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أقامت ورشة عمل حتت عنوان «القيادة الرائدة في تطوير املؤسسات التربوية»

«بوكسهل» استضافت مديرات الثانويات للمرة الثانية على التوالي
عبداهلل الراكان

استضافت كلية بوكسهل
الكويت صباح أمس ورشة عمل
ملديرات الثانويات ورئيسات
االقسام على صعيد مختلف
املناط����ق التعليمي����ة ،وذلك
حرصا منها على تعزيز دور
املديرين في املدارس وكوادر
التعليم في املجتمع.
اس����تهل عبدالرحم����ن
الش����ايجي رئي����س مجلس
األمن����اء الكلية احلفل بكلمة
ترحيبي����ة للحضور الكرمي
شاكرا لهن تلبيتهن للدعوة،
والت����ي أعرب من خاللها عن
تقديره للمسؤولية التي تقع
على عاتق ه����ؤالء املربيات،
حيث إنهن أس����اس لتربية
وتعليم أجي����ال من األمهات
وسيدات املجتمع.
ثم قام باس����م قاسم من
قس����م الدراس����ات اإلدارية
بتقدمي ورشة عمل عن دور
القيادي الذي ال يقتصر فقط
على تطبيق املعايير واخلطط
واألهداف التربوية فحسب
بأقصر الطرق وأكثرها فاعلية،
بل أيضا بالقيادة القائمة على
حتقق الفرق من خالل التأثير
اإليجابي الفع����ال مبواردها
وطاقاتها البشرية .وقال إن
القي����ادة ج����زء ال يتجزأ من
مهام املدي����رة التي تتلخص
ف����ي التخطي����ط والتنظيم
وحتقيق اجل����ودة من خالل
تطبيق ومراقبة تلك اخلطط،
مشيرا الى ان قدرة القيادي
لترك بصم����ة على املوظفني
التربويني أو اإلداريني ليحققوا
أهدافهم وينجزوا مهامهم هي
مهارة مكتسبة ميكن تنميتها
بالتدريب واملمارسة اإلدارية
احملترفة ،لذلك فإن الهدف من
ورشة العمل هذه هو تزويد
احلضور مبفاتيح املمارسة
القيادية إلجن����اح وتطوير
العملية التربوية.

العلي :أي مخالف لقواعد املرور «ديرته أولى فيه»..
وسحبنا  35ألف رخصة أعطيت من دون وجه حق
ثامر السليم

عبدالرحمن الشايجي يكرم إحدى املديرات

(هاني عبداهلل)

جانب من التكرمي

وبعد انتهاء ورشة العمل
قام د.عبدالرحمن الشايجي
بتكرمي احلضور عبر تقدمي
دروع تقديري����ة وش����هادات
حضور ورش����ة عمل للسنة
الثانية على التوالي.
وفي نهاية الزيارة قام قسم
العالقات العامة والتسويق
بتعري���ف احلض���ور على
االختصاص���ات املتواف���رة
ف���ي الكلي���ة والالتي عبرن
عن سعادتهن بوجود كلية

خاصة للبن���ات في الكويت
توف���ر اختصاصات متميزة
كالتصمي���م اجلرافيك���ي
والديكور والتصميم الداخلي
وباألخص ان خريجات كلية
بوكسهل الكويت يحصلن على
شهادة استرالية متكنهن من
استكمال دراستهن اجلامعية
محلي���ا أو دوليا ف���ي كلية
بوكسهل ـ استراليا .ثم قاموا
بجولة على جمي���ع مرافق
الكلية.

أساتذة «املسرح» :اللوائح اجلامعية ال جتيز التمديد
ألكثر من مرة واحدة في املناصب األكادميية
دع���ت رابط���ة أعضاء
هيئة تدريس املعهد العالي
للفنون املسرحية في بيان
أصدرته أم���س إلى أهمية
التدخل احلكومي ملعاجلة
الظ���روف الراهن���ة التي
تعصف باملعهد ،الذي بات
يعاني من أزمة ساهمت في
تراجع التصنيف الثقافي
لبلدن���ا عل���ى مس���توى
املنطقة.
وأوضح البيان ،ان وزير

ندوة «املرور في الكويت إلى أين؟» بـ «التطبيقي»

د .فهد العبداحملسن

التربية ووزي���ر التعليم
العالي أحمد املليفي يتحمل
مسؤولية الظروف التي متر
بها هذه املؤسسة األكادميية،
حيث إنه يدري أن التمديد
املمنوح لعميد املعهد احلالي
وفقا للقرار الوزاري رقم
 2012/309ينتهي بتاريخ
 ،2014/5/30املقبل ،وحيث
ان اللوائح اجلامعية ال جتيز
التمديد ألكثر من مرة واحدة
في املناص���ب األكادميية،
فإن وزير التعليم العالي
لم يشكل جلنة حتى اآلن
الختيار عميد جديد وجاد
وحقيقي للمعه���د العالي
للفنون املسرحية ،يصحح
األوضاع الراهنة ،القائمة
على البهرج���ة اإلعالمية،
وه���در امل���ال العـــ���ام،
وتضليــ���ل ال���رأي العام
باملقابـــالت التلفزيونية،
لضم���ان التغطي���ة على
سلس���لة التقصير ،التي
طالــــ���ت جــودة التعليم
العالي في املعهـــد العالي
للفنون املسرحيـــة ،وهي
التي نخش���ى عليها كأي
مؤسسة أكادميية من هبوط
املستوى.
وأكد البيان أن مسلسل
التقصير ،ووجود ممارسات
علمية وجت���اوزات إدارية
يجرمه���ا القانون ،يتحمل
وزير التربي���ة والتعليم
العالي أحمد املليفي جزءا
كبيرا منها ،حيث إن العميد
احلال���ي قام من���ذ تعينه
بتاريخ  ،2010/5/30بإدارة
املؤسس���ة من دون غطاء
قانوني ،متجاهال مجلس
اإلدارة والالئحة الداخلية،
بالتج���اوز عل���ى الالئحة
الداخلية  ،1981/15والالئحة
الداخلية  ،2010/32التي تبني
اختصاصات مجلس إدارة
املعهد الذي يرأس���ه وزير
التعلي���م العالي ،كالتالي:
(البعثات اخلارجية ،املنح
الدراسية ،التعيني ،اخلطط

الدراسية ،تشكيل اللجان،
تنظيم القب���ول ،مواعيد
االمتحانات ،الترقيات) وهي
االختصاصات التي سلبها
العميد م���ن مجلس إدارة
املعهد ،الذي لم ينعقد منذ
تعيينه عميدا في 2010/5/30
إال م���رة واح���دة ،وذل���ك
باملخالفة للنظم والقوانني
اإلدارية ذات العالقة ،حيث
تنص الالئحة على ضرورة
أن «يجتم���ع املجلس مرة
على األقل كل شهر وتصبح
قراراته نافذة بعد التصديق
عليها واعتمادها من وزير
التعليم العالي».
وذك���ر البي���ان ،أن من
املكاسب األكادميية ،اللوائح
الت���ي تضمن ق���درا يليق
بأعضاء هيئ���ة التدريس
واملؤسس���ات التعليمية
العليا بنصها على ضمـــان
تداول السلطة الذي يحدد
بصـــ���ورة صارم���ة مدد
الرئاس���ة مبا يضمن عدم
خلق قيــــادة متفردة بالقرار
حتـــت أي ظرف ،أيا كانت
ملكـــات الشخص اإلداري
وقدراته على اإلقناع ،وهو
ما يضم���ن تلقائيا عــدم
تك���ون جماعــات مصالح
فاسدة تنهك املؤسســـات
األكادمييــة.
وختم البيان بأن املرحلة
الراهنة التي متثلت بتخرج
ع���دد كبير من الش���باب
الكويتي الواعي ،وحصوله
على الدكتوراه ،متثل حدا
فاصال بني عهدين ،اتس���م
أولهما بالتفرد بالس���لطة
وبالفس���اد التاريخي غير
املس���بوق ،ما أنهك املعهد
العالي للفنون املسرحية
وطالبه وطالباته وأعضاء
هيئة تدريس املعهد العالي
للفنون املس���رحية على
املستويات كافة ،ونرجو أن
يتســـم املستقبل بالنزاهة
إل���ى أقصــ���ى حـــ���دود
النزاهـــة.

قال الوكيل املساعد في
اإلدارة العامة للمرور بوزارة
الداخلية اللواء عبدالفتاح
العلي إن القضية املرورية
قضية ش����ائكة وتدرج في
كل الكليات واملعاهد ،مشيرا
إلى انه حلل األزمة املرورية
يجب اتباع النظم واللوائح
املرورية للحد منها ،الفتا
إلى أن هناك أنظمة وتقنية
حتل األزمة املرورية ،ففي
السابق كنا نضع شرطيا في
اإلشارات والنقاط املرورية،
أما اآلن التقنيات املوجودة
اآلن تتمثل ف����ي كاميرات
تراقب عن بعد.
وأض����اف العلي خالل
ندوة «املرور في الكويت إلى
أين» التي نظمها قسم اللغة
االجنليزية مبعهد االتصاالت
واملالحة ان املنظومة املثالية
حلل األزم����ة املرورية هي
برنامج « واسكو» ويتكون
من رأس ذكي فوق اإلشارة
تبرمج على حسب أوقات
ال����ذروة ،مش����يرا إلى أن
البرنامج يعمل على مدار
24ساعة واآلن أصبح «أون
الين» وهي تبرمج نفسها
ولنا احل����ق في أن نراقبها
ولنا احلق في إغالقها ،الفتا
إلى أن «واسكو» يعتبر من
األنظم����ة احلديثة وتوزع
على كل إشارة.
وأردف العلي إن اإلدارة
العامة يوج����د بها فنيون
ومهندس����ون واجلمعية

اللواء عبد الفتاح العلي

لدينا مليون
و 800سيارة مما
يستدعي تطوير
الطرق

العمومي����ة ف����ي مجلس
األمن واألمم املتحدة اكدوا
أن البرام����ج املتبع����ة في
الكويت هي م����ن البرامج
األولى واملتميزة التي تطبق
في الكويت ،مشيرا إلى أن
هناك  4مش����اكل أساسية
في الكويت األولى خاصة
بالطرق ،حيث يوجد لدينا
مليون و 800س����يارة مما
يستدعي تطوير الطرق،
وحاولنا أن نس����تفيد من
حارة األمان فعلى سبيل
املثال كان مشوار الرحلة
من الدائري السادس إلى
مدينة الكويت أو الكليات
واجلامعات يستغرق ساعة،
وبعد استخدام حارة األمان
كانت الرحلة تس����تغرق
 27دقيق����ة ،حيث إن هذه
احلارة س����اعدتنا بنسبة
 %30للحد من مش����كالت
املرور .وأضاف اننا نضع
 125دوري����ة مقابل مليون
و 800مركبة ،مشيرا إلى أن
الشدة في تطبيق القانون
وجدناها بعد تسلمنا اإلدارة
العامة للمرور ،حيث إننا
في واد والن����اس في واد،
ومن هذا املب����دأ بدأنا في
تطبيق القانون ،وجنحنا
في حتصيل مبلغ  7ماليني
ونصف املليون دينار شهريا
للمخالفات املرورية.
وأضاف العلي أن عدد
الوفي����ات أقل م����ن العام
املاضي بـ  120حادثا وكان
عدد احلوادث بالش����هر 8
آالف ،أما اآلن فال يتجاوز

 2000ح����ادث ،ذلك بفضل
نش����ر الوعي املروري من
خالل احلم��ل�ات املرورية،
والتزام املواطنني بالقواعد
املرورية.
وقال العلي :عندنا مشاكل
مرورية ،وهناك من يقول
إن هناك زيادة في املخالفات
املرورية عام  2013عن 2012
وأنا أقول :املخالفات أقل من
العام ،وذلك بفضل اتباع
قانون املرور ،وأقول ألي
مخالف للقان���ون يخالف
قواعد املرور «ديرته أولى
فيه» الفتا إلى أن الرخص
واستمارات التعليم تؤثر
على القانون املروري حيث
إن في السابق كانت تصدر
 8آالف رخصة في الشهر
أما في الوق���ت احلالي ال
تتجاوز الـ  800رخصة وفي
الشهر املاضي مت إصدار 500
رخصة فقط ،مش���يرا إلى
أن هن���اك زحمة في العمل
نعم ،ونح���ن غير راضني
عن ه���ذا الش���يء ،ونحن
نؤكد أنه يج���ب على كل
شخص أن يطبق القانون
وذلك بتخفي���ض الزحمة
واحلوادث املرورية.
كاشفا أن خالل سنة مت
سحب  35ألف رخصة أعطيت
من دون وجه حق ،موضحا
أن أكثر من  218موظفا مدنيا
وعسكريا بوزارة الداخلية
مت حتويلهم إلى التحقيق
والنياب����ة وبعضه����م أخذ
أحكاما وذلك بعدم التزامهم
بلوائح وأنظمة املرور.

