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الدفع بمشروع أكاديمية الفنون لدمج معهدي الفنون والدراسات الموسيقية

وزير التربية :حريصون على توفير احتياجات
الطلبة وتنمية قدراتهم اإلبداعية
�أكد وزير الرتبية وزير التعليم العايل حممد
الفار�س ،دعمه لتطوير اجلانب الأكادميي
وال��ف��ن��ي يف معهدي ال��ف��ن��ون والدرا�سات
املو�سيقية والدفع مب�رشوع �أكادميية الكويت
للفنون ب�شكل كامل لدمج املعهدين حتت
مظلة الأكادميية.
وق��ال عقب جولة تفقدية قام بها للمعهد
العايل للفنون املو�سيقية� ،إن الزيارة تهدف
�إلى االطالع على احتياجات الطلبة والأ�ساتذة
وتقدمي الدعم الالزم لتنمية القدرات الإبداعية
لدى الطلبة مبا يحقق �أهدافه املن�شودة.
من جانبه قال عميد املعهد العايل للفنون
املو�سيقية حممد ال��دي��ه��ان� ،إن املعهد
يحر�ص على النهو�ض باملو�سيقى العربية
و�صقل مهارات العديد من املواهب الفنية
لدى الأبناء ،و�إعداد املو�سيقيني املخت�صني
يف العزف على خمتلف الآالت املو�سيقية.
و�أ�شار �إلى �أن املعهد على مدى �أكرث من 40
عاما من �إن�شائه ا�ستطاع �أن يحقق العديد من
االجنازات التي �أهلته لأن يكون منارة �إ�شعاع
فنية و�أك��ادمي��ي��ة بالكويت ودول اخلليج
العربي و�إيجاد كوادر فنية قادرة على اخللق

• حممد الفار�س خالل جولته يف معهد الفنون

واالبداع يف املجال املو�سيقي.
و�أك��د حر�ص املعهد على �إع��داد امل�ؤلفني
املو�سيقيني ذوي الثقافة الفنية الرفيعة،
ف�ضال عن �إعداد املدر�سني الرتبويني وتنمية
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لت�أهيلهم خلو�ض
احلياة العملية لتدري�س مادة املو�سيقى.
وذكر الديهان �أن العمل جار لإن�شاء �أكادميية
الكويت للفنون املقرر �إقامتها غرب م�رشف،
م�شريا �إلى �أنها �ستكون من �أكرث الأكادمييات
الفنية متيزا على م�ستوى اخلليج والوطن
العربي من حيث املبنى وامل�سارح وقاعات
الدرا�سة وقاعات العزف.
و�أو�ضح �أن املعهد يعد �أحد �أبرز �أوجه دعم
واهتمام الكويت يف جمايل الثقافة والفنون،
�إذ يعد الوحيد ومنارة �إ�شعاع فني مبنطقة
اخلليج العربي وي�ستقبل طالبه من خمتلف
دول اخلليج العربية.
و�أعرب عن �سعادته بزيارة الوزير الفار�س
الذي �أبدى كل الدعم لأبنائه الطلبة واملعهدين
على ال�صعيد الأكادميي والفني ،مثمنا هذه
الزيارة التي تعترب دعامة م�شجعة ملوا�صلة
م�سرية العطاء الرتبوي.

مركز ابن الهيثم اختتم ملتقاه الرابع للتدريب

�أكد مدير عام الهيئة العامة للتطبيقي
والتدريب �أحمد الأث��ري حر�ص الهيئة
على حتقيق ال��ر�ؤى ال�سامية والأه��داف
التنموية اال�سترياتيجية يف ت�أهيل كوادر
وطنية قادرة على مواكبة متطلبات �سوق
العمل وم�ؤهلة ب�أحدث م�ستجدات العلم
والتكنولوجيا املتطورة للدفع بعجلة
التنمية.
وقال عقب اختتام اعمال ملتقى ابن الهيثم
ال��راب��ع للتدريب حت��ت �شعار «متكني
ال�شباب يف املراكز القيادية للدولة» ان
فكرة امللتقى ت�أتي تطبيقا لر�ؤية �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بتمكني
ال�شباب بامل�شاركة ب�آرائهم وابداعاتهم
مع اجهزة الدولة.
وذكر ان �شعار ملتقى ابن الهيثم الرابع
للتدريب من �أهم املوا�ضيع التي يجب ان
نركز عليها ونتعاون ونتكاتف لتحقيقها
�إميانا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ب�أن م�ستقبلنا يبد�أ من داخل
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ل�صقل مهارات
وقدرات ال�شباب.
و�أكد �رضورة دعم هذه امل�سريه بتكاتف
اجلهود بني اجهزة الدولة الت�رشيعية
والتنفيذية والتخ�ص�صية التي لها دور
كبري يف تبادل اخلربات وتطوير االجراءات

• لقطة جماعية

الطبطبائي :ضرورة إيجاد تشريعات
تعنى بالشباب وتهتم بمشروعاتهم
والقوانني لتحقيق االهداف املرجوة.
وم��ن جانبه �شدد نائب امل��دي��ر العام

لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية يف التطبيقي
حجرف احلجرف على ��ضرورة اك�ساب

• فاطمة العازمي وعدنان العلي وعمر الطبطبائي

محاضراته تنطلق فبراير المقبل وتستمر  6أشهر

الفارسي :دبلوم لتزويد القياديين والكوادر
اإلدارية بالمعارف القانونية األساسية
�أع��ل��ن م��رك��ز الكويت ل��ل��درا���س��ات والبحوث
القانونية ،التابع لكلية القانون الكويتية
العاملية ،ب��دء تقدميه ل��دب��ل��وم املعارف
القانونية الأ�سا�سية لغري القانونيني ،والذي
�ستنطلق �سل�سلة حما�رضاته ومتتد ل�ستة �أ�شهر،
وذلك يف �إطار برنامج تدريبي يقدم لأول مرة
يف الكويت.
وبهذه املنا�سبة ،قال الرئي�س التنفيذي للمركز
�أحمد الفار�سي� :إن تقدمي هذا الدبلوم ي�ستهدف
تزويد القياديني والكوادر الإداري��ة ،من غري
القانونيني ،يف املراكز واجلهات املختلفة
باملعارف القانونية الأ�سا�سية يف جماالت
القانون الرئي�سية ،م�شريا �إلى �أن ذلك �سي�ساهم
يف ن�رش الوعي القانوين والتقليل من الأخطاء
والثغرات يف الأع��م��ال والإج����راءات الإداري���ة
املختلفة ،كما �سيكون مكمال لعمل الأق�سام
القانونية يف جهات العمل.
و�أكدالفار�سي �أن دبلوم املعارف القانونية
الأ�سا�سية لغري القانونيني ،هو �أحد الربامج
اجلديدة ملركز الكويت للدرا�سات والبحوث
القانونية بالتعاون مع كلية القانون الكويتية
العاملية ،وهو م�ستوف ل�رشوط الدبلومات
املتعارف عليها� ،سواء من حيث املحتوى
�أو طريقة و�آليات التقدمي �أو املدة الزمنية،
كما �أن��ه ي�شكل قيمة م�ضافة بالن�سبة للذين
�سيح�صلون عليه ت�ساعدهم على تطوير مهاراتهم
و�إمكاناتهم ،م�شريا �إلى �أن �إدارة املركز تتطلع
�إلى تقدميه ب�شكل دوري وم�ستمر ،خا�صة يف
�ضوء االهتمام ال��ذي �أب��داه كثريون من خالل
االت�صاالت واال�ستف�سارات التي وردت لإدارة
املركز خالل الفرتة املا�ضية.

و�أو�ضح �أن �إط�لاق هذا الدبلوم ي�أتي يف �إطار
ب��رام��ج مركز الكويت للدرا�سات والبحوث
القانونية للعام اجلامعي ،2017/2016
والتي ت�سعى لتلبية احتياجات فئات و�رشائح
م�ؤثرة يف العمل امل�ؤ�س�ساتي والإداري ،من
الثقافة واملعارف القانونية الأ�سا�سية ،وهو
الأمر الذي مل يكن متاحا من قبل ،م�شددا على
�أن املركز ميتلك كل مقومات البنية التحتية
والكوادر الب�رشية والكفاءات املهنية القادرة
على عر�ض وتقدمي حمتويات هذا الدبلوم ب�شكل
مهني واحرتايف.
و�أ�ضاف �أن برنامج هذا الدبلوم ثري ومتنوع،
وي�ضم مو�ضوعات تنتمي ل�رشيحة وا�سعة
من القوانني ذات الت�أثري املبا�رش يف احلياة
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ،م��ث��ل املعلومات
الأ�سا�سية عن طبيعة القرارات والعقود الإدارية
واملناق�صات والتفوي�ض وحماية الأم���وال
قانون �إداري ،وحقوق وواج��ب��ات العاملني
يف القطاعني العام واخلا�ص قانون �إداري-
قانون عمل ،وكذلك مبادئ امل�س�ؤولية املهنية
بالن�سبة لعدد من القطاعات احليوية ،مثل
الأطباء واملهند�سني واملقاولني ،ومعلومات
رئي�سية ب�ش�أن طبيعة و�أحكام عقد الإيجار قانون
مدين� ،إلى جانب مبادئ يف االقت�صاد واملالية
العامة وت�شمل بيانات ب�أهم العمليات املالية
وامل�رصفية وطبيعة امليزانية العامة للدولة
وال�رضائب والر�سوم وامل�رشوعية واحلوكمة
اقت�صاد ومالية عامة .كما �ست�شمل مو�ضوعات
الدبلوم ،بيانات ومعلومات �أ�سا�سية عن نوعية
وطبيعة ال�رشكات التجارية يف الكويت وكيفية
�إن�شائها وطريقة عملها.

قضية أكاديمية

عجلة االعتماد األكاديمي
متوقفة

مازال دور اجلهاز الوطني لالعتماد االكادميي غامضا ً ولم يتخذ
أي اج��راءات بشأن عمله ولم يصدر عنه اي قرار وكأنه يعمل
مبعزل عن اجلهات األكادميية.
إن االوضاع مقلوبة رأسا ً على عقب وهناك أحاديث كثيرة بشأن
اعتماد جامعات من عدمه واجلهاز مكانك راوح ،ولذلك يفترض
منه ممارسة االعمال املطلوبة على اكمل وجه الننا نسمع عن
جعجعة لكن بال طحني.
ان عدم التنسيق بني اجلهات ذات الشأن شبه معدوم بدليل ان كل
قطاع يعمل مبفرده دون علم االخرين ،واألدهى أن هناك تداخالً
في االختصاصات ما أدى الى تهميش دوره وأصبح وجوده
صورياً ،السيما وأن الوزير احلالي الفارس صاحب قرار وحكمة
ويستطيع أن يدفع بدور اجلهاز إلى االمام.
إن القضايا االكادميية عديدة وميكن عالجها بجرة قلم اذا
عقدوا العزم على انهائها ومنها اجلامعات غير املعترف فيها،
والشهادات امل��زورة واالب��ح��اث املسروقة وغيرها الكثير من
القضايا التربوية مثل قضية الكفايات والتابلت .وال نشكك في
قدرات املسؤولني في اجلهاز لكن قراراتهم ال تأتي وإن أتت تكون
متأخرة ،لذلك يفترض على املسؤول أن يتخذ القرارات التي تصب
في صالح الوطن واملواطن ،واالبتعاد عن احملاباة واحملسوبيات،
ألن االخالص في العمل يحقق العدل واملساواة ويرضي جميع
االطراف ،ولهذا أمتنى أن نسمع عن اصدار قرارات تقضي على
املشاكل والسلبيات في القطاعات االكادميية.
سالمة السليماني

األثري :التطبيقي حريص على تمكين الشباب لدفع عجلة التنمية

• �أحمد الأثري يكرم عمر الطبطبائي

محليات

اخل�ب�رات لل�شباب م��ن خ�لال التدريب
واكت�ساب املهارات لكي يقفوا على قدم
امل�ساواة مع املناظرين لهم يف الدول
املتقدمة ولكي ي�ستطيعوا �أن ي�شغلوا
جزء ًا مهم ًا ومتميزا يف امل�ستقبل املليء
بال�صعاب والعوائق.
وا�شار الى �رضورة «تنمية نفو�س ال�شباب
بقيمة القدوة و��سرد الأمثلة والنماذج
الوطنية الناجحة التي حققت جناحات
لي�ست داخل البالد فقط بل تعدتها الى
العاملية.
وب��دوره��ا قالت مدير مركز اب��ن الهيثم
للتدريب اثناء اخلدمة يف الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب جنالء الفرج
ان مركز ابن الهيثم يحر�ص دوم��ا على
تقدمي كافة الربامج التدريبية والفعاليات
التي ت�ساهم يف ت�أهيل وتطوير الكوادر
الوطنية نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة
داخل م�ؤ�س�سات الدولة.
من جهته �أكد النائب عمر الطبطبائي على
�رضورة وجود الت�رشيعات اخلا�صة التي
تعنى بال�شباب وتهتم بهم ومب�رشوعاتهم
ال�صغرية واملتو�سطة داع��ي��ا ال��ى دعم
ال�شباب ومتكينهم م��ن اكت�ساب الثقة
التي تنمي خرباتهم ومداركهم وت�ؤهلهم
للقيادة.

معهد األكاديمية
األسترالية اختتم
برنامج ًا لتدريب وتأهيل
 30باحث ًا عن عمل

اختتم معهد الأكادميية الأ�سرتالية
ل��ل��درا���س��ات وال��ت��دري��ب الأه��ل��ي
بالتعاون مع برنامج �إعادة هيكلة
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي
للدولة دورة تدريب وت�أهيل 30
باحث ًا عن عمل يف جمال ال�صحة
وال�سالمة املهنية.
وقد �أن�شئت الأكادميية الأ�سرتالية
لتكون �رشيك ًا فاع ً
ال يف اجلهود
الوطنية الرامية �إل��ى االرتقاء
بنوعية التعليم والتدريب ،وهي
حري�صة على ت��وف�ير املعايري
ال��دول��ي��ة للتعليم وال��ت��دري��ب
وتطوير خططه ومناهجه وطنيا
مبا يتما�شى مع احتياجات �سوق
العمل املهنية.
وتعد هذه الدورة من �ضمن اجلهود
التي يبذلها برنامج �إعادة هيكلة
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي
للدولة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية
الدولة الرامية الى دعم العمالة
الوطنية وت�سكينها يف القطاع
اخلا�ص وحتفيزهم على االلتحاق
بالعمل يف اجلهات غري احلكومية،
ما ي�ساعد على �سد النق�ص يف الأعداد
ال�لازم��ة م��ن ال��ك��ف��اءات الوطنية
املدربة.
وتهدف هذه الدورة التدريبية �إلى
تنمية وت�أهيل وتدريب الباحثني
عن عمل ورف��ع م�ستوى املهارة
والكفاءة متهيد ًا لدخولهم �سوق
العمل اخلا�ص.

حققت أصداء جيدة في مد أواصر التواصل

األنصاري يشيد بورش التخطيط
االستراتيجي في الجامعة
بح�ضور مدير جامعة الكويت ح�سني
الأن�صاري عقد مكتب نائب مدير
لقاء رحب خالله
اجلامعة للتخطيط
ً
بتعيني ماجد الديحاين م�ساعد ًا
لنائب مدير اجلامعة للتخطيط
اال�سرتاتيجي ،ومنى ح�سني م�ساعد ًا
لنائب مدير اجلامعة لتخطيط
التطوير امل�ؤ�س�سي.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ه��ن���أ ح�سني
الأن�صاري امل�ساعدين اجلديدين
بتعيينهما يف قطاع التخطيط،
م�ؤكد ًا �أهمية التعاون وبذل املزيد
م��ن اجل��ه��ود يف �سبيل التطوير
وحت�سني ج��ودة العمل ،م�شيد ًا
بور�ش عمل التخطيط اال�سرتاتيجي
التي مت عقدها طوال ال�شهر املا�ضي
مع كليات ومراكز العمل يف جامعة
الكويت وما حققته من �أ�صداء طيبة
يف مد �أوا�رص التوا�صل بني قطاعات
اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف �سبيل

االنتهاء من �إع��داد خطة اجلامعة
اال�سرتاتيجية املقبلة.
ب��دوره رحب نائب مدير اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ع�����ادل احل�سينان
بامل�ساعدين اجل��دد وان�ضمامهما
لأ��س�رة قطاع التخطيط ،م�ؤكد ًا
�أهمية العمل بروح الفريق الواحد
وحتقيق الأهداف املرجوة لتعزيز
ثقافة التخطيط يف جامعة الكويت
وتطوير الأداء.
وم��ن جهتهما �أب��دى كل من ماجد
ال��دي��ح��اين م�ساعد ن��ائ��ب مدير
اجلامعة للتخطيط اال�سرتاتيجي
ومنى ح�سني م�ساعد نائب مدير
اجل��ام��ع��ة ل��ت��خ��ط��ي��ط التطوير
امل�ؤ�س�سي امتنانهما وتقديرهما
للثقة املمنوحة لهما ،واختيارهما
لالن�ضمام لأ��سرة قطاع التخطيط
والتطلع للعمل مع اجلميع بكفاءة
واجتهاد لتطوير الأداء.

• ح�سني الأن�صاري خالل االجتماع

برعاية مدير الجامعة وبمشاركة عدد من المتخصصين

المفتوحة نظمت محاضرة بعنوان
اإليجابية طريق النجاح
نظمت �إدارة امل���وارد الب�رشية
يف اجلامعة العربية املفتوحة
يف الكويت حم��ا��ضرة بعنوان
«االي��ج��اب��ي��ة ط��ري��ق النجاح»،
حتت رعاية مدير اجلامعة نايف
املطريي وبح�ضور م�ساعد مدير
اجلامعة لل�ش�ؤون االكادميية
عبدالله العجمي ومدراء الإدارات
ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء الهيئة
الأكادميية والإدارية ،حا�رض بها
كل من هيثم ال�رشف وخديجة
�أحمدي حيث تخللتها ور�شة عمل
يف تطبيق الأمثلة وتفاعل احل�ضور
فكانت الإيجابية �سيد املوقف يف
امل�رسح ال�صغري مبقر اجلامعة.
وا���س��ت��ه��ل��ت خ��دي��ج��ة �أح��م��دي
حما�رضتها ب�س�ؤال للح�ضور،
قائلة� :إن كان لديك حقيبة وتقوم
بو�ضع كل ما هو �أمامك بها فهل
�ستت�سع ه��ذه احلقيبة لكل هذا
الكم؟ هكذا هي احلياة ،عندما
ت�صادفنا املتاعب وامل�شاكل
و�إن مل نتعامل معها ب�إيجابية
من خالل طريقة التفكري وطريقة
الت�رصف �سوف ت�تراك��م علينا
الأعباء ،ومن ثم �سوف جتد نف�سك
عك�ست كل ام��ورك ال�سلبية على
بيئتك املحيطة و�أ�صبحت �أ�سري
هذه الهموم والأع��ب��اء ،ومن ثم
�سوف ت�صبح �إن�سان ًا ين�رش الطاقة
ال�سلبية دون حلول كثري الت�ضجر

• جانب من املحا�رضة

معرب ًا دائما عن انزعاجك لأب�سط
الأ�سباب.
و�أ�ضافت �أن الإن�سان �إذا ظل ي�ستمع
�إلى النا�س املحبطني من حوله
ويعتنق نف�س �أفكارهم وي�ستمع
�إليهم �سوف يعتاد وينعك�س هذا
الطبع �أي�ض ًا على بيئته املنزلية
ومن ثم بيئة العمل ،ف ��إذا كان
يرغب ال�شخ�ص يف نتيجة مفيدة
لتغيري حياته و�صوال �إلى طريق
النجاح ،عليه �أن يكون حري�صا
يف طريقة تفكريه التي تت�سم
بالإيجابية ون�ستذكر هنا قول

املفكر فيكتور هوجو «ال ميكن
للمرء �أن يح�صل على املعرفة �إال
عندما يتعلم كيف يفكر» فالتفكري
�إما �إيجابي و�إما �سلبي فالإيجابية
لها كلمات كثريا ما نرددها ومنها
�أنا ا�ستطيع� ،أنا قادر على «»...
ممزوجة بالتحدي وت�سخري كل
الإمكانات التي ن�ستطيع ان نحقق
خاللها ال��ذات ،فبداخلنا نحن
ن�ستطيع �أن نحدد نوعية احلياة
ال��ت��ي ن��رغ��ب �أن نعي�ش داخ��ل
�أ�سوارها �سواء كانت �إيجابية
�أو �سلبية.

