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 خالل تخريج المدربين المعتمدين 

 العميري: إعداد الشباب تحد أكبر من إخماد حرائق آبار النفط

 رندى مرعي
  اكد مسؤول مشروع «همم» الوزير االسبق رشيد 
العميري ان «الهدف من خالل دورة اساسيات اعداد 
املدرب احملترف ومن خالل مشروع استنهاض الهمم 
هو اعداد قادة وشـــباب قادريـــن على التأثير وعلى 
التدريب وقادرين على بناء الشباب الكويتي بطريقة 
تعتمد على استنهاض االمم، وكل فرد لديه القدرة على 
االجناز حتت شعار «انا استطيع» الشعار الذي اعتمد 
عليه الرئيس االميركي باراك أوباما ليصل الى سدة 

الرئاسة االميركية والى ما هو عليه اليوم».
  جاء ذلك خالل حفل تخريج اول دفعة من املدربني 
اخلليجيني املعتمدين في مركز مرتقن والذين خضعوا 
لدورة «اساسيات اعداد املدرب احملترف» التي اجراها 
املركز في ديسمبر املاضي والتي استمرت ملدة ٣ اسابيع 

شارك فيها ٢٠ شخصا واجتاز االختبار ١٣ مدربا.
  وقال العميري ان املشروع التحالفي الستنهاض 
االمم حتالف مع مركز مرتقن لتنظيم دورة تدريبية 
العداد املدربني ومحاضرين يســـتطيعون ان يقوموا 
بتدريب املشاركني في مهارات بناء الذات وفي مهارات 

احلديث.
  هذه الدورة كان لها شهادة محلية في مركز مرتقن 
وشـــهادة على مســـتوى اخلليج، وهذه الدورة احد 
اهداف مركز اســـتنهاض االمم الـــذي انطلق في عام 
٢٠٠٦ برعاية اميرية، وهذه خطوة من ضمن املشاريع 
االخرى التي نفذها مشـــروع استنهاض االمم خالل

الـ ٣ سنوات املاضية.
  وتابع العميري ان املشروع يركز على االنسان بشكل 
عام والشباب بشكل خاص النهم الثروة احلقيقية في 

البالد، وقال العميري ان التحدي الذي يواجهه اليوم 
في اعداد الشـــباب اكبر من التحدي الذي واجهه في 

اطفاء حرائق آبار النفط عندما كان وزيرا للنفط.
  وعن الدورة حتدث املدير التنفيذي ملركز مرتقن 
عبداهللا املهدي قائال: يجب التفريق بني املدرب واحملاضر 
وهـــذا ما عمدت اليه الدورة، فاملدرب هو الشـــخص 
الذي يســـعى الى تأصيل املهارات لدى االشـــخاص 
الذين يســـعون الى خوض مجـــال العمل وتناولت 
الدورة محاور لتعليم الكبـــار والتفريق بينه وبني 

تعليم الصغار.
  وتابع كمـــا تتوافر لدى املـــدرب القدرة والرغبة 
في الشيء الذي يعطيه ويعتمد على عناصر عديدة 
كالتخطيط للتدريب وكاريزما معينة واساسيات تدعم 

عالم التدريب، في حني ان احملاضر تكون لديه مادة 
علمية يلقيها علـــى املتلقي، وتابع املهدي ان الدورة 
كانت متاحة امام جميع شرائح املجتمع ولم تقتصر 

على فئة معينة.
  من جهتها قالت مديرة تطوير املشـــاريع السابقة 
ومنسقة البرنامج التدريبي موضي العجمي ان هذه 
الدورة جاءت نتيجة احلاجة املاسة الى كفاءات كويتية 
مدربة تدريبا محترفا يســـاعدها على خوض سوق 
التدريـــب الذي يعد من مجاالت العمل اجلديدة التي 
بدأت تتوسع في الســـنوات القليلة املاضية، وتعد 
هذه الدورة من الـــدورات املكثفة التي تؤهل االفراد 
للحصول على املهارات االساســـية للتدريب بغض 

النظر عن املادة التي يقومون بتدريبها. 

 رشيد العميري يسلم موضي العجمي شهادتها

 (أسامة البطراوي)  رشيد العميري وعبداهللا املهدي يتوسطان املتدربات املعتمدات  

 المدربون المعتمدون
 > موضي العجمي 

  > حنان الرميان
  > نوف العماري

  > شيخة العميري
  > دالل الداللي

  > طالل املغربي
  > حصة احلشاش

  > صالح فرج
  > نادية الصاحلي

  > حصة البكر
  > هدى حسني

  > دانة بورسلي
  > هدى الراشد 

 محمد المجر
  اكد مراقب البرنامج الثاني فـــي اذاعة الكويت بدر الطراروة ان 
الكويت حصلت على عدة جوائز منها امليداليتني الذهبية والبرونزية 
في مهرجان تونس لهذا العام، حيث حصل برنامج «طبيب اسنان» 
على اجلائزة الذهبية، كما حصل برنامج «مرح وعلم» على امليدالية 
البرونزية، واضاف الطراروة ان الكويت فازت باملركز الثاني في مسابقة 
أفضل مقدم برامج لهذا العام عبر مقدم البرامج املميز واملتألق فهد 

العنزي، حيث جاءت سورية لتحتل املركز االول بفارق صوتني.
  وقال الطراروة: نهدي هذا الفوز الى صاحب السمو االمير وولي 
عهده والى مدير اذاعة البرنامج الثاني سامي العنزي الذي لم يغب 
عنـــا دقائق، بل كان الفارس الذي تعلمنا منه الكثير ولم يدخر عنا 
شيئا وكان حاضرا معنا، سواء كان مباشرة او عن طريق االتصال 
املستمر معنا، فله كل الشـــكر، واعدين مبستوى افضل وفوز اكبر 

في املهرجان املقبل. 

القصور   أقــــام مركز شــــباب 
محاضرة توعوية في مسجد املركز 
حتت عنوان «كيفية قضاء وقت 
الفراغ»  حيث حتدث فيها د.بسام 
الشطي، مبينا أهمية قضاء وقت 
الفراغ فيما يعــــود بالفائدة على 
اإلنسان واالستفادة منه في ممارسة 
األنشــــطة الرياضيــــة والثقافية 
والدينية التي تنمي مواهب الشباب 
وتخلق منه مواطنا صاحلا يخدم 

نفسه ووطنه.
  وجتاوب األعضاء مع احملاضر 
باألسئلة واملداخالت التي عكست 

تفاعلهم مع موضوع احملاضرة.

  وقد شارك باحلضور في الندوة 
أكثر من ١٥٠ عضوا من مركز شباب 
اجلهراء والعارضية والصباحية 

والفيحاء والدعية.
  وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة 
محاضــــرات مت تقدميها في مراكز 
الشباب املختلفة في إطار توجيهات 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
م.فيصل اجلزاف بتكثيف النشاط 
الثقافي واالهتمام بالتنوع والثراء 
في األنشــــطة حتى تكون مراكز 
الشباب مكانا يقصده الشباب من 

أجل املتعة والفائدة. 

 بدر الطراروة 

 د.بسام الشطي

 جانب من احلضور 

 جائزتان للكويت بمهرجان االذاعة والتلفزيون العربي 

 الشطي: االستفادة من أوقات الفراغ
   في األنشطة المفيدة تخلق مواطنًا صالحًا


