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أعضاء هيئة التدريس في »الفنون المسرحية«

عن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون: حلم وتحقق
فه�د الس�ليم: حل�م وتحق�ق ومس�تعدون لتحمل المس�ؤولية

عل�ي العنزي: خط�وة كبي�رة نثمنها ونتمن�ى اس�تقاللية قراراتها

فهد الهاجري: أتمنى لمن يقود هذه األكاديمية أن يكون جديرًا بإدارتها

مفرح الشمري
عّبر وكيل املعهد العالي للفنون املسرحية 
ورئيس قسم التمثيل واالخراج د.فهد السليم 
عن س���عادته بعد موافقة مجلس الوزراء من 
حيث املبدأ على انشاء اكادميية الكويت للفنون، 
واصفا هذه االكادميية باحللم الذي رأى النور 

اخيرا.
وقال ل� »األنباء«: موافقة مجلس الوزراء من 
حيث املبدأ على انش���اء هذه االكادميية تعتبر 
اجنازا ال مثيل له، خاصة ان هذه االكادميية كنا 
نطالب بها منذ وقت طويل، وذلك حتى تستفيد 
منه���ا االجيال، وهي مبنزلة احللم الذي حتقق 
اخيرا والذي يدل عل���ى تطور الفكر وجتعلنا 
ف���ي مصاف الدول املتقدم���ة، وهذا ان دل فإنه 
يدل على اهتمام القيادة السياس���ية بتطوير 

العلم في البالد.
واشار الى اننا في هيئة التدريس مستعدون 
للخطوة التالية وس���نكون عل���ى قدر حتمل 

املسؤلية.
ووج����ه د.الس���ليم شكره لصاحب السمو 
االمير وسمو رئيس مجل����س الوزراء ووزيرة 
التربية ووزي���رة التعلي����م العالي د.موضي 
احلمود على جهوده���م في االرتقاء بالتعليم 

في البالد.
ومن جانبه، قال رئيس قسم النقد واألدب في 
املعهد العالي للفنون املسرحية د.علي العنزي 
انه يشعر بسعادة وغبطة كبيرة باملوافقة من 
حيث املبدأ على إنشاء أكادميية الكويت للفنون 

التي رأت النور أخيرا.
وأض��اف: بال شك هذه خطوة كبيرة نثمنها 
نح���ن أعض����اء هيئة التدري���س في املعه����د 
العالي للفنون املسرحية وهي ليس���ت بغريبة 
على مجلس الوزراء الذي نرى قرارات���ه تصب 
ف���ي مصلحة أبناء هذا البل���د فبعد املوافق����ة 
على إنشاء املسارح في العديد من احملافظ����ات 
واالهتمام بالش���أن الثقافي ف���ي البالد يثلج 
صدورن�������ا مبوافقت���ه من حي���ث املبدأ على 
إنش���اء هذه األكادميي���ة التي نتمنى ان تكون 
مبس���توى اجلامعة والهيئة وهذا األمر لم يتم 
بس���هولة، ولكن في اس���تقاللية قراراتها التي 
تعطينا الفرص في استقطاب أساتذة من اخلارج 
ذوي مستوى عال من العلم حتى يستفيد منهم 

طلبة األكادميية.
وذكر ان اخلطوة األول���ى انتهت من خالل 
موافقة مجلس الوزراء على إنشاء األكادميية 
ونح���ن اآلن بانتظ���ار اخلط���وة الثانية وهي 
مسؤوليتنا حتى نعيد للمعهد العالي للفنون 
املسرحية مكانته ليكون منارة ثقافية من خالل 

مشاركاته الداخلية واخلارجية.
ومن جهته، بارك األستاذ املساعد بقسم التمثيل 
واإلخراج باملعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد 
الهاجري خطوة مجلس الوزراء بإنشاء األكادميية 
خاصة انه مشروع طال انتظاره ولكنه باألخير 
رأى النور، وسيستفيد منه الطلبة كثيرا ونتمنى 
ان يكون من يقوده جدي���ر بإدارته حتى تعم 

الفائدة على اجلميع.

د.فهد الهاجري د.علي العنزي د.فهد السليم

تحويل مكافآت المعلمين واإلداريين الساقطة أسماؤهم 
سهوًا ومن أنصفتهم لجان التحقيق إلى حساباتهم بالبنوك

ندوة »الملتقى الوطني«: تقصير حكومي في الرقابة على األسعار
حمد العنزي

 شّن املتحدثون في امللتقى الوطني هجوما على احلكومة 
واملجلس وحملوهما املس���ؤولية الكاملة عن غالء األس���عار 
وتزايدها يوميا أمام أعني ومس���امع اجلميع دون ان يحركوا 
س���اكنا في وقفها او احلد من ارتفاعها بصورة مؤقتة، حيث 
أك���د احلضور خالل الندوة التي أقيمت مس���اء اول من امس 
في ديوانية امللتق���ى الوطني مبنطقة الفروانية حتت عنوان 
»غالء املعيش���ة« أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في الرقابة 
على األسعار، وعدم تفعيل دور حماية املستهلك في الكويت، 
داعني الى محاربة احتكار السلع لعدد من التجار على حساب 
املواط���ن والوافد على حد س���واء.  في البداي���ة قال املتحدث 
الرسمي باسم امللتقى الوطني سليمان العنيزان ان عددا كبيرا 
من أعضاء مجلس األمة يغفلون األوضاع احلقيقية للمواطن 
الكويتي وما يعانيه في ظل ارتفاع أسعار السلع الذي أصبح 
يفوق طاقته العادية.  وأشار الى أن الغالء أصبح في كل شيء 
في الغذاء والسكن والتعليم والصحة، واالرتفاع مستمر وال 
يتوقف واملوظف العادي ف���ي القطاع احلكومي راتبه أصبح 
عاجزا أمام س���د احتياجاته الرئيس���ية لذلك حرص امللتقى 

على اقامة ندوة الغالء املعيشي للوقوف على مستجداتها من 
خالل ضيوف امللتقى النائب السابق د.محمد الهطالني وعضو 
املجلس البلدي السابق ماجد موسى واخلبير االقتصادي بدر 
الش���يخ والكاتب الصحافي حسن األنصاري. وبدورة حتدث 
النائب الس���ابق د.محمد الهطالني عن أهمي���ة تفعيل الدور 
احلكومي في مواجهة ارتفاع األس���عار مشيرا الى أن قانون 
التعاونيات السابق نص على ارجاع نسبة 30% من االيجارات 
من أجل تقدمي خدمات للمواطنني واملساعدة على تقليل ارتفاع 
األسعار اال أن عدم املتابعة أدى الى عدم تفعيل الكثير من بنود 
ونصوص القوانني التي من شأنها حماية املستهلك.  وتطرق 
الهطالني الى مشكلة البطالة وما يعانيه الشارع الكويتي من 
عدم وجود فرص عمل للشباب األمر الذي يكبد أرباب األسر 
جهدا زائدا فوق معاناتهم بس���بب الغالء املستمر، مشيرا الى 
أن احلديث اآلن يدور حول قانون اخلصخصة وتطبيقه وهو 
أمر يتطلب رؤي���ة من قبل الدولة خاصة أن هناك الكثير من 
املش���اكل ظهرت قبل اقراره في الكثير م���ن القطاعات وعلى 
رأس���ها القطاع النفطي.  واشار الى أن القطاع اخلاص اليوم 
ليس قطاعا مساعدا للحكومة ألنه دائما ما يبحث عن العمالة 

الهامش���ية لالعتماد عليها األمر الذي أدى الى ارتفاع األسعار 
وتراكم املش���اكل داعيا املجلس واحلكومة النش���اء صندوق 
ملواجهة الغالء املعيش���ي وحماية الشعب الكويتي من خالل 
جدية احلكومة في إس���عاف املواطن.  من جانبه، قال عضو 
املجلس البلدي السابق ماجد موسى احلكومة احلالية حكومة 
ظل حلكومة حقيقية هي حكومة التجار مشيرا الى أن حجة 
التاجر في رفع اسعار السلع هي ارتفاع اسعار البترول األمر 
الذي يؤدي الى ارتفاع األسعار ولكن اليوم في ظل انخفاض 
اس���عار البترول ملاذا تظل األس���عار مرتفعة؟ وأشار الى أن 
بعض الش���ركات الوطنية تقوم بتصدير س���لعها الى بعض 
الدول اخلليجية بأسعار أقل من األسعار تبيع بها في الكويت 
وبسؤاله أحد مسؤولي هذه الشركات أشار الى أن هناك نظرة 
لدخل املواطن الكويتي بأنه مرتفع عن باقي دول اخلليج األمر 
الذي يجعل التاجر يرفع سعر سلعته داخل الكويت.  واختتم 
باالشارة الى أن اجلمعيات التعاونية تعد أفضل حركة تعاونية 
على مستوى العالم العربي اال أن وزارة الشؤون ال تعطي الى 
تلك اجلمعيات الفرصة لالس���تيراد املباشر ومنافسة التاجر 

األمر الذي يجعل هناك عدم احتكار لألسعار.

مريم بندق
عبرت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود عن قبول االنتقادات 
النيابية التي توجه الى وزارة التربية. وقالت 
الوزيرة احلمود في تصريحات للصحافيني 
عقب ترؤسها صباح امس اجتماعا ملجلس 
وكالء الوزارة: جميع فئات املجتمع مشاركة 
في اثراء العمل التربوي بتوجيه االنتقادات 
البناءة واملقترحات التي توضع على طاولة 
الدراس����ة، موضحة ردا على س����ؤال بشأن 
االنتقادات النيابية التي وجهت الى الوزارة 
في الن����دوة التي عق����دت بجمعية املعلمني 
الكويتية مبشاركة 6 من النواب ان النواب 
لم يجتمعوا على مهاجمة الوزارة ولكن كان 
لبعضهم مالحظات جيدة ومفيدة، وبدورنا 

سنقوم بدراس����تها ونحن »ال ندعي الكمال 
في عملنا«، مش����يرة الى تشكيل فريقني بني 
اجلمعية والوزارة لدراسة اعتبار التعليم مهنة 
شاقة واطالة الدوام. وأضافت الوزيرة: ناقشنا 
توفير احتياجات مدارس ادارة التربية اخلاصة 
من الكتب واالحتياجات، نافية التطرق الى 
قضية تعيني املعلمني البدون، مشيرة الى ان 
تعيينهم يخضع لشروط اصبحت معروفة 
للجميع وهي ان يكون من مواليد الكويت، 
ووالده ممن ش����ملهم احصاء 1965 وشرط 
اخلبرة. وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي 
حددت هدفني لذلك هما: زيادة كفاءة الطلبة 
الكويتيني من خالل تدريبهم على االختبارات 
العاملية وتطوير املناهج وزيادة كفاءتها. الى 
ذلك، علمت »األنباء« ان املجلس اعتمد قرارا 

بتخصيص امليزانيات املطلوبة لصرف مكافآت 
االعم����ال املمتازة للمعلمني واالداريني الذين 
سقطت اسماؤهم سهوا والذين أنصفتهم جلان 
التحقيق في القضايا واملخالفات املنس����وبة 
لهم وذلك عن العام الدراس����ي 2008/2007. 
وقالت مصادر مسؤولة ان امليزانيات موجودة 
والبيانات متوافرة لدى القطاع املالي والتحويل 
للحسابات الشخصية والبنوك سيتم خالل 
اسبوع. هذا ووافق املجلس على قبول املنحة 
املجانية املقدمة من الكلية االسترالية للحصول 
على درج����ة الدبلوم للمعلم����ني الكويتيني 
العامل����ني في م����دارس التربية اخلاصة من 
حاملي درجة البكالوريوس. وشكل املجلس 
جلن����ة من وكيلي قطاع����ي التعليم النوعي 
والتخطيط واملعلومات والكلية االسترالية 

لدراسة التنفيذ مع تقدمي تقرير حول االعداد 
املتوقع تس����جيلها والتخصصات املطلوبة 
واملناهج. واتفق املجلس ايضا بناء على طلب 
الوزيرة احلمود على ان تتولى »التربية« تنفيذ 
األوبريت الوطني مبناسبة االحتفال الفضي 
بأعياد االستقالل بداية 2011 على ان تتولى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة اعداد املهرجان 
الرياضي الذي سيقام على ستاد جابر. ورأى 
املجلس ان يظل باب التعاون كما هو اآلن مع 
جمعية املعلمني بخصوص جائزة عبداحملسن 
اخلرافي لالبداع والتميز مع تكليف الدعيج 
بتولي التنسيق مع اجلمعية. وأوصى املجلس 
بتفعيل البرنامج التربوي مع تلفزيون الكويت 
والذي يبث اجلمعة اسبوعيا وتزويده باملزيد 

من القضايا واملوضوعات املهمة.

منح�ة مجانية م�ن الكلية األس�ترالية لمعلمي التربية الخاص�ة للحصول على دبل�وم في التخصص

وزيرة التربية ترفع لمجلس الوزراء طلبًا بإشراف »التربية« كاماًل على »أوبريت« االحتفال الفضي باالستقالل

»وكالء التربية« اعتمد في جلسته أمس برئاسة موضي الحمود الميزانيات المطلوبة والمبالغ في البنوك خالل أسبوع


