى سبيل املثال مجلس رؤساء 
االقسام العلمية لم يعقد منذ عام 
1970 في عه����د اول مدير جامعة 
ولكنه موجود بالقانون وال ميكن 
مخالفة م����ا ورد بالقانون، فنحن 
بحاجة لقانون جامعة ولدعم من 
الدول����ة للجامع����ة خاصة عندما 
ننتقل الى مدينة صباح الس����الم 

اجلامعية.
آالء خليفة  ٭

سنوات من اجلد واإلخاص والعمل 
املتفان����ي في ادارة اجلامعة، الفتا 
الى ان الس����نوات األربع املاضية 
كانت مليئة بالعمل واالجنازات، 
كما أن هذه الفترة السابقة كانت 
مبثاب����ة دروس تعلمتها اجلامعة 

من د.عبداهلل الفهيد.
ومن جهته قال رئيس جمعية 
اعض����اء هيئة التدري����س د.عواد 
الظفي����ري في كلمة ل����ه: اننا في 
اجلمعي����ة نذكر املطالب����ات التي 
كان يتخللها شد وجذب مع االدارة 
اجلامعية، والذي نس����عى بنهاية 
الى الوصول لغاية موحدة  االمر 
اال وهي خدم����ة جامعة الكويت، 
ومنذ دراس����تي في كلية الهندسة 
التجارة،  وبعدها حتويلي لكلية 
عرفت د.عبداهلل الفهيد، وعرفت انه 
حريص على مصلحة الطلبة وكانت 

له مواقف مشرفة مع الطلبة.
اك����دت صبيحة  ومن جهتها، 
الصال في كلمة القتها بالنيابة عن 
نقابة العاملني في اجلامعة على ان 
د.الفهيد هو من اكثر مدراء اجلامعة 
السابقني حرصا على املوظفني وعلى 
نقابة العاملني، فأبوابه كانت دائما 
مفتوحة لسماع وجهة نظرنا لعلمه 
ان النقاب����ة جناح مكمل للجامعة 
وكلتاهما تس����عى لرفع شأن هذا 
الصرح االكادميي، مشيرة الى ان 
احلديث عن د.عبداهلل الفهيد حديث 
ش����يق وحديث عن انسان بكل ما 

حتمله هذه الكلمة من معنى.
وف����ي كلمة للمحتف����ى به قال 
مدير جامعة الكويت األس����بق د. 
عبداهلل الفهيد: ان جامعة الكويت 
لم تكن بالنسبة لي جامعة فحسب 
وامنا كنت اعتبرها بيتي وجامعتي 
ومحبتي لها وصلت لدرجة رفضي 
التام للتهج����م عليها من قبل اي 

كائن من كان.
وتابع: انه مع النقد البناء في 
حال وجود تقصير، فنحن في عالم 
العوملة وما ينش����ر في الصحف 
الكويتية ينش����ر على االنترنت 
ويشاهده اشخاص من جميع انحاء 
العالم مبا يضر بس����معة جامعة 
الكويت، فهذه جامعتي وجزء من 
حياتي وتكويني وال ارضى عليها، 

بأنه مرب فاضل. كما هنأ الشيخ 
د.محم����د الصباح كا من د.فايزة 
اخلرافي ود.نورية العوضي من 
العلوم  الكيمياء في كلية  قس����م 
الكيميائيات  على اختيارهما من 

املتميزات عامليا عن العام 2011.
ومن جهته، ألقى مدير جامعة 
الكويت د. عبداللطيف البدر كلمة 
اجلامعة، قال فيها: ان د.عبداهلل 
الفهيد تقل����د العديد من املناصب 
عندما كان عميدا لشؤون الطلبة 
ثم عميد القبول والتسجيل وكان 
خير ع����ون لنا في كلي����ة الطب، 
وبدأت فت����رة التغيير عندما كان 

عميد شؤون الطلبة.
وزاد: د.الفهيد ادى واجبه على 
اكمل وجه وكان يتعامل مع ابناءه 
الطلبة بابوية وتفاهم، مؤكدا ان 
االحتف����ال بالدكت����ور الفهيد هو 
الكويت ككل  احتف����ال بجامع����ة 
فاخلاف واالختاف متوقع ولكن 
املتبادل يجب ان يكون  االحترام 
هو القاع����دة والهدف هو تطوير 
اجلامعة وجميعنا يجب ان نتحاور 
ونتناقش ونختلف وبالنهاية القرار 
يك����ون للمجموعة واذا صدر البد 
من التكاتف لتطبيقه ورفع شأن 
اجلامعة وهو امر هام لبلدنا الكويت. 
ولفت البدر الى ان معظم القيادات 
بالكويت هم خريجو جامعة الكويت 
وايضا على مستوى دول اخلليجية 
والعربي����ة، وهناك خريجون من 
كلية الطب هم اساتذة بجامعات 
أميركية، فجامعتنا وصلت ملستوى 
النضوج ونامل اس����تمرارها على 

نفس املنوال.
وتق����دم البدر بجزيل الش����كر 
وعظيم االمتنان الى د. الفهيد على 
جهوده املخلصة التي بذلها خال 
فترة إدارته جلامعة الكويت، حيث 
أعطى للجامعة من جهده ووقته ما 
يستحق الثناء والتقدير، وكانت له 
مشاركة واضحة وفعالة في رسم 

سياسة اجلامعة.
ومن جانبه، تقدم األمني العام 
للجامعة د.أنور اليتامى بكل الشكر 
والتقدير ملدير اجلامعة الس����ابق 

د.عبداهلل الفهيد.
وقال: لقد قض����ى الفهيد أربع 

شخص ملتزم وانعكس ذلك على 
أدائه في املناص����ب العديدة التي 
تبوأها. وأعرب الش����يخ د.محمد 
الصب����اح عن س����عادته بااللتقاء 
الكويت مباركا  بالزماء بجامعة 
الكويت،  لهم وجوده����م بجامعة 
وأضاف: عندم����ا احتاجت وزارة 
اخلارجية الى تعيني 30 محاسبا 
وتقدم حوالي 150 شخصا من بينهم 
12 خريجا من جامعة الكويت مت 
االتفاق على إجراء اختبار للمتقدمني 
بإشراف من كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت، وكانت املفاجأة 
جناح 15 شخصا فقط في االختبار 
من بينهم 12 شخصا من خريجي 
جامعة الكويت، وهذا يؤكد جودة 

مخرجات اجلامعة.
ووجه الشيخ د.محمد الصباح 
حديثه الى د.عبداللطيف البدر قائا: 
أعانك اهلل على مهمة إدارة اجلامعة 
في املرحلة املقبلة، مشيرا الى ان 
االختافات في وجهات النظر أمر 
صحي باجلامعة ولكن في األساس 
مازال تعليم جامعة الكويت مميزا، 
مؤكدا ان جامعة الكويت ستجد من 
وزير التربية والتعليم العالي احمد 
املليف����ي كل الدعم ومن احلكومة 

احلالية.
ولفت الشيخ د.محمد الصباح 
ال����ى ان د.الفهيد أعطى من جهده 
وصحته الكثير أثناء إدارته جلامعة 
الكويت، وق����دم من خال خبرته 
الكبيرة الشيء اجللي على املستوى 
األكادمي����ي باجلامع����ة، ووصفه 

كرمت جامعة الكويت مديرها 
الس����ابق د.عبداهلل الفهيد تقديرا 
ووفاء لدوره الكبير في دفع مسيرة 
العمل اجلامع����ي ودوره العلمي، 
حتت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح، ووزير 
التربية والتعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة أحمد املليفي ووكيل 
وزارة التعليم العالي د.خالد السعد 
ومدير جامعة الكويت د.عبداللطيف 
الب����در ونواب املدي����ر وأمني عام 
اليتامى واألمناء  اجلامعة د.أنور 
املساعدين وأعضاء جمعية أعضاء 

هيئة التدريس.
في البداية أعرب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محم����د الصب����اح عن 
سعادته لوجوده في هذا االجتماع 
العائلي لألسرة اجلامعية، موضحا 
ان����ه س����يتحدث من القل����ب الى 
القلب بعيدا ع����ن البروتوكوالت 

والديبلوماسية.
وقال: تعرفت عل����ى د.الفهيد 
في القرن املاضي وكنت أعتقد ان 
هذا الشخص مخطئ في تفكيره 
وهذا ال����كام أقوله للمرة األولى، 
فكنت أعتقد انه ش����خص تخرج 
من ثانوية كويتية وعمره 18 عاما 
ويذهب للدراسة في أميركا بقرية 
صغيرة في أسوأ مكان وهي مدينة 
أثيكا بوالية نيويورك وهي عبارة 
عن منطقة نائية، ولكن بعد ذلك 
عرفت ان تلك املدينة تضمن جامعة 
كورنيل وهي من أفضل اجلامعات، 
وأيقنت ان هذا الشخص الذي خرج 
من اجلهراء إلى كورنيل هو شخص 
صائب في اختياراته، وأقول له: 
لقد كنت ي����ا د.عبداهلل على حق 

وأنا كنت على خطأ.
وذكر د.محمد الصباح ان شهادته 
ف����ي الفهيد س����تكون مجروحة، 
ووصفه بأن����ه محارب صلب في 
القيم األكادميي����ة ومراكز التميز 
بجامعة الكويت، كم����ا ان الفهيد 
شخص أمني وصادق ومخلص في 
عمله منذ ان كان عميدا لش����ؤون 
الطلب����ة وتعامله الراقي واألبوي 
مع أبنائه الطلبة والطالبات، فهو 

د.أنس الرشيد متحدثا مع د.عبداهلل الفهيد وأسرته د.عواد الظفيري مكرما د.عبداهلل الفهيد بحضور الشيخ د.محمد الصباح وأحمد املليفي

حديث باسم بني الشيخ د.محمد الصباح ود.عبداهلل الفهيد

اجلدل السياسي مكانه
داخل قاعة عبداهلل السالم

البدر: ال نتحدث عن نسب قبول
بل قدرة اجلامعة االستيعابية

في سؤال للصحافيني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح على هامش حفل التكرمي، حول 

الوضع السياسي في الكويت قال: نتحدث عن مستقبل الكويت 
ومؤسسة جامعة الكويت التي تبني للمستقبل وتصقل الطاقات 
الشبابية ونحتفل بأستاذ فاضل وعالم من علماء الكويت وهو 

د.عبداهلل الفهيد، أما اجلدل السياسي فمكانه داخل قاعة عبداهلل 
السالم، ولكن العلم والتعليم هما العالم احلقيقي.

متابعا: فنحن أبناء جامعة الكويت ويجمعنا حب الوطن وهدفنا من 
هذا اللقاء هو تكرمي شخص أفنى حياته في خدمة جامعة الكويت 

فهو معلم ميثل قيما ومستقبال ونفتخر به دوما.

حتدث مدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر عن قانون اجلامعة 
وقال انه ساهم في اعداده، ولكن املشكلة انه يجب ان يكون قانون 
للجامعات الن الكويت لن يكون بها جامعة واحدة فيجب ان يكون 
قانونا جامعيا شامال ومن خالله كل مجلس بجامعة يحدد وضعها 

ويجب اال تكون هناك قوانني كثيرة ومن وجهة نظري ان العمل 
اجلامعي والتعليم يسير وفقا العراف وليس وفقا للوائح وقوانني 

معقدة، ويجب ان يكون قانون اجلامعة شامال وفي نفس الوقت يكون 
مبسطا وسهال وبعيدا عن التعقيدات.

وحول نسب القبول قال: ان اجلامعة لها طاقة استيعابية محددة وال 
ميكن احلديث عن النسب النها عملية تقليدية قدمية، فالعالم حاليا ال 

يتحدث عن نسب قبول بل قدرة اجلامعة االستيعابية.
ولفت البدر الى ان احلل في االعداد املتزايدة من الطلبة هو في 

االبتعاث الداخلي للجامعات اخلاصة واالبتعاث اخلارجي، واحلل ايضا 
في زيادة عدد اجلامعات احلكومية.

وفي رده على سؤال حول صدور مراسيم اميرية النشاء كلية العمارة 
واحلاسب اآللي ومتى سيبدأ العمل بها فعليا قال البدر: ان العمل بدأ 
فعليا ولكن عندما يصدر املرسوم االميري فالبد من اتخاذ اجراءات 

عديدة منها اختيار العميد واالساتذة، فكليتا طب االسنان والصيدلة ـ 
على سبيل املثال ـ قبلتا طلبة بعد 3 سنوات من صدور املرسوم.

فريق »باراجون« للتسويق ضمن جلنة حكام معرض 
كابستون لتصميم الغرافيك في »األميركية«

كّون مدير القسم اإلبداعي في شركة باراجون 
للتسويق لؤي أصفهاني ومدير اإلبداع التنفيذي 
لدى شركة باراجون للتس���ويق كونستانتين 
أس���ينوف جزءا من لجنة الحكم ضمن عدد من 
أساتذة الجامعة األميركية في الكويت في معرض 
كابستون لتصميم الغرافيك الذي أقيم في الجامعة 

األميركية في الكويت.
وعرض طلبة الجامعة مشروعاتهم التصميمية 
التي تم اختيارها من الطلبة أنفسهم، وقد طلب 
منهم عمل عامات تجارية بصرية للمؤسسات 
والمنشآت والمنظمات التي يمكنهم من خالها 
تناول موضوع معين او مشكلة تواجه الكويت 
اليوم. وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بداية من 
اختيار أس���ماء لها وتصمي���م اللوغو والموقع 

اإللكتروني والتسويق وغيرها.
وقال كونستانتين أسينوف: »تحمس الطلبة 

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي قرارا يقضي باعتماد 
ترقية ندى قاسم محمد مدرس مساعد بكلية الدراسات 

التجارية إلى درجة مدرس.
وق����رارا آخر يقضي بندب صوغيه كاظم أحمدي 
مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
للقيام بأعمال أديبة اليماني مدير الشؤون اإلدارية 

وحلني العودة باإلضافة لعملها األصلي.
من جانب آخر، حتت رعاية وحضور عميد النشاط 
والرعاي����ة الطابية د.طه اجلاس����ر وجلنة البعوث 
الطابية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
أقيم بس����كن الطلبة حفل ختام األنش����طة السنوي 
اخلاص بلجنة البعوث وذلك بحضور مساعد العميد 
للنشاط والرعاية الطابية خالد العريفان وممثلني عن 
جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليري الشيخ جمال 
النوري وم.عبداللطيف املنيفي ومسؤول جلنة البعوث 
الطابية الشيخ وصفي شهاب ومشرف حلقة الفقه 
الشيخ فخري عبدالكرمي ومشرفي السكن ولفيف من 
املدعوين من مدرسي وطلبة املعهد الديني بقرطبة.

بدأ احلفل بتاوة آيات عطرة من القرآن الكرمي تاها 

كثيرا بهذه المشروعات وكان من الواضح الجهد 
والعمل الذي قاموا ب���ه إلنجازها، كما الحظت 
االهتم���ام بالتفاصيل والعملية في الممارس���ة 
الت���ي تعكس مفاهيم األخاقي���ات التي تدرس 
ف���ي الجامعة وأود أيضا أن أهنئ جميع الطلبة 

واألساتذة على هذا«.
من بين مهام باراجون لاتصاالت التسويقية 
توس���يع قاعدة المه���ارات المبدعة في الكويت 
من خال دعم األنش���طة مثل تحدي الش���باب 
اإلبداعي األول في الكويت الذي فاز به مشاركان 
من الكويت سيمثانها في كان ليونز 2011، هذا 
الشهر، مسابقة كويت تايمز للتصوير، إضافة 
الى الدعم والتشجيع في المعارض مثل معرض 
كابستون في الجامعة األميركية في الكويت الذي 
يلعب دورا كبيرا في تشجيع الطلبة الشباب في 

هذا المجال من الدعاية وتصميم الغرافيك.

الطالب محمد منير من جمهورية السنغال بعدما قام 
الشيخ جمال النوري بإلقاء كلمة رحب فيها بطلبة 
املنح الدراسية وقدم لهم النصح واالرشاد موضحا ان 
الهدف من املنحة الدراسية هو التحصيل العلمي وأن 
يحذوا حذو العامة الشيخ النووي من حيث سعة 
علمه وثقافته حيث توفي في س����ن مبكرة والتي لم 

تتجاوز االربعني ومؤلفاته تغزو العالم أجمع.
ومن ثم ألقى الطالب مصطفى لو كلمة نيابة عن 
طلبة الس����كن رحب فيها بالسادة احلضور وشكر 
فيها جمعية الشيخ عبداهلل النوري وجلنة البعوث 
الطابية ملا تقدمه من خدمات لطلبة املنح من حلقات 
الفقه والقرآن الكرمي والرحات اخلارجية وشكر عمادة 
النش����اط والرعاية الطابية لتسهيلها تعب الغربة 

عليهم وحتفزهم على التحصيل العلمي.
قام بعد ذلك د.طه اجلاس����ر بإلقاء كلمة موجزة 
رح����ب فيها بلجنة البعوث الطابي����ة وطلبة املنح 
الدراس����ية، وقال ان الكويت بلدهم الثاني والبد من 
اجلهد والعطاء للعودة لوطنهم بعلم غزير يفيدهم 

ويفيد بلدهم.
محمد المجر  ٭

فريق شركة باراجون للتسويق

د.طه اجلاسر مكرما أحد الطلبة

مجلس اجلامعة يناقش اليوم 
سياسة القبول واختيار العمداء

أعلنت مصادر جامعية مؤكدة بجامعة الكويت ل� 
»األنباء« ان مجلس اجلامعة سيعقد اليوم »االربعاء« 
برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس 
األعل���ى للجامعة احمد املليفي ملناقش���ة العديد من 
القضاي���ا االكادميية املوضوعة عل���ى جدول اعمال 

املجلس.
وأبلغ���ت املصادر ل� »األنباء« بأن من اهم البنود 
التي ستتم مناقش���تها خال االجتماع هي سياسة 
القبول وحتديد االعداد التي ستقبلها جامعة الكويت 
من الطلبة املس���تجدين للعام اجلامعي 2011 – 2012 
باالضافة الى طرق اختيار العمداء ورؤساء االقسام 
القياديني. وعلمت »األنباء« ان املجلس س���يناقش 
اسلوب الترشيح املتبع في اختيار القياديني وسيعمل 

على تغييرها.
كما اوضحت املصادر ان املجلس سيناقش كذلك 
مهمات التفرغ القيادي وان يك���ون االختيار مبنيا 
على معايير شفافة، كما سيناقش مجلس اجلامعة 
مشروع ميزانية اجلامعة ونظام االستعانة باعضاء 
هيئة التدريس غير املتفرغني وعقد املقترح العضاء 
هيئة التدريس غير الكويتيني، كما سيناقش املجلس 

الئحة الدراسات الصيفية والتعديل على الصيفي.
االء خليفة  ٭

احتاد أميركا: التسجيل
في خطة البعثات 19 اجلاري

هنأ نائب رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية محمد 
اجلوعان على مبادرة التعليم العالي في اتخاذ خطوة 
التقدمي اإللكتروني خلطة بعثات التعليم العالي مؤكدا 
ان خطوة التقدمي اإللكتروني ستسهل على الطالب خال 
تقدميه على خطة البعثات.ووجه اجلوعان الدعوة جلميع 
الطاب والطالبات املقبلني على الدراس����ة في الواليات 
املتحدة األميركية بالتسجيل خلطة البعثات الذي سيبدأ 
التس����جيل فيه 19 من الشهر اجلاري واستكمال جميع 

بياناتهم ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
آالء خليفة  ٭

النفيسي أصدر قرارات ترقية وندب بـ »التطبيقي« أشاد بجهود الطلبة في تنفيذ املشروعات

جلنة البعوث الطالبية اختتمت أنشطتها السنوية

البدر: الفهيد أدى واجبه 
على أكمل وجه وكان 

خير عون للجميع

الفهيد: اجلامعة 
كانت ومازالت منزلي 

وأسرتي الثانية
وال أستطيع أن 

أتخلى عنها

من أجواء احلفل
٭ قدم احلفل االمني العام املساعد الدارة املرافق بجامعة الكويت 

بدر الذياب بكل تألق ومتيز.
٭ متيز احلفل بحسن التنظيم وكان مدير العالقات العامة واالعالم 

فيصل مقصيد كاملكوك في القاعة ملزيد من التنظيم.
٭ بدأ احلفل بالسالم الوطني ثم تال القارئ خالد الراشد آيات عطرة 

من القرآن الكرمي.
٭ قال د.عبداهلل الفهيد في ختام كلمته »وراء كل رجل ناجح امراة 

عظيمة وانا ورائي اسرة عظيمة وامرأة تسوى الدنيا«.
٭ مت عرض فيلم ڤيديو من اعداد جلنة العالقات واالعالم بجامعة 

الكويت يتضمن السيرة الذاتية للفهيد ومسيرة عمله باجلامعة 
كما تضمن كلمات وفاء وتقدير من عدد من قياديي اجلامعة منهم 

نائب مدير اجلامعة للعلوم الطبية أ.د. عبداهلل بهبهاني، ونائب مدير 
اجلامعة للخدمات االكادميية املساندة السابق د. احمد املنيس، 

وعميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف، اكدوا فيها على 
تقديرهم للدور الذي قام به د. عبداهلل الفهيد خالل توليه ادارة 

جامعة الكويت على مدار االربع سنوات املاضية.
٭ في تعقيب وممازحة للفهيد على ما ذكره الشيخ د.محمد الصباح 

عندما قال ان الفهيد »شلخني« في لعبة الدامة، قال الفهيد: وانا 
اقدر اشلخ عليك في شيء غير الدامة يا د. محمد؟ ووصف الصباح 

بالتواضع والصالبة واحلزم.


