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الوتيد: وزارة التربية 
تولي اهتمامًا كبيراً 
باألنشطة التعليمية 

والتثقيفية لصقل 
شخصية الطالب
وأدرجنا مقررات 
اختيارية تسمح 
للطالب باختيار

ما يناسب ميوله

الرومي: صناعة 
الطيران بطبيعتها 
هي صناعة عاملية 

تخضع ملعايير 
دولية في تشغيل 
الطائرات وإعداد 
الكوادر املرخصة 

لهذا الغرض

املطيري: بعض 
املهن بالوزارة 
توجد بها ندرة 

ونتبنى العديد من 
املشاريع التنموية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة السنعوسي الگرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

طارق حممد نا�سر ال�سنعو�سي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

رشا الرومي عبداحملسن املطيري مرمي الوتيد الوزير نايف العجمي متحدثا في املنتدى 

منتدى »توجيه وإرشاد الشباب ملستقبل مهني أفضل« واصل أعماله لليوم الثاني على التوالي برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

العجمي: مجتمعنا اليوم أحوج ما يكون إلى نبذ الفرقة وتعزيز ثقافة أدب احلوار

التنمية يعتمد بش���كل اساسي 
على الطاقات البشرية واتباع 
عدد م���ن االج���راءات االدارية 
التنفيذية الفاعل���ة وضرورة 
وج���ود دع���م ووف���رة مالية، 
موضحا ان الوزارة تبنت العديد 
من املش���اريع التنموية ضمن 
برنامج عم���ل احلكومة والتي 
تتنوع بتنوع قطاعات الوزارة 
املختلفة ومن اهمه���ا ما يركز 
على االس���رة والطفولة واملرأة 
وذوي االحتياجات اخلاصة التي 
تقوم بالوزارة بإيوائهم من خالل 
الرعاي���ة االجتماعية »املعاقني 
واملسنني وابناء احلانة العائلية 
واالحداث«.  وكش���ف املطيري 
ان هن���اك بعض املهن بالوزارة 
توجد به���ا ن���درة متثلت في 
اختصاصي التغذية واختصاص 
تعليم االطفال باللعب وباحثات 
للحضانة اخلاصة ومتخصصني 
في مجال احلاسوب ومتخصصني 
في التعامل مع ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملهن الفنية احلرفية 
مثل اخلياطة والرسم على احلرير 
والصناعات اخلشبية والتراثية، 
معربا عن امله في ان تنش���غل 
تلك التخصصات قريبا بكوادرنا 

الوطنية. 

»الكويتية« تسعى لتحقيق 
طموح الشباب 

من ناحيتها، اكدت رئيسة 
مجلس ادارة مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية رشا الرومي 
ان الشباب هم امل الغد وحماة 
الوطن وبناة مجده وبهم تسمو 
االوطان وترتفع راياتها بني االمم 
الفتة الى ان ش���ركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي بزغ فجرها 
في خمس���ينيات القرن املاضي 
على ايدي ثلة كرمية من ابناء 
هذا الوطن كشركة جتارية قبل 
ان تتحول الى مؤسسة عامة في 
مرحلة الحقة قامت ومازالت تقوم 
بالدور املنوط بها في تأهيل ابناء 
هذا الوطن استجابة لتوجيهات 
قيادته���ا الرش���يدة التي طاملا 
اكدت حرصها على بناء االنسان 
الكويتي عقيدة وسلوكا وعلما 
وعمال باعتباره املكون االساسي 
لنهض���ة الوطن ومس���تقبله 
الزاهر املنشود. وأكدت الرومي 
ان مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية سعت على مدى العقود 
املاضية الى حتقيق طموحات 
الشباب الكويتي في االنخراط 
في صناع���ة الطيران ورصدت 
لهذا الغرض ميزانيات ضخمة 
ومتكنت من تأهي���ل وتدريب 
وتوظيف املئات من الطيارين 
واملهندس���ني والكوادر الفنية 
واالدارية واملالية والتجارية التي 
شغلت فيما بعد املراكز القيادية 
ومعظم مناصب االدارة الوسطى 
في الش���ركة، مؤكدة ان العمل 
جار الحالل الكفاءات الكويتية 
فيم���ا تبقى م���ن وظائف وفق 
خطط مدروسة وضمن جداول 
زمني���ة. وش���ددت الرومي ان 
الكويتية التي كانت وستبقى 
الناقل الوطن���ي للكويت تؤكد 
التزامها برعاية االكفاء من ابناء 
هذا الوطن وفقا للبرامج املعدة 
واالمكانيات املتاحة لهذا الغرض 
انسجاما مع اهدافها في توفير 
فرص العمل للمواطنني وحتقيق 
طموحاتهم وحمل رسالة الكويت 
في نشر قيم التسامح والصداقة 
والتعاون بني الشعوب كما ارادها 
لها صاحب السمو األمير املفدى 

وحكومته الرشيدة.

وتابع���ت: ان ما توفره هذه 
الصناعة من حوافز وما تشكله 
من حتديات تفرض على الطالب 
الذي يرغب في دراسة الطيران 
اجراء تقييم مسبق إلمكانياته 
الذاتي���ة م���ن ذكاء ومه���ارات 
شخصية ولياقة صحية وقدرة 
على العمل لساعات طويلة حتت 
ظروف استثنائية والتكيف مع 
ظروف مختلفة في فترات زمنية 
قصيرة، الفتة الى ان تلك االمور 
هي اعتبارات اساسية للنجاح 

في هذا املسار الوظيفي.
وأك���دت الرومي ان صناعة 
الطيران بطبيعتها هي صناعة 
عاملية تخضع ملعايير دولية في 
تشغيل الطائرات وإعداد الكوادر 
املرخصة لهذا الغرض ويخضع 
املرشحون للدراس���ة في مهن 
الطي���ران الى متطلبات اللياقة 
الصح���ة والتحصي���ل العلمي 
واختبارات الكف���اءة ومهارات 
االتصال واللغة االجنليزية كما 
يخضع العاملون في هذه املهن 
بعد التخرج الى التدريب املستمر 
واالختبارات الدولية في مجال 
التخصص، الفتة الى ان التكاليف 
العالية لتأهيل وتدريب وتشغيل 
الطيارين واملهندسني والكوادر 
الفني���ة االخرى تعتب���ر احد 
التحديات التي تواجه شركات 
الطي���ران الى جان���ب حتديات 
اخرى مثل ارتفاع قيم الطائرات 
واحملركات وقطع الغيار وكذلك 
املسؤوليات القانونية الضخمة 
عن ال���ركاب واالطراف االخرى 
التي تفرضها االتفاقيات الدولية 
في مجال النقل اجلوي فضال عن 
ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة 
والق���وى العامل���ة والتأم���ني 
ومتطلب���ات الس���المة اجلوية 
وفي ظل املنافسة احملتدمة بني 
شركات الطيران الدولية فان هذه 
التحديات مجتمعة قد تفرض 
على هذه الش���ركات في بعض 
مراحل حياتها اجراء تخفيضات 
في حجم القوى العاملة لتتمكن 
من ترش���يد نفقاتها ومواصلة 
العمل خاصة في دورات تراجع 

االقتصاد العاملي.

تدريجية من خالل تكاتف جميع 
اجلهات ذات العالقة للوصول الى 
الغاية املنشودة املتعلقة بتشجيع 
العمالة الوطنية لدخول سوق 
العمل اعماال للقانون رقم 2000/19 
بشأن دعم العمالة الوطنية للعمل 

في اجلهات غير احلكومية.
وعلى صعيد متصل، اوضح 
املطيري ان رؤية الدولة خالل 
الفترة املقبلة هي حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري جاذب 
لالس���تثمار يقوم فيه القطاع 
اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي 
يذكي فيه روح املنافسة ويرفع 
كفاءة االنتاج في ظل جهاز دولة 
مؤسس���ي داعم يرس���خ القيم 
ويحافظ على الهوية االجتماعية 
ويحقق التنمية البشرية املتوازنة 
ويوفر بيئة اساس���ية مالئمة 
وتش���ريعات متط���ورة وبيئة 
اعمال مشجعة. وأفاد املطيري بأن 
وزارة الشؤون وفقا الختصاصها 
ته���دف الى املس���اهمة الفعالة 
في عملية التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في الدولة وتأمني 
بيئة عمل مستقرة ترتكز في ذلك 
على عدة اهداف استراتيجية من 
خالل االرتقاء بجودة اخلدمات 
االجتماعية والتوسع في نظام 
املساعدات العامة ودعم مشاركة 
املواطنني في التفاعل مع القضايا 
املجتمعية والتنموية العامة من 

خالل التواصل مع املواطنني.
وكشف املطيري ان سياسة 
الوزارة في خطة التنمية اخلمسية 
تركز عل���ى توجيه ع���دد من 
السياسات العامة اخلاصة بالدولة 
للوزارة لتولي اعداد مش���اريع 
تنفيذية داعمة لهذه السياسات 
جتتمع حتت ما يسمى »برنامج 
عمل احلكوم���ة« ويتم تقدميه 
لألمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية لتضمينه 
برنامج لعم���ل احلكومة، الفتا 
الى ان هذه السياسات املوجهة 
للوزارة مت ادراجها حتت عنوانني 
رئيس���يني في خط���ة التنمية 
اخلمسية للدولة وهي سياسات 
االمان االجتماعي وسياس���ات 
سوق العمل والتشغيل. وأضاف 
املطيري قائال: لقد قامت الوزارة 
بإعداد مشاريع تنفيذية بالتنسيق 
مع االمانة للتخطيط والتنمية 
بهدف دعم حتقيق هذه السياسات 
وتنقسم مش���اريع الوزارة الى 
مشاريع تطوير اداء ومشاريع 
انش���ائية، وق���د توزعت هذه 
املشاريع على قطاعات الوزارة 
حيث بدأ العمل بتنفيذها اعتبارا 
من عام 2010/2009 – 2014/2013 
الفتا الى ان تنفيذ مشاريع خطة 

جميع النواحي قادرة على التكيف 
مع اآلخرين ومع ظروف املجتمع.  
وشددت الوتيد على ان الطالب ال 
بد ان يقرر بنفسه ما يريده وان 
يختار التخصص الذي يناسبه 
متجاهال اي ضغوط متارس عليها 
سواء من االهل او االصدقاء فال بد 
ان يكون القرار االخير للطالب، 
الفتة الى ان الوزارة أدرجت ما 
يسمى باملقررات االختيارية والتي 
تسمح للطالب باختيار املادة التي 
تناسب ميوله وقدراته باالضافة 
الى مشروع القيم الذي يساعد 
على تعزي���ز القيم االجتماعية 
والدينية واالنس���انية من اجل 

بناء شخصية الطالب.
من جانب آخر، لفتت الوتيد 
ال���ى ان وزارة التربية ال تعني 
اهتمامها فقط باملنهج التعليمي 
وإمن���ا تول���ي اهتمام���ا كبيرا 
باالنشطة التعليمية والتثقيفية 
والتي تس���اهم بشكل كبير في 
صقل ش���خصية الطالب النه 
يحت���اج بجان���ب التعليم الى 

ممارسة انشطة اخرى.

االهتمام بالشباب 

وحتدث وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل عبداحملسن 
املطي���ري ان الدول���ة اول���ت 
اهتماما بالغا بالشباب الكويتي 
باعتبارهم قادة املستقبل املنوط 
بهم اس���تكمال مس���يرة البناء 
والتنمي���ة وه���ذا ال يتحقق اال 
بتعاون اجلمي���ع في القطاعني 
العام واخلاص خاصة ان الدولة 
حتتاج الى تخصصات متعددة 
مما يتطلب من الشباب اختيار 
التخصص ال���ذي مييلون اليه 
لضمان حب العمل وممارسته بعد 
التخرج. وتابع: لقد كان للدولة 
الدور الكبير في تشجيع العمالة 
الوطنية على الدخول لس���وق 
العمل وذلك م���ن خالل قيامها 
بتقنني اصدار تصاريح العمل مبا 
يتناسب مع استراتيجية الدولة 
في تعديل التركيبة السكانية 
والتاحة الفرصة للعمالة الوطنية 
للدخول الى سوق العمل بالقطاع 
االهلي، حيث قص���رت اصدار 
تصاريح العمل على االنشطة 
احليوية بالبالد وعلى ان تكون 
العمالة املستقدمة من اخلارج 
هي عمال���ة ذات مؤهل او فنية 
متخصصة. وكش���ف املطيري 
عن عقد اجتماعات دورية بني 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل ومركز اعتماد مستويات 
املهارة املهنية لتحديد املهن التي 
تتطلب اخضاعها لالختبار قبل 
دخول سوق العمل وذلك بصفة 

آالء خليفة

اس���تكمل منتدى »توجيه 
وإرشاد الشباب ملستقبل مهني 
افضل« واملقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك جلساته يوم امس 
مبشاركة عدد من املسؤولني في 
الدولة ومختصني في القطاعني 

العام واخلاص. 
في البداي���ة، اوضح وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االس���المية د.نايف العجمي ان 
وزارة العدل تعنى بالش���ؤون 
القانوني���ة وبالتال���ي فإن كل 
من له اهتمام بالقانون فقبلته 
وزارة الع���دل، مش���يرا الى ان 
اجلوانب القانونية لها ارتباطات 
بتخصص���ات كثي���رة ومنها 

الهندسية واحملاسبة 
وبني ان م���ا حتتاجه وزارة 
الع���دل الت���ي تهتم بالش���أن 
القانوني خريجو االختصاص 
القانوني باإلضافة الى ارتباطها 
بتخصصات اخرى مساندة مثل 
الهندسة واحملاسبة ولكن اجلانب 
االساسي هو القانون، اما وزارة 
االوقاف فهي تستقبل خريجي 
كلية الش���ريعة ولدينا قطاع 
تعليمي كبي���ر يهتم باجلانب 
الش���رعي وحتفي���ظ الق���رآن 
باإلضافة الى قطاع املس���اجد 
الذي يستقطب االمام واملؤذن 
كما حتتاج الوزارة الى اجلانبني 

الهندسي واحلسابي.
وشدد على اهمية دور وزارة 
االوقاف في املجتمع فيما يخص 
تعزيز الثقافة املعتدلة والنهج 
الوس���طي وتعزي���ز قيم الثقة 
واالحترام املتبادل ونبذ العنف 
والتطرف والغلو في جميع االفكار 
الدخيلة. وأضاف قائال: من لم تكن 
له بداية محرقة فلن تكن له نهاية 
مشرقة، مطالبا الطلبة املشاركة 
في الندوات وامللتقيات والقراءة 
لزيادة خبراتهم ومعلوماتهم في 

االختصاص املرغوب فيه.
وش���دد العجم���ي على ان 
مجتمعنا اح���وج ما يكون الى 
التجم���ع ونبذ الكلم���ة املفرقة 
وتعزيز ثقافة ادب احلوار القائم 
على االحترام املتبادل واالنصاف 
واحترام الط���رف اآلخر ونبذ 
االنتهازية والقضاء على ثقافة 
»ان لم تكن معي فأنت ضدي«.  
موضحا ان االصل في الشرائح 
املس���تهدفة بوزارة العدل هو 
للتخصصات االدبية مبفهومها 
الواس���ع الس���يما القانوني���ة 

والشرعية.
وكشف العجمي ان احلاجة 
الى خريجي تلك التخصصات 
مستمرة السيما في مراكز اخلدمة 
باحملافظات خاص���ة املتعلقة 
بالتوثيق والتسجيل العقاري، 
معلن���ا ان اخلط���ة املوضوعة 
ال���وزارة تركز على  حاليا في 
تسهيل احلصول على اخلدمة 
وتبسيط االجراءات واالنتشار 
في احملافظات وتوفير الكوادر 
املؤهلة وهذا سيكون من خالل 
افتتاح املراك���ز في احملافظات 

قريبا.

مسيرة التنمية 

م���ن جانبها، اك���دت وكيلة 
وزارة التربي���ة مرمي الوتيد ان 
مس���يرة التنمية ف���ي الكويت 
حتتاج الى التخصصات العلمية 
مثل الطب والهندسة والعلوم 
بفروعها، مشيرة الى ان هناك 
مقاعد متوافرة لهذه التخصصات 
س���واء في البعثات العلمية او 
الوظائف في مختلف قطاعات 
ووزارة الدولة، مبينة ان مهمة 
وزارة التربية هي توفير التعليم 
املناسب وتصميم املناهج التي 
تت���الءم م���ع جمي���ع القدرات 
وامله���ارات واملواهب والطاقات 
املختلفة البنائنا الطلبة اضافة 
الى توفير االنشطة واملسابقات 
التي تساهم في تنمية املهارات 
والقدرات س���واء داخل س���ور 
املدرسة او خارجها من اجل صقل 
مواهبهم وقدراتهم، مشددة على 
ان االنشطة املدرسية تساعد على 
خلق شخصية مستقلة للطالب 
وجعله قادرا على التواصل مع 
اآلخر والتعبير ع���ن رأيه مبا 
يخلق ش���خصية متكاملة من 

نبيل بورسلي ماجدة النقيب  )أسامة ابوعطية(

بورسلي: تعيني 7014 موظفًا خالل 5 سنوات في القطاع النفطي 
أكد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت 

نبيل بورسلي ان الشباب هم الفئة االكثر 
قدرة على االبتكار واالبداع ألنهم اكثر مواكبة 

لتطورات العصر واكثر إملام مبستجداته، 
عالوة على القدرة على العطاء والعمل كونهم 

ميلكون حماسا اكثر من غيرهم، الفتا الى 
اننا نعيش في دولة فتية ميثل فيها الشباب 
نحو 60% من املجتمع وهذا يعني اننا منلك 

قوة فاعلة وطاقة جبارة اذا احسنا استغاللها 
حققنا اهدافنا التنموية وحلقنا بني االمم 

االكثر تطورا وازدهارا
وتابع: االمر الذي يدعونا كمؤسسات حكومية 

وشركات خاصة فضال عن مؤسسات 
املجتمع املدني الى بذل املزيد من اجلهد 

ملساعدة ابنائنا الشباب وملنح جيل املستقبل 
اخلبرات التي تعينهم على اختيار املستقبل 

املهني
واضاف: وتأسيسا على ذلك فان القطاع 

النفطي ممثال مبؤسسة التبرول الكويتية 
وشركاتها التابعة معنيا بتوفير العديد من 

فرص العمل خالل السنوات اخلمس القادمة 
كما تتضمن اخلطة اخلمسية للقطاع النفطي 

للسنوات 2015/2014 – 2019/2018 تعيني 
قرابة )7014( موظفا كويتيا ميثلون اجمالي 
املتوقع تعيينهم من القوى العاملة الوطنية 

»الكويتيني« في مختلف التخصصات 
واالنشطة واملجاالت الفنية واالدارية في 

املؤسسة وشركاتها النفطية التابعة.

الوتيد: نولي اهتمامًا كبيرًا بصيانة 
املدارس 

النقيب: توعية الشباب بخطط 
التنمية املستقبلية للدولة 

اوضحت وكيل وزارة التربية مرمي الوتيد في ردها على 
سـؤال حـول الصيـانـة باملـدارس وخطط الوزارة 

في هذا االجتاه ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بصيانة 
املدارس السيما انها تعتبر جزءا من تطوير البيئة 

املدرسية. 
ولفتت الوتيد الى تطوير البيئة املدرسية من املشاريع 
التي تعمل عليها الوزارة حاليا من حيث تطوير املباني 
والتجهيزات املدرسية واكدت ان العمل مستمر لعمل 

صيانة للمدارس باإلضافة الى االهتمام باملختبرات 
والورش العلمية والفنية، الفتة الى ان بعض مدارس 

الكويت حتولت الى بيئة مدرسية جاذبة واملدارس االخرى 
في طريقها لتحقيق ذلك الهدف.

شددت نائب املدير العام الوكيل املساعد لقطاع املشروعات 
الوطنية في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ماجدة 
النقيب على ضرورة االستفادة من التكنولوجيا احلديثة 

لتعزيز وتنمية الشخصية سواء علمي او اجتماعي 
واالبتعاد عن كل ما هو غير ضروري او ضار على 

املجتمع.
وقالت ان هذا املنتدى يساهم في توعية الشباب بخطط 

التنمية املستقبلية وتوجيهم الى املجاالت املهنية املرتبطة 
بتلك اخلطط وحاجة سوق العمل من املهن، داعية اياهم 

الى االقبال على االنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية 
ملا فيها من فوائد جمة لبناء الشخصية، ما يؤدي الى 

حتديد امليول املهنية للشاب.
وشددت على ضرورة اطالع الشباب على التجارب 
الشخصية الكويتية البارزة والتي وضعت بصمات 

لالستفادة منها، متمنية ان يتوجه الشباب للعمل في 
القطاع اخلاص ملا مينحه من فرص للنجاح واالبداع وعدم 

التشبث للعمل في القطاع احلكومي.
ودعـت الـنقيب الشبـاب الـى تـرسيـخ ثقـافة االمل 

والتفـاؤل واالنتمـاء للـوطن، مـؤكـدة ضرورة توعية 
الشبـاب بخـطط التنمية املستقبلـية للـدولة وتوجيههم 
الى املجاالت املهنية املرتبطة بتلك اخلطط وحاجة سوق 

العمل من مهن.


