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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
أقام نادي الرواد بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ندوة بعنوان »مستقبل الفرص الوظيفية للشباب في ظل 
األزمة االقتصادية« في مبنى اجلامعة مبشرف حاضر فيها 
د.عبدالواحد اخللفان عميد كلية الدراسات التجارية بالتكليف، 
وحاوره نائب رئيس نادي الرواد إلدارة االعمال في جامعة 
اخلليج محمد احمد ابراهيم. دارت الندوة حول أربعة محاور، 

االول تأثير األزمة على سوق العمل بشكل عام بالكويت بشكل 
خاص والتي بني فيها احملاضر تأثير االزمة الكبير والواضح 
على قطاع العمل اخلاص بالكويت والتي أدت الى االستغناء 
عن املوظفني وانزال س���قف الرواتب وكذلك مناقشة قضية 
املس���رحني في القطاع اخلاص وصوال الى احلالة النفسية 
للعمل في القط���اع اخلاص، وتطرق احملاض���ر الى برامج 

التدريب املختلفة التي توفرها الدولة للخريجني.

نادي الرواد بـ »GUST« أقام ندوة مستقبل الفرص الوظيفية للشباب

د.يعقوب الرفاعي وأنور الشرهان خالل تكرمي الزميل محمد عبداحلميد

الفضالة: الطلبة هم الوقود المحرك للحياة السياسية

جمعي���ة الصحافيني التي حتمي جميع 
حقوق الصحافيني.

وتضمنت احملاض���رة احملور الثالث 
حي���ث مت احلديث عن دور الطلبة الذي 
هو من أهم األدوار في اي مجتمع وانهم 
وقود التحريك في طرح اآلراء واألفكار 

لنجاح احلياة السياسية وتطويرها.
الدلي���ل على ذلك دور الطلبة الفعال 
في حل مجل���س 2006 وتغيير الدوائر 
االنتخابية. وأوضح ان الطلبة في السابق 
كانوا يحركون احلياة السياس���ية قبل 
وجود املجلس وذل���ك في التضامن من 

خالل املظاهرات.

صلة بني املواطنني.
وأكد الفضالة ان السلطة القضائية في 
الكويت من أنزه السلطات وان السلطة 
القضائية متلك قانونا خاصا ينظم عملها. 
وزاد انه توجد محكمة دستورية تفصل 
في املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني 
واللوائح مادة 173، وزاد ان سقف احلرية 
بالكويت منذ القدم عال جدا وانها فازت 
باملنصب رقم 60 على مس���توى العالم 

واألولى في الشرق األوسط.
والدلي���ل ان عدد الصح���ف اليومية 
18 صحيفة باللغ���ة العربية واالجنبية 
وعش���رات املجالت، وأش���ار الى وجود 

ندى أبونصر
نظمت رابطة طلبة الطب أمس ندوة 
بعنوان »ولنا مع الدستور وقفة« حاضر 
فيها النائب الس���ابق صال���ح الفضالة، 
تناولت الندوة ثالثة محاور، احملور األول 
يتناول قضية التحديات ما قبل الدستور، 
وحتدث فيها الفضالة عن نشأة الكويت 
منذ عام 1752 وعودة الشيخ احمد اجلابر 

من الرياض في عام 1921.
وأكد ان الكويت قامت منذ نش���أتها 
على مبدأ الش���ورى وانه���ا لم تقم على 

حد السيف.
وأنه على الرغم من بس���اطة الناس 
في تلك الفترة وعلى الرغم من انهم لم 
يكونوا خريجي معاهد او جامعات فإنهم 
كانوا يتعاملون ويتصدون جلميع املواقف 

بكل قدرة وشجاعة.
وأشار الى ان دس���تور الكويت هو 
نفسه دستور مصر في عام 1923 الذي 
لم تس���تطع ان حتتمله مصر ونش���أت 
الكثير من الصدامات التي سموها معركة 
الدستور وان هذا الدستور باألصل هو 

نفس دستور بلجيكا.
كما تضمن احملور الثاني في الندوة 
احلديث عن املقومات االساسية للمجتمع، 
وهو »نص املادة 7 من الدستور« والتي 
العدل واحلرية واملس���اواة  تنادي بأن 
دعامات املجتمع وان التعاون والتراحم 

خالل محاضرة »ولنا وقفة مع الدستور« في كلية الطب

)أحمد باكير(صالح الفضالة وعبداهلل العبداجلليل خالل اللقاء
)أسامة البطراوي(د.سعد بن طفلة واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم ود.احمد اخلطيب ود.خالد الوسمي خالل احملاضرة

المحاضرون في ندوة »قصة الدستور« في »الحقوق«:
التمسك بالدستور سبيلنا للحفاظ على استقرار البالد

ومن جانبه قال الكاتب واحملامي 
محم����د عبدالق����ادر اجلاس����م: ان 
الدستور آخر ش����يء محترم في 
الدولة وهناك لألسف خلط سياسي 
وخلط دستوري حول احلل غير 
الدس����توري، ونظ����ام احلكم في 
الكويت ليس النظام الوراثي فقط 
بل هو نظام دميوقراطي كما ينص 
الدستور ومن يحرض على احلل 
غير الدستوري يرتكب جرمية من 
جرائم أمن الدولة الن القانون يعاقب 
على من يحرض على االنقالب على 
نظام احلكم، ويجب أن يشطب احلل 
غير الدستوري من اخليارات فهو 

أمر يجب أال يكون موجودا.

باالستقرار لهذا البلد.
وبدوره قال وزير االعالم السابق 
د.س����عد بن طفل����ة إن االحتفال 
بالدستور هذا العام يزيد عن كل 
عام نتيجة واضحة ملسألتني أوالهما 
ان الدستور مازال في خطر وأنه 
ليس هناك قناع����ة لدى البعض 
بالدس����تور وهي مصدات مبكرة 
لالنقالب على الدستور من خالل 
ما يسمى احلل غير الدستوري وهو 
أمر غير موجود في الدستور أصال 
فهو إما حل دس����توري أو انقالب 
على الدس����تور وهذا احلفل دليل 
على حدس اهل الكويت وإميانهم 

بالدستور والدميوقراطية.

سعادته  بإعادة هذه الذكريات عندما 
كانوا طلبة في هذا الصرح اجلميل، 
مضيفا: سأحتدث عن قصة شعب بدأ 
منذ الوهلة األولى والوثائق الشفوية 
تقول انه منذ تأس����يس الكويت 
كانت املشاورة السياسية وكانت 
املشاورة بني احلاكم واحملكوم، رمبا 
لم تشتمل على مختلف اجلوانب 
لكنه����ا كانت موجودة وعليكم أن 
تعرفوا أن تاريخ الكويت مرتبط 
ارتباطا كليا باملشاركة السياسية 
وال أعتقد أن حال خارج الدستور 

يفيد الكويت.
وأضاف قائ����ال: من يفكر بحل 
خارج الدستور فهو انسان ال يؤمن 

آالء خليفة
اك����د النائب الس����ابق د.احمد 
اخلطي����ب أن التاري����خ للدروس 
وللعبر وليس للمشاكل أو لالنتقام 
أو لتغيير املعلومات أو تشويهها 
ولكن لنعرف املعلومة كما هي فنحن 
لسنا ضد أحد ولألسف هناك حملة 
ضد املجلس وشهداء املجلس وهم 
ال يس����تطيعون أن يقولوا أن لهم 
شعبية وكان الشعب ملتفا حولهم 
بل لألسف كل ما يستطيعون قوله 
أنهم خونة حتى يطمسوا التاريخ. 
وحتدث د.اخلطيب في الندوة التي 
نظمتها جمعية القانون حتت عنوان 
»قصة الدستور« مبشاركة د.سعد 
بن طفلة ود.خالد الوسمي ومحمد 
عبدالقادر اجلاس����م وأدار النقاش 
اإلعالمي يوسف كاظم، عن بداية 
احلياة الدميوقراطية في الكويت، 
لألس����ف هناك هجمة على تاريخ 
الكويت وأصب����ح تاريخ الكويت 
تاريخ عائلة وليس تاريخ شعب 
ولألس����ف هناك كويتيون ضحوا 
وجعل����وا الكوي����ت حتصل على 
سمعتها عربيا واقليميا ولألسف 
الش����ديد هناك من ق����ال مبنتهى 
الرذالة أن ش����هداء الدميوقراطية 

هم خونة.
ومن جانبه اعرب عضو مجلس 
األمة السابق د.خالد الوسمي عن 

الفضلي: »التطبيقي« ماضية في طريق االعتماد األكاديمي بخطوات مدروسة
محمد هالل الخالدي ـ محمد المجر

عقد مدي����ر مكتب اجلودة واالعتماد 
االكادميي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.منص����ور الفضلي مؤمترا 
صحافيا صباح امس إلبراز دور االدارة 
املستحدثة بالهيئة واالعالن عن اخلطة 
املستقبلية والتحركات احلالية لالدارة 
على مستوى كليات ومعاهد التطبيقي، 
مؤكدا ان للمكتب رؤية ورسالة تتمثل 
في املس����اهمة الفاعلة والتميز بفعالية 
في تطبي����ق النظم العاملي����ة من خالل 
جلنة لالعتماد االكادميي في االقس����ام 
العلمية تتكون من اعضاء القسم العلمي 
وتتبع رئيس القسم وعميد الكلية وهي 
ذات طاب����ع اداري وفني لها العديد من 

االختصاصات.
واكد د.الفضلي ان املكتب بدأ مبراسلة 
جمي����ع كليات ومعاه����د الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بإنش����اء 

مكتب متخصص في شؤون نظام اجلودة 
واالعتماد االكادميي في كل معهد وكلية، 
مضيفا ان االعتماد االكادميي يلعب دورا 
كبيرا في تقييم الطالب وأعضاء هيئة 
التدريس من خالل منهجية وضع خطة 
دراسية كاملة قبل بداية كل فصل دراسي 
مع حتديد االختب����ارات للطلبة باليوم 
والس����اعة، باالضافة الى توفير الطرق 
التكنولوجية احلديثة في عملية التدريس 
وع����رض د.الفضلي العديد من الكليات 
يندرج حتته����ا التخصصات املختلفة، 
باالضافة الى 8 معاهد في قطاع التدريب 
وايضا تض����م العديد من التخصصات، 
مؤكدا ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ستش����هد مرحلة جديدة في 
اعتماد برامجها. واشار د.الفضلي الى ان 
االعتماد االكادميي سيفرز مخرجات تعليم 
متطورة وينافس املؤسسات التعليمية 
املعتمدة، وذلك بعد ان قامت الهيئة بزيارة 

خاصة الى اجلامعات االميركية وأجرت 
دراس����ة ميدانية عن االعتماد االكادميي 
وأخذ اخلبرة واعتمادها في مكتب االعتماد 
االكادميي، باالضافة الى زيارتنا االخيرة 
الى جامعة الكوي����ت واالطالع على كل 
اقسام اجلامعة املعتمدة أكادمييا ومحاولة 

اخذ ما يفيد الهيئة أكادمييا.
وأوضح الفضل����ي ان نظام اجلودة 
س����يكون مخصصا لالمور االدارية في 
الذي  الهيئة بعكس االعتماد االكادميي 
سيكون في جميع اقسام كليات ومعاهد 
الهيئة، ولكن الكل س����يصب مبصلحة 
الطالب، فنظام اجلودة االداري مثال يفيد 
الطالب كاملكاف����أة االجتماعية وكيفية 
احلصول عليها بأسهل الطرق، باالضافة 
الى الكثير من نظم اجلودة التي ستدفع 

بعجلة التطوير االداري في الهيئة.
وبني د.الفضلي ان هناك جلنة عامة 
لالعتماد االكادميي واجلودة من اساتذة 

اكادمييني ذوي خبرة في مجال االعتماد 
االكادمي����ي واجلودة اغلبهم من جامعة 
الكويت، ومؤسسة التقدم العلمي، ومعهد 
االبحاث العلمي����ة، ومجلس اجلامعات 
واجلامعات والكليات اخلاصة في الكويت 
ويرأسها مدير مكتب اجلودة واالعتماد 
االكادمي����ي، مؤكدا ان اللجن����ة مهمتها 
مراجعة التقومي االولي متهيدا لالعتماد 
االكادميي العاملي للبرامج التخصصية 
لكليات ومعاهد الهيئة. واضاف ان الهيئة 
ستستعني مبستشارين عامليني ممن لديهم 
اخلبرة في كل من نظام اجلودة واالعتماد 
االكادميي ليساهموا في تطوير ما تقوم به 
الهيئة من اجل االرتقاء بالنهج االكادميي 
للمؤسسة التعليمية، شاكرا مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على الدعم املتواصل واملستمر لدفع عجلة 
العمل في مكتب ضبط اجلودة واالعتماد 

االكادميي.

»التطبيقي« كرمت اإلعالمي محمد عبدالحميد

محمد هالل الخالدي
برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.يعقوب الرفاعي، أقامت ادارة 
العالقات العامة واالعالم حفال تكرمييا للزميل االعالمي 
محمد عبداحلميد بحضور ن���واب املدير العام وعدد 
كبير من قيادات الهيئة تقديرا لدور الزميل عبداحلميد 
في خدمة الهيئة طوال ثالثني عاما في التدريس وفي 

مجال االعالم بش���كل خاص، فقد عم���ل عضوا لهيئة 
التدري���س مبعهد التربية للمعلم���ات وكلية التربية 
االساسية 15 عاما من 1979 حتى العام 1995، وانتدب 
خاللها للتدريس بكلية التربية بجامعة الكويت ملدة 
سبع س���نوات. و»األنباء« بدورها تشكر ادارة الهيئة 
على ملسة الوفاء هذه، وتتمنى للزميل االعالمي محمد 

عبداحلميد السداد والتوفيق واملزيد من العطاء.

حصلت على 2054 صوتاً في مقابل 1344 لقائمة الجميع

»التدريب« حصدت مقاعد رابطة أعضاء هيئة التدريب بـ »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي ـ محمد المجر - عبدالهادي العجمي
وسط تنافس كبير شهدته انتخابات رابطة أعضاء هيئة 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم 
أمس، حصدت قائمة التدريب جميع مقاعد الهيئة اإلدارية 
التسعة في فوز كاسح ما يعني استمرار القائمة في قيادة 
الرابطة استكماال لألعوام السابقة. وقد تنافس في انتخابات 
هذا العام قائمتان هما قائمة التدريب التي يرأسها م.محمد 
احلامت رئيس الهيئة اإلدارية احلالي، وقائمة اجلميع، كما 
ش����هدت دخول تنافس قوي من قائمة املعاهد التدريبية 
والتي لم تعتبر قائمة وإمنا كأعضاء مستقلني بسبب عدم 
اكتمال عدد اعضائها، حيث ان العدد املطلوب لتشكيل قائمة 
هو تسعة اعضاء في حني ضمت قائمة املعاهد التطبيقية 

ثمانية أعضاء فقط برئاسة د.سعيد النومس.
وقال الناطق الرس����مي لرابطة اعضاء هيئة التدريب 
محمد الهاجري: نش����كر اعضاء اجلمعية العمومية على 
ثقتهم التي منحونا اياها ونش����كر اللجان التي اش����رفت 
على االنتخابات ونتمنى الخواننا الذي لم يحالفهم احلظ 
التوفيق ونحن على امت االستعداد الي طروحات او مطالب 

يشاركوننا فيها.
هذا وحصدت قائمة التدريب 2054 صوتا فيما حصلت 
قائمة اجلميع على 1344 صوتا وقائمة املعاهد التطبيقية 
»مس����تقلني« 1111 صوتا والنتائج التفصيلية هي: محمد 
احلامت 292، عادل السند 259، مصعب العبيد 246، محمد 
الهاجري 233، احمد العن����زي 233، ماجد احلميدي 212، 
يوس����ف الرش����يدي 202، عبدالهادي الهاجري 200، فهد 

املطيري 177.

هذا وقد شهدت اجلمعية العمومية للرابطة مساء أمس 
األول ع����دة حاالت اعتراض من بع����ض اعضاء اجلمعية 
العمومية على بعض االجراءات واالجنازات للهيئة االدارية 
السابقة، اال انه مت التصويت على اعتماد التقريرين املالي 

واالداري مبوافقة االغلبية في نهاية األمر.
وكانت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب قد عقدت جمعيتها العمومية 
العادية مس����اء أول من امس الثالثاء على مس����رح معهد 
التدريب الصناعي بصباح السالم بحضور أعضاء الهيئة 

االدارية وعدد قليل من اعضاء اجلمعية العمومية.
وافتتح رئيس اجلمعية العمومية م.محمد احلامت اجللسة 
بحمد اهلل وتوجيه الش����كر ألعضاء اجلمعية العمومية 
على دعمهم ملمثلهم الشرعي في سعيه لتحقيق مطالبهم، 
مش����يرا الى ان اعضاء الهيئ����ة اإلدارية وفقوا في حتقيق 
الكثي����ر من املطالب واالجنازات، وهي اقرار كادر املدربني 
»املهندس����ني« الكويتيني وغير الكويتيني، صرف العالوة 
ملساعدي رؤساء االقس����ام وقدرها 75 دينارا، صرف بدل 
التأسيس للمدربني املس����كنني، إصدار مجلة دورية تهتم 
بش����ؤون أعضاء هيئة التدريب، انشاء مبنى كمقر جديد 
للرابطة ف����ي حولي، رفع توقيع احلض����ور واالنصراف 
عن اعضاء هيئة التدريب واملدرس����ني مبعاهد التدريب، 
احلصول على أجهزة الب ت����وب العضاء هيئة التدريب، 
تعديل اللوائح االشرافية، صرف بدل سكن للمدربني غير 
الكويتيني، فتح املجال الستكمال الدراسات العليا للمدربني 
للحصول على درجة املاجستير والدكتوراه بواقع 15 عضوا، 
تعديل أوضاع مساعدي املدربني الذين حصلوا على شهادة 

البكالوريوس وترقيتهم إلى »مدرب ب« مبوافقة مجلس 
إدارة الهيئة، اعادة تعديل الالئحة االساسية للرابطة مع 
طباعتها في كتيبات صغيرة، إنشاء صفحة للرابطة على 
شبكة االنترنت، فتح باب الترقيات حلملة الدبلوم الى فئة 

»متخصص ج« في الالئحة اجلديدة.
واضاف م.احلامت ان الرابطة اهتمت بالنشاط االجتماعي 
ايض����ا للترفيه عن االعضاء وجتديد نش����اطهم وطاقتهم 
الداء االعم����ال املنوطة بهم، ومنها يوم مفتوح لكرة القدم 
والطائرة أقيم بنادي العاملني، ورحلتان منفصلتان ألداء 
مناس����ك العمرة، وحجز شاليهات، وتنظيم فطور جماعي 
جلميع املدربات باملعاهد بفندق املريديان، ورحلة ترفيهية 
إلى دبي، فض����ال عن تنظيم دوري لكرة القدم ودوري في 

الكرة الطائرة بصالة املعهد الصناعي.
وأشار م.احلامت الى ان هناك مطالبات كثيرة في طريقها 
لالجناز منها »تثبيت بدل السكن، التأمني الصحي للمدربني 
ووالديه����م املتقاعدين، صرف تذاكر س����فر، تعليم االبناء 
باملدارس اخلاصة، زيادة السقف األعلى للراتب عند التقاعد، 
تعديل الئحة الترقي ألعضاء هيئة التدريب مع تقدمي مقترح 
بتغيير املس����ميات اخلاصة بفئة متخصص، صرف بدل 
تأثيث للمدربني القدامى الذين لم يش����ملهم قرار الصرف، 
اقرار بدل اخلطر، تسكني املدربني اجلدد على كادر التدريب 

بعد مضي سنتني على التحاقهم بالعمل.
وتقدم أحد االعضاء بقفل باب النقاش في التقرير االداري 
فجاء التصويت مبوافقة 25 ورفض 14 وامتناع عضو واحد، 
وطلب رئيس اجللسة التصويت على التقرير االداري فجاءت 

املوافقة من قبل 24 عضوا مقابل رفض 13 عضوا.

)أحمد باكير(التأكد من االسم قبيل التصويت أحد األعضاء يدلي بصوته

»إنجاز ـ شباب« يبحث آليات التسويق مع طلبة الجامعة

رندى مرعي
ضمن نش����اطات مشروع »اجناز – شباب« 
للتأهيل الوظيفي بدأ البرنامج التدريبي »تسويق 
املشاريع الصغيرة« في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا والذي سيستمر حتى مساء اليوم 
)اخلميس( مبحاضرة لالس����تاذ عمر احلوطي 
احد خبراء التس����ويق والدعاية واالعالن على 

مستوى الكويت واملنطقة.
وتناول احلوطي في برنامجه التدريبي مفهوم 
املش����اريع الصغيرة وفنون اختيار املشروع 
الناجح وأساليب اختيار شركاء املستقبل وفن 
االنطالق وبداية املشروع وكذلك اسرار تسويق 
املشاريع الصغيرة وكيفية تطويرها واملضي 

قدما فيها.
ويعد احلوطي من الكفاءات الكويتية الشابة 
التي اثبتت جناحها في العديد من املؤسسات 
الكبرى على املستوى احلكومي والقطاع اخلاص، 
حيث عمل في شركة زين لالتصاالت ثم اسس 
جائزة الكويت لالبداع االعالني قبل ان ينضم 
الى فريق التسويق في شركة فيفا لالتصاالت 
عالوة على مش����اركاته الدولية في هذا املجال 

واالصدارات التي قدمها لتثري مجال التسويق 
على املستوى احمللي.

من جهة اخرى قال رئيس النادي االعالمي 
في جامعة الكوي����ت عبدالرحمن اخلميس ان 
الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج »اجناز 
– شباب« ستتم تغطيتها من قبل اعضاء النادي 
حيث ستكون هناك مس����ابقة الفضل تغطية 

اعالمية.
واوض����ح اخلميس ان التغطيات االعالمية 
للدورات ستشمل التقرير التلفزيوني وافضل 
تغطية صحافية وكذلك افضل مجموعة صور 
تش����مل انش����طة البرامج، مؤكدا ان املشاركة 
ستقتصر فقط على طلبة قسم االعالم بجامعة 
الكويت. وتابع ان النادي يسعى دائما الى بث 
روح التميز لدى االعضاء وان املس����ابقة تأتي 
في اطار حتفيز طلب����ة االعالم البراز قدراتهم 
ومواهبهم مما يتعلمونه من اجلانب النظري 
في قاعة احملاضرات وحتويله الى واقع عملي، 
وكذلك خلق روح التناف����س بينهم، مبينا ان 
هناك جوائز قيمة ستمنح للفائزين في ختام 

مشروع »اجناز – شباب«.

عبر برنامج تدريبي للمحاضر عمر الحوطي

عمر احلوطي عبدالرحمن اخلميس


