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بن يوسف: %5 
نسبة موهبة 

الشاعر والبقية 
تأتي من االكتساب 

وتطوير الذات

على هامش االجتماع التاسع للجنة التنسيقية للشبكة اخلليجية لدول مجلس التعاون

العوضي: وضع لوائح ومعايير واضحة حملاربة الشهادات الوهمية

حلاملي الشهادات املزورة.
ونحن علينا مسؤولية 
التعلي���م  ضب���ط ج���ودة 
العلمية  والتس���لح باألطر 
التي  الصريحة والواضحة 

تتطلب مراقبة.
 ومن ناحية اخرى أعلنت 
العوضي ع���ن الندوة التي 
س���تعقد الي���وم »االثنني« 
والتي ينظمها اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم حتت عنوان 
»جتوي���د أداء مؤسس���ات: 
جت���ارب ناجحة« بفن���دق 
ريجنسي البدع، حيث تبدأ 
الفعاليات الساعة التاسعة 
الساعة  الى  صباحا ومتتد 

السادسة والنصف مساء.
املهتم���ني  كل  ودع���ت 

العالي  التعلي���م  مبج���ال 
الت���ي  الن���دوة  حلض���ور 
س���تناقش جت���ارب الدول 
االخرى ف���ي التفاعل املثمر 
الفعالة بني  الشراكة  وبناء 
مؤسسة االعتماد األكادميي 
الوطنية ومؤسسات التعليم 
العالي احمللية نظرا للدور 
الكبي���ر واالث���ر االيجابي 
لعملية االعتماد األكادميي 
ومقايس���اته عل���ى تطوير 
ورفع مستوى اداء مؤسسات 

التعليم العالي.
الندوة  ب���ان  وكش���فت 
س���تتضمن ثالث جلسات 
وس���يكون في كل جلس���ة 
متحدث���ان احدهما ميث���ل 
الوطنية  مؤسسة االعتماد 
املقايس���ة  الت���ي تطب���ق 
االعتمادي���ة واآلخر ميثل 
التي  التعليمية  املؤسس���ة 
املقايس���ة »احدى  تلق���ت 
اجلامعات«، كما سيتحدث 
في الندوة خبراء من الواليات 
املتحدة األميركية واململكة 
العربية  املتح���دة واململكة 
الس���عودية وهم رئيس���ة 
الغربية  الوالي���ات  هيئ���ة 
العتماد اجلامعات والكليات 
بالواليات املتحدة االميركية 
أ.د.ماري آلن بترسكو، ونائب 
رئيس جامعة كاليفورنيا 
البحار  احلكومية لعل���وم 

أ.د.سوزان أوب.
وم���ن ناحيته���ا قالت 
مستش���ارة قطاع الشئون 
اللجن���ة  ف���ي  االنس���انية 
لالعتم���اد  التنس���يقية 
األكادمي���ي وضبط جودة 
التعليم العالي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.هنادي 
بنت عبداحملسن ان اجتماع 
اليوم منبثق من قرار اجتماع 
الرئيس���ية لوزراء  اللجنة 
التعليم العالي في اجتماعهم 

السابع عشر.
وفي ردها على س���ؤال 
حول توجه الشبكة اخلليجية 
التي  الكليات  آراء  لتوحيد 
متن���ح ش���هادات م���زورة 
قالت عبداحملس���ن: مازلنا 
املقر  اتفاقية  بصدد توقيع 
مع س���لطنة عمان للشبكة 
اخلليجية، ومن ثم سيبدأ 
العم���ل في الش���بكة فعليا 
ومناقش���ة كاف���ة القضايا 

اخلاصة بالتعليم العالي.

بدأت تنتشر بشكل مخيف 
من خ���الل وض���ع معايير 
واضحة ولوائ���ح ملكافحة 
هذه اآلفة فأي شهادة صدرت 
من اخلارج أو ذهب الطلبة 
للدراسة في اخلارج يجب ان 
تعتمد ويعترف فيها بطرق 

قانونية.
وأوضحت العوضي ان 
االعتم���اد واالعتراف يجب 
ان يتم بن���اء على ضوابط 
ومعايي���ر واضحة العتماد 
الش���هادات مش���ددة على 
العمل  ضرورة استمرارية 
إلسقاط كل الشهادات املزورة 

والوهمية.
وقالت: اعتقد ان اكتشاف 
257 شهادة مزورة هو اجناز 
لفري���ق العمل وهو ضربه 

آالء خليفة

أك���دت مدير عام اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
التعليم  وضم���ان ج���ودة 
العوضي أهمية  د.نوري���ة 
الشراكة الفعالة بني مؤسسات 
االعتماد األكادميي الوطنية 
في دول اخلليج مع مؤسسات 
التعليم العالي لهذه الدول 
نظرا لل���دور الكبير واألثر 
اإليجاب���ي لعملية االعتماد 
األكادميي ومقايساته على 
أداء  تطوير ورفع مستوى 

مؤسسات التعليم العالي.
جاء ذل���ك على تصريح 
العوضي للصحافيني على 
التاس���ع  هامش االجتماع 
التنسيقية للشبكة  للجنة 
اخلليجي���ة ل���دول مجلس 
التع���اون الذي عقد صباح 
ام���س  بدعوة م���ن االمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربي.
وقالت العوضي: ان هذا 
االجتماع جاء بناء على دعوة 
عامة من االمانة العامة لدول 
اخلليج، موضحة ان االجتماع 
السابق كان  في دولة قطر 
الفتة الى ان الكويت ترأست 
هذا االجتماع ممثلة باجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم وهو 
االجتم���اع االول في دولة 
الكويت بعد إنشاء اجلهاز. 
وحول مناقش���ة قضية 
الش���هادات الوهمية، أكدت 
العوض���ي أهمي���ة تل���ك 
القضي���ة الفت���ة، ال���ى ان 
موضوع اجلامعات الوهمية 
والبرامج الهشة والشهادات 
املزورة ليس موضوعا وليد 
اللحظ���ة وإمنا من���ذ القدم 

وسيستمر. 
وتابع���ت قائل���ة: وهذا 
حال عمليات السرقة مهما 
نضع له���ا معايير وقوانني 
وقائم���ة ملراقبتها فتحدث 
هناك جتاوزات مشددة على 
أهمية مواجهة تلك العملية 
اخلطيرة على املؤسس���ات 
احلكومية واخلاصة، مؤكدة 
ان الش���هادات الوهمية آفة 

يجب القضاء عليها.
وأردفت قائلة: يجب ان 
نكون مس���تعدين ملواجهة 
التي  العملية اخلطرة  هذه 

نورية العوضي خالل اللقاء 

جانب من احلضور 

انطالق املنتدى التسويقي الثاني للكلية األسترالية

للعام الثاني على التوالي، تستعد كلية 
إدارة األعمال في الكلية االسترالية بالكويت 
إلقامة املنتدى التس���ويقي حت���ت عنوان 
»التقني���ات احلديثة في تكام���ل العمليات 
التسويقية« يوم األحد  22 اجلاري. ومن املقرر 
أن يعقد املنتدى في حرم الكلية االسترالية 
� غرب مشرف، باستضافة ديڤيد ألني مؤلف 
 Getting Things Done الكت���اب األكثر مبيعا
كمتحدث رئيسي، باإلضافة الى عدد من أبرز 
خبراء القطاعات املختلفة مثل االتصاالت، 
وإدارة الضيافة وجتارة التجزئة واإلعالن، 

وكذلك رجال األعمال واألكادمييني بهدف تبادل 
اخلب���رات والتقنيات والتجارب التي تؤثر 

وتساهم في تطوير قطاع التسويق.
كما يعتبر هذا املنتدى منصة للتواصل 
وتبادل املعرفة واخلب���رات بني املتحدثني 
الرئيس���يني ذوي املعرفة املعمقة واخلبرة 
الواسعة واحلضور. وبهذه املناسبة تدعو 
كلية إدارة األعمال كل الش���ركات املختصة 
واألفراد املهتمني حلضور املنتدى. وبالتالي 
www. ميكن التسجيل عبر املوقع اإللكتروني

ack.edu

مبنى الكلية االسترالية

حتت عنوان »التقنيات احلديثة في تكامل العمليات التسويقية«

صحافي أن املؤمتر السنوي 
لالحتاد ال ميكن له أن ينجح 
الراعية  الش���ركات  إال بدعم 
للمؤمتر الذين يعتبرون اليد 
اليمنى لفئة الشباب وشريحة 
الطلبة داخل وخارج الكويت، 
مؤكدا ان مثل هذه الرعايات 
متهد طريق النجاح للمؤمتر 
الفائ���دة املرجوة  وحتق���ق 

للشريحة الطالبية.
وأفاد أبواحلسن بأنه تقرر 
اختيار عنوان »حلم الكويت 
يصحو بنا« للمؤمتر السنوي 
ال� 32 لالحتاد على ان يعقد 
خالل الفترة من 25 حتى 29 
اجلاري بوالي���ة كاليفورنيا 
مبدين���ة س���اندييغو داعيا 
الطالبية  أبواحلسن اجلموع 
إلى حضور املؤمتر والتفاعل 

طلبا في دعمهم ومساندتهم 
لتأييد طلب اجلمعية في إعادة 
املركز مرة ثانية، وأفادت بأن 
هذا القرار لم يستند إلى أي 
دراس����ة موضوعية وجاءت 
على غير رغبة أعضاء الهيئة 

التدريسية فيه.
وأكد العنزي أهمية مركز 
تدري����س اللغات باجلامعة، 
والدور الذي يلعبه في رفع 
التدريسي  مس����توى األداء 
وإسهاماته الكبيرة مع جميع 
األقس����ام العلمية باجلامعة 
مطالبا في الوقت نفسه إعادة 
هيكله التنظيمي إلى وضعه 
الطبيعي بدال من تش����تيت 
طاقات����ه وإمكانات����ه، حيث 
الوح����دات هزيلة  أصبحت 
وباتت تعاني من مشكالت 
كثيرة بس����بب هذا التفكيك 

غير املبرر.
وإذ تؤكد جمعية أعضاء 
هيئة التدريس على ضرورة 
إل����ى ما كان  املركز  إع����ادة 
عليه كمركز مس����تقل يقوم 
عل����ى خدمة جمي����ع كليات 
اجلامعة بال اس����تثناء وفقا 
التربية ووزير  لقرار وزير 
التعليم العالي الرئيس األعلى 
للجامعة رق����م )17( بتاريخ 
ال����ذي تضم����ن   ،1999/5/9
الئحته املعتمدة كي يتسنى 

أبواحلسن: نشكر الرعاة الفضيني
ملؤمتر احتاد أميركا السنوي

العنزي إلعادة مركز اللغات باجلامعة
إلى ما كان عليه قبل تفكيكه

»PMP دورة عن برنامج »احملترف في إدارة املشروعات
آالء خليفة

أقام مركز اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب 
دورة عن برنامج »محترف إدارة مشروعات 
PMP« وذلك في مبنى املقر الرئيس للجامعة 
في الكويت ومبشاركة عدد من ممثلي اجلهات 

احلكومية واملؤسسات األهلية.
وحاضر فيها مدير مشروع نظام املعلومات 
في فرع اجلامعة في الكويت إيهاب ش���عبان، 
حيث قدم في بداي���ة حديثه بالدورة تعريفا 
 PMP بش���هادة احملترف في إدارة املشروعات
واجلهات املانحة لهذه الشهادة وقيمة احلصول 
عليها على املستوى املؤسسي والشخصي فضال 
 PMP �الستعراضه للمحتوى العلمي لشهادة ال

بناء على الدليل املعرفي املعتمد لدى معهد إدارة 
املشاريع PMI في الواليات املتحدة األميركية 

.PMP بصفته اجلهة املانحة لشهادة
واختتم املرك���ز الدورة بكلمة ملدير املركز 
د.سامي خليفة أعرب من خاللها عن امتنانه 
وتقديره للمشاركني على التزامهم وتفاعلهم مع 
ما مت تناول تقدميه في الدورة من شروحات 
ومعلومات، مؤكدا أن مركز اجلامعة العربية 
املفتوحة في الكويت س���تبقى أبوابه مشرعة 
أمام اجلميع، وتقدمي كل ما من شأنه الفائدة 
واخلير خدمة للصالح العام وللمسار العلمي 

والتنموي.
وأعقب ذلك توزيع ش���هادات التقدير على 

جميع املشاركني.

مع برامجه، حيث س���تكون 
هناك فقرات منوعة ومختلفة 
وجدي���دة تخ���دم املصلحة 

الطالبية.

املركز االضطالع مبسؤولياته 
األكادميية والتدريسية مثلما 
كان عليه ويسهم مرة أخرى 
في تطوير األداء األكادميي 
والتدريسي للجامعة ويعمل 
على تخفيض األعباء امللقاة 
على عاتق الكليات األخرى، 
األمر الذي يس����هل بعد ذلك 
العم����ل على تطوي����ر أدائه 
وحتديث آلي����ات العمل فيه 
مبا يواكب متطلبات التطور 
والتنمية املنشودة وليصبح 
كلية مستقلة للغات على غرار 
كليات األلسن واللغة املوجودة 

في كثير من البلدا

آالء خليفة

كشف أمني س���ر االحتاد 
الكويت فرع  الوطني لطلبة 
الوالي���ات املتحدة األميركية 
سعود أبواحلسن عن مشاركة 
الكويتية،  البترول  مؤسسة 
وش���ركة عل���ي عبدالوهاب 
املط���وع، البن���ك التج���اري 
الكويتي، صن���دوق الكويت 
للتنمية االقتصادية، شركة 
الهيئة  الكوي���ت،  مطاح���ن 
العامة ملكافحة الفساد، نادي 
»نوتينغهام فورست«، الهيئة 
العامة لالستثمار، شركة كافيار 
للدعاية واإلعالن وشركة تآزر 
كرعاة فضيني ملؤمتر االحتاد 

السنوي الثاني والثالثني.
وذكر أبواحلسن في تصريح 

آالء خليفة

الهيئة  أوض����ح عض����و 
اإلداري����ة بجمعي����ة أعضاء 
هيئة التدريس ومقرر جلنة 
مدرس����ي اللغات واملدرسني 
الكويت  املساعدين بجامعة 
العنزي أن اجلمعية  إيهاب 
تبذل جهودا حثيثة إلعادة 
إلى  اللغات باجلامعة  مركز 
ما كان عليه قبل تفكيكه منذ 
ما يقارب من الس����نوات ال� 
5، فقد قامت جلنة مدرسي 
اللغات واملدرسني املساعدين 
باجلمعية بعمل اس����تبانة 
الستطالع آراء مدرسي اللغات 
إلعادة املركز كما كان عليه، 
وقد عكست هذه االستبانة 
موافقة معظم مدرسي اللغات 
وحماسهم في عودة املركز، ثم 
خطت اجلمعية خطوة أخرى 
في سعيها إلعادة املركز كما 
كان عليه، فتوجهت مبذكرة 
إل����ى د.حس����ني األنصاري 
مدي����ر اجلامعة طالبت فيها 
بع����ودة مركز اللغ����ات إلى 
كيان����ه األصل����ي وهيئت����ه 
التي كان عليها قبل  األولى 
تفكيكه وأوضحت األسباب 
إلى ذلك،  الداعية  واملبررات 
ومن ثم قامت بإعداد جدول 
زمني لزيارة عمداء الكليات 

سعود ابو احلسن

إيهاب العنزي

اكتشاف 257 
شهادة مزّورة 

إجناز لفريق العمل 
وضربة حلاملي 

الشهادات 
املزوّرة

خالل فعالية »مخاض القصيد« التي نظمها نادي »ضاد« باجلامعة

عبداللطيف بن يوسف أمتع طلبة اجلامعة املفتوحة
بـ»سأبكيك نهرا والوجع الفصيح وسقطت سمائي«

التي  وبالذائق���ة اجلديدة 
ستس���ود دائما، الفتا إلى 
أنه على الشاعر أن يكون 
متجددا ومواكبا ومرتبطا 
إلى أن  بالطلبة، مش���يرا 
هذه األصبوحة الشعرية 
اجلميلة مهمة ألنها تطرح 
وجهات نظر كثيرة وتسهم 
بش���كل كبي���ر ف���ي إثراء 
الفعالية واملواهب الشعرية 
لدى الطلبة، مشيرا إلى أنها 
ليست للتكسب اإلعالمي، 

بل هي ليس���تفيد الشاعر 
نفس���ه مم���ا يط���رح من 
الشباب وأيضا في اختبار 

قصيدته. 
وشكر بن يوسف نادي 
الكرمية في  ضاد لدعوته 
وقت قياسي، خاصة أن مثل 
هذه الفعاليات حتتاج إلى 
أيام وتنسيق كثير، مشيرا 
إلى أن هذا النادي لديه نخبة 
من الكتاب والشباب الواعني 

واملثقفني.

لألدب والشعر وكانت جزءا 
من واقعه احلياتي. 

وأض���اف أن اإلع���الم 
والصحافة بشكل عام قادران 
على توصيل الرسائل إلى 
احل���كام واألنظمة، ليس 
فقط بالش���عر والقصائد 

التي اعتبرها وقتية. 
إل���ى أن مثل  وأش���ار 
هذه الفعالي���ات وااللتقاء 
بطلب���ة اجلامع���ات ه���و 
اللقاء باملستقبل الشعري 

عبداهلل الراكان

نظم ن���ادي »ضاد« في 
اجلامعة العربية املفتوحة 
صباح أمس فعالية حتت 
شعار »مخاض القصيدة« 
ولقاء مفتوحا مع الشاعر 
السعودي عبداللطيف بن 
يوسف والذي أثرى الفعالية 
مبجموعة من القصائد التي 
الرائعة  حظيت كلماته���ا 
بإعج���اب اجلمهور، ومن 
ألقاها في  الت���ي  القصائد 
الفعالية س���أبكيك نهرا، 
والوجع الفصيح، وسقطت 
سمائي، وال األرض أمي ال 

القبيلة والدي. 
وقال الشاعر عبداللطيف 
بن يوسف ل� »األنباء« إن 
الشعر موهبة وقدرة على 
التخيل، لكن املسألة تكون 
في كيفية تنميتها سواء 
كان بالق����راءة أو بتطوير 
احملادثة اللغوية، موضحا 
أن نس����بة املوهب����ة لدى 
الشاعر تكون 5% والباقي 
يأتي باالكتساب وتطوير 
ال����ذات واالس����تفادة من 
اآلخرين، مش����يرا إلى أنه 
عاش في وسط عائلة محبة 

الشاعر السعودي عبداللطيف بن يوسف مع عضوي نادي »ضاد« باجلامعة املفتوحة  )محمد خلوصي( 

جانب من احلضور في اللقاء 


