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أكــد املــديــر الــعــام للهيئة العامة للشباب 
الكويتية عبدالرحمن املطيري أن مخيم الكتابة 
األول للشباب الذي متتد فعالياته من 23 الى 
28 مارس اجلاري يعد مساحة لتطوير وتعزيز 

قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الكتابة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها املطيري باملؤمتر 
ــذي عقدته الهيئة أمــس الثالثاء  الصحفي ال
مبناسبة إقامتها هذا امللتقى الثقافي في املكتبة 
الوطنية مبشاركة 40 كاتبا وروائيا من فئة 

الشباب.
وأضــاف املطيري أن هذا املخيم الــذي أقيم 
حتت عنوان )البراحة( بالتعاون مع املكتبة 
الوطنية شكل فرصة لتالقي وتداعي األفكار 
اإليجابية والبناءة بني هؤالء الكتاب الشباب 
وتبادل اخلبرات في أجــواء ثقافية مميزة مما 
يسهم في تطوير قدراتهم في فن الكتابة حتت 

إشراف متخصصني في هذا املجال.
وأشــار إلى أن هذا امللتقى يركز على أهمية 

دور الشباب في إثراء احلركة الثقافية في البالد 
ليكون تأثيرهم إيجابيا على املجتمع من خالل 

تعزيز املسؤولية الذاتية لديهم.
وأكــد على أن الهيئة ستدعم هــذا النشاط 
بشكل دوري نظرا لشغف الشباب في املخيم 
وحــرصــهــم على اكــتــســاب املــعــرفــة وتطوير 
ذواتــهــم الفتا إلــى أن إقــامــة هــذا املخيم جاء 
بفكرة شبابية أثناء جتمع مسؤولي الهيئة 
مع الشباب مما يحقق رؤية الهيئة بأن يكون 

»الشباب شريكا مبدعا«.
ــاد أعــداد الكتاب  وبــني أنــه من املتوقع ازدي
الشباب في املخيم. موضحا أن تنظيم الهيئة 
لهذه األنشطة املوجهة للشباب من سن 18 حتى 
34 عاما يأتي استهالما للخطابات السامية 
التي تدعو إلى تعظيم دور الشباب في صناعة 
مستقبل الــبــالد وتنميته وريــادتــه فــي كافة 

املجاالت.
من جهته قال مستشار وزير اإلعالم املهندس 

عبدالعزيز اجلناحي خــالل املؤمتر إن إقامة 
هذا النشاط يعد فكرة رائــدة إلطالق إبداعات 
الشباب في مجال الكتابة بأنواعها مؤكدا دعم 

الهيئة للشباب احملب لهذا املجال األدبي.
ــر اإلعـــالم ووزيــر  ــر اجلناحي أن وزي وذك
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري وجه 
وزارة اإلعالم الحتضان مخرجات هذا امللتقى 
من الشباب الذين يرغبون باالنضمام إلى أسرة 
ــواء فــي تطوير كتابة النصوص  ـــوزارة س ال

أو إعــداد البرامج التلفزيونية ملساهمتهم في 
احداث نقلة نوعية باحملتوى املقدم من الوزارة.

بدوره أكد ممثل مجموعة )الراي اإلعالمية( 
غامن السليماني في املؤمتر أن رعاية املجموعة 
لهذا املخيم تأتي انطالقا من إميانها بضرورة 
نشر ثقافة الكتابة والقراءة بني الشباب والتي 
تعزز من ثقتهم بأنفسهم معربا عن أمله أن 
يفرز املخيم كوادر شبابية متخصصة في فنون 

الكتابة.

املطيري يتوسط اجلناحي والسليماني خالل املؤمتر الصحفي

تنظمه هيئة »الشباب« بالتعاون مع املكتبة الوطنية

املطيري: مخيم الكتابة األول مساحة لتطوير وتعزيز قدرات الشباب 

جانب من فعاليات مخيم الكتابة

»التعليم العالي«: لم نعادل 
شهادة جامعة غير معتمدة قبل 

حكم قضائي نهائي
أكدت وزارة التعليم العالي أنها لم تقم مبعادلة أي شهادة جلامعة غير 
معتمدة دون حكم قضائي نهائي مبينة حرصها على عدم تصديق وتوثيق 

واعتماد الشهادات التي ال تتفق مع قراراتها واملعايير األكادميية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس الثالثاء أن الكشف املتداول بوسائل 
التواصل االجتماعي ويتضمن أسماء طلبة مسجلني بإحدى اجلامعات 
غير املعتمدة وهي )اجلامعة األمريكية في أثينا( كان أحد كشوف أسماء 

الطلبة الدارسني بجامعات غير معتمدة عام 2014.
ــادت بأنها أعلنت على موقعها في 4 مايو 2014 حيثيات حكم  وأف
محكمة االستئناف بالقضية 2009/1260 بوضع توصية الوفود 
األكادميية التي زارت تلك اجلامعات عام 2009 بإخضاع خريجيها 
المتحان مستوى كشرط العتماد شهاداتهم قبل السماح لهم بالعمل 
أو بتعديل أوضاعهم الوظيفية »موضع التنفيذ وذلك من قبل أساتذة 

متخصصني من جامعة الكويت«.
وذكـــرت أنها قامت بعرض احلكم على جلنة املــعــادالت العلمية 
باجتماعها السابع تاريخ 20 ديسمبر 2012 فأوصت بدراسة موضوع 
االختبارات بالتنسيق مع جامعة الكويت على ضوء املعايير االكادميية 
والتعليمية املطبقة باجلامعة والقرارات املنظمة ألعمال معادلة الشهادات 

العلمية بالوزارة.
ولفتت إلى القرار الوزاري 2013/96 تاريخ 2013/7/25 بتشكيل 
جلنة لتقدير مستوى اخلريجني الكويتيني من اجلامعات األجنبية التي 
صــدرت بها قــرارات بوقف التسجيل فيها والتي ال تتوفر في برامجها 

املعايير واملقاييس االكادميية واالعتماد االكادميي الدولي.

احتاد التطبيقي: ملاذا ال تستفيد 
الهيئة من آلية صرف مكافأة 

الطلبة بجامعة الكويت
ــاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة  أشــار أمــني صندوق االحت
للتعليم التطبيقي والتدريب حمدان الهلفي إلى أن إدارة الهيئة سبق وأن 
حددت الفترة من 20 إلى 25 من كل شهر لصرف مكافأة الطلبة إال أنها لم 
تلتزم باملوعد الذي قطعته على نفسها، وفي املقابل جند أن مكافأة الطلبة 

في جامعة الكويت تصرف تاريخ 20 شهريا دون أي تأخير.
وأشــار الهلفي إلى أن غالبية الطلبة لديهم التزامات مالية مبواعيد 
محددة وتأخر صرف مكافآتهم يضعهم في مأزق، مطالبا إدارة الهيئة 
بسرعة الصرف وااللتزام بالوعد الذي قطعته على نفسها بأال تتعدى 

عملية الصرف املوعد احملدد شهريا.
وأوضح الهلفي أن مسلسل تأخير مستمر مما تسبب في تذمر اجلموع 
الطالبية، مطالبا مسئولي الهيئة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان صرف 
املكافأة في مواعيدها وعدم تكرار هذا التأخير، وأن يكون هناك تعاون 
بينها وبني جامعة الكويت لالستفادة من اآللية املعمول بها في اجلامعة 

والعمل على تنفيذها لدى الهيئة لضمان عدم التأخير في عملية الصرف.

ومتطورة حديثة  وتعليم  تعلم  استراتيجية  لنشر  »سيمنار«  نظمت  الكويت  جامعة 

أقــامــت جــامــعــة الــكــويــت ممثلة ببرنامج 
التدريس املتميز التابع ملكتب نائب مدير اجلامعة 
 research-”للشئون العلمية سيمناربعنوان
based learning ”، في قاعة119 في احلرم 

اجلامعي- اخلالدية.
وتطرق األستاذ املساعد في قسم الهندسة 
الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت د. محمد بيدس للطرق البحثية في 
التدريس، وكيفية تشجيع البحث خالل عملية 
تدريس املقررات الدراسية في جامعة الكويت، 

مبيناًالطرق احلديثة بالتدريس من واقع جتربة 
عملية من حيث األمثلة واألسس التييجب على 
أعضاء هيئة التدريس اتباعها أثناء تطبيق هذه 
الطرق احلديثة، ومن أبرز هذه األسس كيفية 
إعداد مخطط للمنهج الدراسي، وحتضير املادة 
ــراد تقدميها، وإعــداد الشروحات،  العلمية امل
وطرق تقييم الطلبة وفق املردود والنتائج التي 

يطمح عضو هيئة التدريس أن يحققها.
  ومن جانبها ذكرت أستاذة أصول التربية في 
كلية التربية بجامعة الكويت د. فوزية العوضي 

أن السيمنار يهدف لنشر استراتيجية تعلم 
وتعليم حديثة ومتطورة حتقق جودة تعليمية 
متميزة سواء للمعلم أو املتعلم، وأن هذه الطرق 
املتطورة قد أثبتت جناحها الباهر في البحث 
العلمي، خاصة في الــدراســات السابقة التي 
تشير إلى جناح هذه الوسائل في التأثير بشكل 
على مستوى املتعلمني وخلق رابط إيجابي بني 

الطلبة والطالبات والهيئة األكادميية.
وفي ختام السيمنار أشــارت د. العوضي 
ــور مــفــاهــيــم الــبــحــث املــطــبــقــة في  ــط ـــى ت إل

ــدأت منذ بداية  أساليب التدريس والتي ب
الثمانينات واستمرت إلى يومنا هذا، وكيف 
حتــول من مفهوم عــادي إلــى مفاهيم أخرى 
متشعبة، وكيف لكل عضو تدريس أن يختار 
مايناسبه مــن وســائــل وأدوات متكنه من 
إيصال املعلومات للطلبة وفــق مايناسبه 
ويناسب مجاله، مضيفًة أن هذه األساليب 
ستطبق قريبا في جامعة الكويت وسترتقي 
باملستوى التعليمي للجيل القادم من خريجي 

جامعة الكويت.

جانب من احلضورد. محمد بيدس و د. فوزية العوضي خالل السيمنار

كلية القانون نظمت دورة »أصول الصياغة التشريعية« 
ضــمــن نــطــاق حـــرص إدارة كلية 
القانون الكويتية العاملية على توفير 
تعليم قانوني متميز لطلبتها يجمع 
بني التعليم النظري والتدريب امليداني 
والعملي، يتيح للطلبة النجاح بعد 
التخرج في أي مهنة قانونية يسعون 
خلدمة وطنهم ومجتمعهم من خاللها، 
مت مؤخرا تنظيم دورة »أصول الصياغة 
القانونية« التي قدمها عضو هيئة 
التدريس د. خالد إبراهيم التالحمة، 

وشارك فيها 25 طالبا وطالبة.
وشكر د. التالحمة إدارة التطوير 
الــطــالبــي واملــســابــقــات على جهودها 
ـــدورات  بتنظيم سلسلة الــنــدوات وال
واملسابقات واألنشطة للطلبة مما يفتح 
لهم املجال واسعا لالطالع واملعرفة 
والــتــزود باملعلومات واخلــبــرات التي 
يحتاجون إليها الــيــوم فــي دراستهم 
ــدا بعد التخرج، وشكر الطلبة  .. وغ
املشاركني في الـــدورة آمــال أن تضيف 
ــة حــول  ــي ــاس إلــيــهــم املــعــلــومــات األس
األسس السليمة للصياغة التشريعية 
التي حتتاج إليها كل الــدول من خالل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
اللتني تتوليان إعداد وصياغة مشاريع 

ومراسيم القوانني قبل إقرارها.
بدورها أكدت مديرة إدارة التطوير 
الطالبي واملسابقات أ. هناء اإلبراهيم 
إن اإلدارة أعــدت خطة عمل وبرنامجا 
مكثفا للفصل الدراسي احلالي يتضمن 

ـــــدورات التدريبية  ــن ال مــجــمــوعــة م
واملسابقات والفعاليات بهدف صقل 
مواهب الطلبة ومتيزهم في مجاالت 
التدريب للمساهمة في إثراء معارفهم 
مــن خــالل االستعانة باملختصني في 
مختلف فــروع القانون ليستفيد منها 
عموم الطلبة على مدى سنوات الدراسة، 
ليتخرجوا مؤهلني ملواجهة احلياة 

املهنية بكفاءة واقتدار.
ــدورة تدريبا إجرائيا  وقــد وفــرت ال
وفنياللطلبة حول آلية وأصــول إعداد 
تشريعات ذات جــودة قانونية عالية 
منسجمة مع املعايير السليمة للصياغة 
التشريعية اجلــيــدة، وُمــســتــنــدٍة إلى 
أحدث األساليب املعتمدة دولياً في هذا 

املجال، وقد اتبع د. التالحمةمنهجية 
جمعت بني النظرية والتطبيق، ففي 
اجلانب النظري عرض أسسالصياغة 
الــتــشــريــعــيــة ومــفــهــوم الــســيــاســة 
التشريعية وأقــســامــهــا والــضــوابــط 
والعوامل املؤثرة فيها والفلسفة التي 
حتكم عملية التشريع في الكويت كما 
في سواها من الــدول، كما بّينخطوات 
ــروع الــقــانــون  ــش الــصــيــاغــة الفنية مل
والبنية العامة له، موضًحا املقصود 
ــداد كل  مبــذكــرات التشريع وكيفية إع
منها ومــدى أهميتها في املساهمة في 
بناء تشريع خال من النقص الغموض 
والتعارض،كما عــرض ملجموعة من 
ــور التوجيهية التي يتوجب على  األم

الصائغ االسترشاد بها في بناء اجلملة 
القانونية.

وفي اجلانب التطبيقي دّرب الطلبة 
على نقد بعض النصوص التشريعية 
ــراز ما بها من  املطبقة  في الكويت وإب
ــة وقــانــونــيــة وغــمــوض  ــادي ــاء م ــط أخ
ونقص وتعارض وعدم انسجام،  كمامت 
إجراء عرض تطبيقي لعملية بناء عمل 
تشريعي رصني ومحكم من خالل اتباع 
الوسائل املتطورة في الصياغة وتالفي 

الوقوع في األخطاء التي تشوه بنيانه. 
وقــبــل اخلــتــام فتح املــجــال للطلبة 
لطرح األسئلة واالستفسارات حول 
مــا تضمنته الـــدورة مــن أفــكــار بينت 
مدى االستفادة التي مت حتقيقها ومدى 

رغبة الطلبة في احلصول على املزيد 
من املعلومات واخلبرات حول املعايير 
السليمة للصياغة التشريعية التي 
يحتاج إليها كل يتولى إعــداد مرسوم 
قانون أو مشروع قانون حتى تأتي 
الصياغة خالية من العيوب والشوائب 
والنقص، وتكون في ذات الوقت مراعية 
الحتياجات املجتمع املعاصر من مختلف 

اجلوانب.
ـــى األســـئـــلـــة  ـــل ـــــــرد ع وبــــعــــد ال
ــارات وزع د. التالحمة  ــس ــف ــت واالس
الشهادات على الطلبة تقديرا ملشاركتهم 
في الــدورة وتفاعلهم مع ما تضمنته 
ــراءات عملية بينت مدى  من أفكار وإج

استيعابهم ملضمون الدورة.

د . التالحمة يسلم الطالبة رؤى أحمد الهولي شهادتهاجانب من الدورة

تتمات

البن أرملة الكويتي
التوفيق بني جميع اآلراء واحلــصــول على 

موافقة رئيس اجلهاز املركزي بالتمديد لهؤالء 
ــاول وزارة  العسكريني ملــدة 6 أشهر حتى حت

الدفاع إيجاد حل لهم.
من جانب آخر أكد مقرر اللجنة النائب نايف 

ــرداس أن االجتماع أفضى إلى املوافقة على  امل
أن تقدم احلكومة مسودة تعديل على قانون 
جتنيس زوجـــة الكويتي يقضي مبعاملتها 

معاملة الكويتية فور زواجها.

وبني أن احلكومة قدمت أيضا مسودة مشروع 
بقانون يحق فيه البن أرملة الكويتي التي لم 
تعلن رغبتها قبل وفــاة زوجــهــا، تقدمي اعالن 

رغبة ألمه.
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