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أكادميية املدربني احتفلت بتخريج الدفعة األولى من برنامجها

)متني غوزال(  جاسر النجدي مع املكرمني واحلضور 

تهدف  األكادميية  إستراتيجية  النجدي: 
الكوادر  لتطوير  كويتيني  مدربني  إيجاد  إلى 
التنمية في الكويت البشـرية لدفع عجـلة 

عاطف رمضان

أعلنت أكادميية املدربني الكويتية عن ختام املرحلة األولى 
من برنامج األكادميية لتأهيل وتصنيف وتطوير ومتكني ١٠٠ 
مدرب كويتي وذلك في حفل تخريج الدفعة األولى من املدربني 
الشــباب والذي أقيم يوم مساء أمس األول في مكتبة الكويت 
الوطنية حتت رعاية كل من »وزارة الشباب، الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات الصغيرة واملتوســطة، مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وشــركة البتــرول الوطنية الكويتية، 

الهيئة العامة للشباب«.
وأكد رئيس اكادميية املدربني الكويتية مؤسس النادي العاملي 
للمدربني جاســر النجدي أن الرؤية االستراتيجية لألكادميية 
تتمثــل في بناء قاعــدة من املدربني الكويتيــني القادرين على 
املساهمة بشكل فاعل في تطوير الكوادر البشرية املؤهلة لدفع 
عجلة التنمية في الكويت، مشــيرا إلى أن هذه االكادميية أتت 
بعد عصف ذهني ومشاورات مع نخبة من املدربني املعتمدين 
في الكويت وبالتنسيق مع املركز العاملي الكندي في فانكوفر 

وهو املنهج املعتمد احلالي في التدريب.
وأضاف النجدي أن رعاة األكادميية كافة أجمعوا على الدور 
اإليجابي ألكادميية املدربني الكويتية والتي من خالل برنامجها 
الطموح تقدم منوذجا ايجابيا للدور الذي من املمكن أن تقوم 
به القيادات الشــبابية الكويتية في عملية التنمية والتطوير، 
وإعداد كوادر كويتية مجهزة بأسلوب علمي يعززه منهج عملي 
متطور يؤهلهم للقيام مبسؤوليات ومتطلبات العمل على الشكل 
األمثل بحيث يكون لهم دور إســتراتيجي في عملية التطوير 

والتنمية ويصبحون شركاء فاعلني لتحقيق رؤية ٢٠3٥.
من جانبه شــرح رئيس املركز العاملي الكندي في فانكوفر 
بكنــدا مستشــار التدريب األهلي د. محمــود التايه أهمية هذا 
البرنامج في معرفــة التفرقة بني العمل االحترافي وغيره من 
األعمال األخرى دون املستوى، مشيرا الى أن الكويت تستحق 

احتضانها شبابا مدربا قادرا على العمل بشكل حرفي. 
وفي نهاية احلفل مت تكرمي الرعاة من قبل االكادميية ومراسم 
تسليم شهادات االجتياز وعضوية منظومة PCT الكندية وبطاقات 
عضوية النادي العاملي للمدربني التابع لشركة التنمية املتحدة 
لالستشارات والتدريب بوصفها الراعي التنظيمي لألكادميية. 
ومع اسدال الستار على املرحلة األولى، تبدأ املرحلة الثانية 
مــن أكادميية املدربني الكويتية وهي مرحلــة التطوير املهني 
والتي ســيتم تطبيقها مع منظمة PCT الكندية، وهذه املبادرة 
ســتكون امتدادا للعديد من املبادرات التدريبية داخل وخارج 

الكويت. تتبعها مرحلة املرحلة األخيرة وهي التمكني.
يذكر أن برنامج أكادميية املدربني الكويتية قد بدأت برنامجها 
لتأهيــل وتصنيف وتطوير ومتكني ١٠٠ مــدرب كويتي في3١ 
يوليو٢٠١٧ وسوف يستمر البرنامج مبرحلتيه الثانية والثالثة 

حتى ٢٢ مايو ٢٠١8.

رابطة االجتماعيني نظمت »دور التعايش 
في االستقرار والسلم االجتماعي«

ليلى الشافعي

أكــد رئيس الرابطة الوطنية للتعايش د.ســعد العنزي ان 
وحدة الصف داخل املجتمعات االسالمية كافة واملجتمع الكويتي 
بصفة خاصــة تعني لنا االمن واالمان واالســتقرار من خالل 
تعايش املجتمع الواحد بجميع طوائفه وفئاته ومكوناته، وان 
هذه الدعوة التي بها تســتقر النفوس ويعيش املجتمع حلمة 

واحدة دون تفرقة.
جــاء ذلك في النــدوة التي اقيمت في رابطــة االجتماعيني 
مــن خالل منتداها االســبوعي والتي كانت حتت عنوان »دور 
التعايش في االســتقرار والسلم االجتماعي«، وادارت اجللسة 
سميرة القناعي ونظمها عضو مجلس االدارة ورئيس املنتدى 
االجتماعي عادل املشعل وحضرها عدد غفير من اساتذة جامعة 
الكويت ومن اعضــاء الرابطة ومن اجلمعية االجتماعية ومن 

جمعية الصحافيني.
وقــال د.العنزي: ونحن في شــهر احملرم وفي هذه االجواء 
االميانيــة، ندعو كل فئــات املجتمع الواحد الــى احلفاظ على 
االمن واالستقرار داخل الكويت ونبذ االفكار املتطرفة والشاذة 
التي تؤثر على نسيج املجتمع الكويتي، ونحن من خالل هذه 
الندوات ندعو الى وحدة الصف الكويتي، كما ندعو كل وسائل 
االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية الى وحدة املنهج في مقاومة 
التطرف والعمل على إزالة الشــوائب التي تؤثر على الشعب 
الكويتي وحلمته، كما ندعو مؤسسات الدولة الى تأكيد الوحدة 
الوطنية والوقوف بحزم ضد كل من يثير الفنت والطائفية وان 
يكون العقاب رادعا ضد من يفرق شــمل املجتمع او من جتار 

الطائفية الذين يدعون الى التفرقة والشتات.
من جهتها، قالت ســميرة القناعي ان العالقات اإلنســانية 
في اإلسالم تنطلق من رؤية فلسفية تقوم على أساس احترام 
التعددية الدينية والفكرية واالعتراف االيجابي باآلخر وذلك في 
إطار السعي لبناء حضارة اجتماعية تعمل خلير البشرية وهذه 
العالقة بني البشر على اختالف اديانهم تقوم على مجموعة من 
االسس، اهمها سنة االختالف في التنوع والتعدد، قال تعالى: 
)ولو شــاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفني 
إال من رحــم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم 
من اجِلّنة والناس أجمعني( هود ١١8 ـ ١١9. وكما قال املفسرون 
»لالختالف في خلقهم«. واشارت الى ان التعايش السلمي جزء 
من املجتمع فأفراد املجتمع هم نسيج واحد جتمع بينهم عالقات 
مشــتركة ونتاج موروث طويل من احليــاة والترابط الرحيم 
بني الطرفني. وتناول احلضور املقصود بالتعايش بأن يعيش 
الرجل مع اخللق فيسلم منهم وينصفهم عن نفسه فيلقى اهلل 
عز وجل وقد أدى اليهم حقوقهم وســلم بدينه بني ظهرانيهم. 
وحتدثوا عن التعايش السلمي بني بني البشر والذي ال يقوم 
اال على أسس راسخة وقيم عظيمة تبنى ملصلحة الناس وانه 
ال يوجــد قانون ينظم حياة البشــر مثل قانون الســماء الذي 
أرسل به خامت الرسل ژ وطالبوا ببث ثقافة الرحمة من أجل 
حتقيق التعايش الســلمي بني البشر وتناولوا مفهوم تعزيز 
التسامح والتعايش السلمي وحتدثوا عن جهود األسرة واملدرسة 

ومنظمات املجتمع املدني ودور العبادة واإلعالم.

املتحدثون في ندوة دور التعايش في االستقرار والسلم االجتماعي )زين عالم(


