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كاري: »األسترالية« أقامت معرضها الـ5 للفرص الوظيفية 
للتواصل مع الشركات وتوفير العمل المناسب لحديثي التخرج

بمشاركة مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات

وليد الكندري

محمد الغامن

رئيس الكلية األسترالية د.فيشي كاري خالل جولته في معرض الفرص الوظيفية اخلامس

آالء خليفة
الكلية األس���ترالية  أقامت 
الكويت معرضها اخلامس  في 
للف���رص الوظيفي���ة مببن���ى 
الكائن مبنطقة مشرف  الكلية 
وتأتي هذه اخلطوة تأكيدا من 
الكلية األسترالية على أهمية 
التأهيل العلمي والعملي للطالب 
ومساعدتهم في حياتهم املهنية 
التعرف  املستقبلية من خالل 
على الش���ركات وما تقدمه من 
فرص وظيفية حلديثي التخرج 
واملتدربني، حيث تتميز الكلية 
األسترالية ببرامجها التدريبية 
العملية التي تؤهل اخلريجني 

للعمل مباشرة بعد التخرج.
وعّبر د.فيشي كاري رئيس 
الكويت  الكلية األسترالية في 
عن مدى س���عادته بإقامة هذا 
املعرض للسنة اخلامسة على 
التوالي، مؤكدا أهمية التواصل 
ب���ني الطالب والش���ركات قبل 

القطاعني احلكومي واخلاص.
وخالل جولته التي قام بها في 
املعرض رحب د.فيشي باملشاركني 
وأثنى على جهودهم في استقبال 
واحتض���ان اخلريج���ني اجلدد 
وشكرهم على اهتمامهم مبعرض 
الكلية األسترالية اخلامس للفرص 
الوظيفية، متمنيا استمرار دعمهم 

خالل السنوات املقبلة.
ه���ذا وق���د ش���هد املعرض 
مشاركة 29 شركة من مختلف 
القطاعات االقتصادية كالبنوك 
والنفط والعقارات واالتصاالت 
وخدم���ات التوظيف والفنادق 
الوظيفي  التأهيل  وأكادمييات 
واملستش���فيات وتضمن ايضا 
مش���اركة الكلية األس���ترالية 
تأكيدا منها على أهمية توفير 
فرص العم���ل وثقتها الكبيرة 
باخلبرات العملية التي يتمتع 
الكلية األس���ترالية  بها طالب 

بشكل خاص.

التخ���رج وبع���ده وان يج���د 
املتخرجون فرص عمل تناسب 
اختصاصاته���م وتطلعاته���م 
وذلك للرقي مبستوى اخلدمات 
واالستفادة القصوى من اخلبرات 
واإلمكانيات املتاحة مبا يخدم 

مصلحة الكويت بش���كل عام، 
وذكر د.فيشي كاري ان الكلية 
تبذل قص���ارى جهدها لتوفير 
ما يحتاجه الطالب من مناهج 
تعليمي���ة وتدريبية متطورة 
تواكب العصر وهذه هي رسالتها 

احلقيقية واألهم هو احتضان 
هؤالء اخلريجني وتأمني فرص 
العمل املناسبة لهم ليتمكنوا من 
أداء دورهم الفعال في املجتمع 
وهذه املسؤولية تقع على عاتق 
جميع الشركات واملؤسسات في 

وزير التعليم األرجنتيني تفقد مرافق تدريب صيانة الطيران في الكلية
االء خليفة

استضافت الكلية االسترالية وزير 
التعليم والتكنولوجيا االرجنتيني 
خوس���يه لينو باراناو وذلك خالل 
زيارته للكويت وشملت جولته معظم 
اقسام الكلية كمركز احملاكاة للعلوم 
البحرية االول من نوعه في الكويت، 
والذي يوفر التعليم والتدريب املهني 
للدارسني باالضافة لتطوير الكفاءات 
املالحية للموظف���ني واملتدربني في 
جميع القطاعات العسكرية واملدنية 
على الصعيدي���ن احمللي واالقليمي 
ويعد صرحا علمي���ا ونقلة نوعية 
متطورة واجنازا هاما من اجنازات 
الكلية االس���ترالية، كما قام بزيارة 
ورشة قسم الهندسة التي توفر برامج 
التدريب املهني من خالل تخصصات 
تقنية لطلبتها، وذلك من اجل تخريج 

عناصر قادرة على التميز في سوق 
العمل واحداث فرق في مجال عملهم 
على املستويني احمللي والدولي حيث 
يستخدم قسم الهندسة برامج تدريب 
نظرية وعملية في مناهج تخصصاتهم 
من اجل غرس املعرفة واملهارة وصقل 
الى بث  الطالب باالضافة  شخصية 
الثق���ة بالنفس وتطوي���ر الكفاءات 
ومتكينهم من االبداع في اطار البيئة 
الراعي���ة والتي تتميز به���ا الكلية 

االسترالية.
باالضافة الى ما سبق كان خلوسيه 
جولة على مراف���ق تدريب صيانة 
الطيران في الكلية االسترالية والتي 
تعد من بني افضل املرافق جتهيزا في 
املنطقة حيث تتوافر طائرة بوينغ 
B737 كامل���ة احلجم كمرفق تدريب 

حقيقي للطالب.

استقالة نائبة مدير »التوريدات« بـ »التطبيقي« 
بعد تجاوزات في العقود والمناقصات

محمد المجر
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان نائب 
مدير ادارة التوريدات في الهيئة قدمت استقالتها 
الى مكتب املدير العام د.يعقوب الرفاعي وان 
قرار قبول االستقالة سوف يصدر في األيام 
القليلة القادم. وقالت املصادر ان نائب مدير 
ادارة التوري����دات اقدمت عل����ى هذه اخلطوة 
بعد ان صدرت االدانة بحقها بشأن جتاوزات 
مالية وادارية باالدارة من قبل ادارة الشؤون 
القانونية بالهيئة وضرورة محاسبتها قانونيا 
بعد ورود عدة ش����كاوى واتهامات بحقها من 

قبل نقابة العاملني بالتطبيقي وتوجيه كتب 
بهذه التجاوزات الى مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي ومذكرتني إلى وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي حمود. وأكدت ان الوزير وجهت 
كتبا بهذا اخلصوص الى مدير عام الهيئة بشأن 
التحقيق في هذه االتهامات واالدانة التي وردت 
من قبل  نقابة التطبيقي وادانة ادارة الشؤون 
القانونية لنائب مدير ادارة التوريدات وشددت 
على ضرورة كش����ف املخالفات املتعلقة بها، 
واضافت ان جلن����ة امليزانيات مبجلس االمة 
وجهت مخالفات الى الهيئة بهذا الشأن وخاصة 

فيما يتعلق باملناقصات والعقود.

»الشؤون القانونية« أدانتها

..والكشتي يستقيل من اتحاد طلبة الكويت في البحرين
آالء خليفة

انتقد عض����و الهيئة اإلدارية 
ورئي����س جلن����ة املس����تجدين 
والش����كاوى الطالبي����ة باالحتاد 
الكويت فرع  الوطن����ي لطلب����ة 
البحرين فهد الكشتي تعامل رئيس 
الهيئ����ة االدارية ف����رع البحرين 
التي  مشاري مرشد مع املشاكل 
تواجه الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مملك����ة البحرين، متهما اياه 
مبحاولة قلب احلقائق والتستر 
على من أساء للكويت في احدى 

اجلامعات البحرينية.
وذك����ر الكش����تي ان مرش����د 

بتصريحاته الصحافية وصف تطاول احد األساتذة 
على الكويت في تلك اجلامعة بأنه لغط وكالم عار عن 
الصحة وان احد الطلبة ابلغ رئيس املكتب الثقافي 
ش����فويا دون ان يقدم شكوى رسمية بذلك واتهامه 
لبعض وسائل اإلعالم بتأجيج القضية بأن رئيس 
املكتب اتصل باجلامعة التي استدعت الدكتور وتبني 
ان ما أثير ادعاء باطل وان اجلامعة أوقفت الدكتور عن 
تدريس الطلبة الكويتيني بسبب طباعه الشخصية 

وليس بسبب تطاوله على الكويت.
وقال الكشتي ان كالم رئيس االحتاد غير صحيح 
وال ميت للحقيقة بصلة وجاء لذر الرماد في العيون 
وتصريحه بهذه الطريقة دليل إدانة عليه، مضيفا 
ان الدكتور في تلك اجلامعة هاجم الكويت بش����كل 
مباشر أمام الطلبة الكويتيني، ووصف حرب حترير 
الكويت بأنها غير شرعية وغير قانونية وترحم على 
املقبور صدام حسني أمام اجلموع الطالبية، متسائال 
عن اي طباع ش����خصية يتح����دث رئيس االحتاد؟ 

وكيف يسمح لنفسه بتبرير موقف 
الدكتور ويغض الطرف عن من 
مس الكويت وشعبها أمام املأل؟

وزاد الكشتي بأنه اجتمع مع 
رئي����س املكتب الثقاف����ي د.علي 
الدمخي بحض����ور مجموعة من 
الطلب����ة الذين ش����هدوا احلادثة 
وأحد اعضاء السفارة ومت تقدمي 
الش����كوى مكتوبة بشكل رسمي 
من قبل ه����ؤالء الطلبة وهو ما 
حاول رئيس االحتاد وصفه في 
تصريح صحافي بعد اسبوع كامل 
بأنه كالم شفوي من احد الطالب، 
مضيفا ان رئيس املكتب الثقافي 
حترك مشكورا بعد هذه الشكوى ومت التحقيق مع 
الدكتور في اجلامعة مبعرفة رئيس اجلامعة وعند 
س����ؤاله هل ترحمت على املقبور صدام حسني أمام 
الطالب الكويتيني قال نعم ترحمت حيث مت اتخاذ 
ق����رار بفصله من اجلامعة وإبع����اده عن البحرين. 
وأكد الكش����تي ان مرشد حاول تدارك املوقف الحقا 
بعد س����يل االنتقادات التي وجهت اليه من الطالب 
الدارس����ني في البحرين وأعلن عن لقاء مع عدد من 
الطالب وذكرهم باالسم وهم الذين حضروا معي الى 
د.الدمخي لتقدمي الشكوى، مضيفا رفضهم لدعوة 
مرشد بسبب تخاذله في هذه القضية الوطنية التي 

متس الكويت وقضاياها العادلة.
وأعلن الكش����تي في خت����ام تصريحه عن تقدمي 
اس����تقالته من االحتاد بقوله ال يشرفني اجللوس 
مع بعض األش����خاص الذين ال تهمهم اال مصاحلهم 
الشخصية ويضعون رؤوسهم في األرض كالنعام 

في القضايا العادلة الوطنية.

اتحاد »التطبيقي« يطالب بضبط 
من حاول إشعال »الدراسات التجارية«

استنكر رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب وليد الكندري 
احملاولة الالأخالقية إلشعال حريق جديد بكلية الدراسات 
التجارية � بنات صباح أمس االربعاء. وطالب الكندري 
وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لكش���ف من حاول 

إش���عال هذا احلريق الذي كان ميكن ان يودي بحياة 
الطالبات ويبث الرعب في نفوسهن، كما طالب ادارة 
الكلية بتكثيف االمن وانتشاره في ارجاء الكلية ملراقبة 
ومنع أي محاوالت جديدة من شأنها ان تثير الرعب 

في نفوس الطالبات وتعرضهن للخطر.

تجديد بهو »الطب« قريبًا 
بناء على مقترح الرابطة

صرح رئيس رابطة طلبة 
الطب الكويتية محمد الغامن بأن 
الرابطة تتابع مقترحا إلدارة 
كلية الطب ينص على جتديد 
بهو كلية الطب بالكامل وإعادة 
تصميمه كانت قد قدمته منذ 
فترة. وتابع: قام وفد الرابطة 
املدير االداري  اخيرا مبقابلة 
لكلية الطب جاس����م اخلرافي 
ملناقش����ة عدد من املقترحات 
من أجل جتدي����د بهو الكلية، 
منه����ا مقترح����ات أساس����ية 
كتغيير تصميم البهو ليكون 
معاصرا أكثر ويليق بأن يكون 
واجهة استقبال لزوار ورواد 
الكلية، مع مراعاة تضمن هذه 
التعديالت كامل البهو مبا فيه 
احلوائط والس����قف وزيادة 
االنارة فيه خاصة عدد االضواء 
املستغلة في الفترة املسائية. 
كما طالبت الرابطة بزيادة اعداد 
أماكن اجللوس واالستراحات 
الطالبية ف����ي البهو وتوفير 
املس����احات اخلاصة للرابطة 
لوضع اعالناتها واملشاركات 
الطالبية في االنشطة. واضاف 
ان الرابطة عرضت على االدارة 
املساهمة في وضع التصاميم 
لتجديد بهو الكلية واملساعدة 
بأي مجال كان، وذلك للخروج 
بتصميم بهو يليق بأعلى صرح 

اكادميي في جامعة الكويت.

رئيس مجلس االمناء عبداهلل الشرهان والوزير االرجنتيني خوسيه لينو باراناو خالل اجلولة

فهد الكشتي


