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07
فتح 30 شعبة جديدة 

في كلية الدراسات 
التكنولوجية

عبداهلل الراكان

قال رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
أحمد الهطالني إن االحتاد يتابع قضية 
الشعب املغلقة أمام الطلبة ويضعها على 
رأس اهتماماته، مشيرا إلى أن حتركات 
االحتاد مستمرة في هذا الصدد لتنفيذ 

ما مت االتفاق عليه مسبقا مع مدير عام 
الهيئة د. أحمد األثري ومتكني الطلبة من 

تسجيل جداولهم الدراسية.
وأوضح الهطالني أن وفدا من االحتاد 
التقى مدير عام الهيئة د. أحمد األثري ظهر 
االثنني 2016/2/8 بحضور عميد شؤون 

الطلبة د. حسني املكيمي.
وأضاف في تصريح لـ »األنباء« أنه مت 

خالل اللقاء االتفاق على فتح 30 شعبة 
إضافية أمام الطلبة بخالف الشعب التي 
مت فتحها فعليا نهاية األسبوع املاضي، 
موضحا أن د. األثري أفاد لوفد االحتاد 
بأن الهيئة عززت ميزانية كلية الدراسات 
التكنولوجية مببلغ 65 ألف دينار لفتح 
باب االنتداب ومتكني الطلبة من تسجيل 

جداولهم الدراسية.

الزميل عدنان الراشد خالل كلمته في افتتاح الدورة التدريبية بحضور سهير جرادات

جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

»التطبيقي« تطلق دورة املتحدث الرسمي
 في اجلهات احلكومية

عبداهلل الراكان

شـــهد مدير عـــام الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليـــم 
والتدريـــب د. أحمد األثري 
افتتاح فعاليات اليوم األول 
للدورة التدريبية التأسيسية 
التي تنظمها الهيئة بإشراف 
وتنسيق من مكتب العالقات 
العامة واإلعالم حتت عنوان 
»دور املتحدث الرســـمي في 

اجلهات احلكومية«.
اليوم  بـــدأت فعاليـــات 
األول مـــن الدورة التدريبية 
التأسيسية مبشاركة واسعة 
من العديد من جهات الدولة 
الـــوزارات  املختلفـــة مـــن 
والهيئـــات  واملؤسســـات 
احلكومية، فضال عن مشاركة 
رئاسة األركان العامة للجيش 
العامة للحرس  والرئاســـة 
الداخلية  الوطنـــي ووزارة 

واإلدارة العامة لإلطفاء.
من جانبه، رحب د.األثري 
في كلمة له بضيوف الهيئة 
وزارات  ممثلـــي  الكـــرام 
ومؤسسات الدولة املشاركني 
في الدورة التدريبية، مؤكدا 
الهيئة كمؤسســـة رائدة  أن 
في مجال التعليم التطبيقي 
والتدريب حترص دائما على 
اســـتحداث وإعداد مختلف 
البرامج والدورات التي تسهم 
في صقـــل وتنمية اخلبرات 
واملهارات في كل املجاالت، كما 
تسعى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كشريك 
اســـتراتيجي فـــي عمليات 
التنمية املختلفة في البالد إلى 
مد جسور الشراكة والتعاون 
بينها وبني املؤسسات والهيئات 
الرســـمية بالدولة في مجال 
التعليم والتدريب، إســـهاما 
التنمية  منها في دفع عجلة 
بالبالد وصـــوال إلى حتقيق 
األهداف والطموحات املأمولة 
واملرجوة في ظل الدعم السامي 
والرعايـــة الالمحـــدودة من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وكشـــف د. أحمد األثري 
عن وجود تنسيق وتعاون 
بني الهيئة وبني وزارة اإلعالم 
فيما يخـــص اإلعداد للدورة 
التأسيسية، متقدما بخالص 
الشـــكر والتقدير إلى معالي 
الدولة  وزير اإلعـــالم وزير 
الشـــباب إلتاحة  لشـــؤون 
الفرصة كاملة للهيئة إلطالق 
التأسيسية وتأجيل  دورتها 

الدورة الشاملة عن املتحدث 
الرســـمي والتـــي تنتـــوي 
أن  إقامتهـــا، على  »اإلعالم« 
يقدم تقرير واف عن الدورة 
التأسيسية بالهيئة يتضمن 
التوصيـــات والنتائج حتى 
تتواصل اجلهـــود وتتكامل 
الهيئة ووزارة  املساعي بني 
اإلعالم في سبيل الوصول إلى 
التطلعات املنشودة من إقامة 

مثل هذه الفعاليات. 
وفي اإلطار ذاته أشاد نائب 
رئيس مجلـــس إدارة وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ومدير 
جمعية الصحافيني الكويتية 
عدنان الراشد بجهود مسؤولي 
الهيئـــة جلمع هذا احلشـــد 
الكبيـــر من ممثلـــي وزارات 
الدولة واملؤسسات والهيئات 
املختلفة، داعيا احلضور من 
املشاركني إلى حتقيق أقصى 
فائدة من الدورة التأسيسية 
بالهيئة واغتنام الفرصة من 
وجود املدربني املختصني في 
هذا املجال للتزود باخلبرات 
الالزمة للتعامل مع وســـائل 

اإلعالم واجلمهور.
من جانبها، ثمنت املتحدثة 
الرسمية باسم الهيئة مديرة 
مكتب العالقات العامة واإلعالم. 
فاطمة العازمي اإلقبال الشديد 
الدولـــة املختلفة  من جهات 
واحلرص على احلضور، مؤكدة 
أن هذه املشاركة الواسعة من 
ممثلي اجلهات احلكومية تعد 
تتويجا جلهود الهيئة املستمرة 
وجناح ملساعيها الرامية نحو 
أداء رسالتها في خدمة الوطن 

واملجتمع.
وأضافت العازمي أن الهيئة 
كجهة رائدة في مجال التعليم 
والتدريب استعانت بواحدة 
من أكبر اجلهات املتخصصة 
التدريبية  الـــدورة  لتقـــدمي 
التأسيسية التي تعنى بتطوير 
مهارات املتحدثني الرسميني، 
إثـــراء مداركهم  إلى  وتهدف 
ومكتسباتهم العملية ومنحهم 
اخلبـــرات الالزمة في كيفية 
التعامل مع وســـائل اإلعالم 
املختلفة وإدارة األزمات من 

خالل التجارب العملية.
تضمنت فعاليات اليوم األول 
من الدورة التي تنظمها الهيئة 
بإشـــراف وتنسيق من فريق 
عمل متكامل من مكتب العالقات 
العامة واإلعالم، وتستمر ملدة 
أربعة أيام، محاضرتني قدمت 
األولى املدربة األستاذة سهير 
جرادات وكانت بعنوان »العالقة 

بني املتحدث وصاحب القرار« 
وقامت في بدايتها باستعراض 
لألهداف والتطلعات من الدورة 
التعارف بني  والقيام بعملية 
هيئة التدريب واملشاركني، وقدم 
احملاضرة الثانية املدرب األستاذ 
القطيشـــات  احملامي محمود 
وكانت بعنوان »حق احلصول 
على املعلومات وحماية أسرار 
الدولة«، وانتهت فعاليات اليوم 
األول من الدورة بتقييم اليوم 
التدريبي األول من املشاركني، 
الذي عكـــس الرضا والقبول 
اليـــوم األول،  عن محتـــوى 
واالستعداد ملواصلة فعاليات 

الدورة في أيامها التالية.

فاطمة العازمي متحدثة د. أحمد األثري متحدثا 

تستمر ألربعة أيام في ظل حضور ومشاركة واسعة


