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الحركة السلفية تحذر من األطماع الخارجية في مجال نظم وتقنية المعلومات بـ»التأمينات«

التركي: برنامج تأهيل الكويتيين يعتمد على مناهج 
»IBM«عالمية ويمنح شهادات معتمدة من

الجزائر الوجهة األولى للمعرض

العميري: معرض متجول من بيت الكويت لألعمال الوطنية 
في العديد من دول العالم إلبراز التاريخ الكويتي

الغزو العراقي وفرحة التحرير 
في العديد من املتاحف الوطنية 
والعس���كرية ف���ي دول عربية 
وأجنبي���ة من خ���ال اتفاقيات 
توأمة بني البي���ت وهذه الدول 
ومنها دولة الس���نغال واململكة 
الهاش���مية واململكة  االردني���ة 
التي يجري  املغربية وبلغاريا 
اآلن االستعداد الفتتاح جناح دائم 
للبيت في متحفها العسكري بعد 
أن كان البيت قد افتتح جناحه 
الدائم في متحفه���ا املدني آما 
أن يكون االفتتاح حتت رعاية 
ودعم النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك، مؤكدا اس���تمرار 
البيت في مثل هذه النش���اطات 
البينية لتب���ادل ثقافة الكويت 
م���ع أكبر عدد ممك���ن من دول 

العالم.

احملمد الذي دأب على تشجيع كل 
مبادرات البيت الوطنية والشبابية 
ويدعم كل املبادرات االخرى التي 
من ش���أنها أن تعكس الصورة 
احلقيقية للكويت والبناء الكويت 
في احملاف���ل االقليمية والعاملية 
اميانا من سموه بأهمية االعام 
الفاعل واملؤثر في طرح  ودوره 
قضايا االمم وعرضها على الرأي 
الع���ام الذي بات االعام مصدره 
ش���به الوحيد ف���ي عالم يفيض 
باحملط���ات الفضائية والصحف 
واملواقع االلكترونية ووس���ائل 

االتصال احلديثة.
كم���ا ذكر العمي���ري ان بيت 
الكويت لاعمال الوطنية كان له 
الس���بق في اقامة أجنحة دائمة 
للبيت يع���رض فيها مناذج من 
التراث الكويتي وتاريخ الكويت 
القدمي واملعاصر وصورا من مآسي 

في خدمة أسر الشهداء واالسرى 
كرئيس اللجنة الوطنية لشؤون 

االسرى واملفقودين. 
وأض���اف أن املعرض يحظى 
بدعم وتأييد كبيرين من س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

- متحدث���ا عن املع���رض - أن 
الزيارة س���تبدأ بالبل���د العربي 
اجلزائر وتنطلق منه الى بلدان 
أخرى، الفتا الى أن املعرض يركز 
ضمن انشطته املختلفة واملتعددة 
على اجنازات املغفور له الشيخ 
سالم صباح السالم وما قدمه في 
سبيل الكويت ونصرة قضاياها 
العادلة والدفاع عنها بكل السبل 
املمكنة، مذكرا باالدوار املهمة التي 
قام بها املفغور له من خال توليه 
العديد من املناصب السياسية على 
الصعيد الداخلي مثل وزارة الدفاع 
والداخلية والشؤون االجتماعية 
وكذلك على الصعيد العاملي كوزير 
للخارجية وسفير لدولة الكويت 
في عدد م���ن أهم عواصم العالم 
مثل لندن وواش���نطن وعواصم 
أخرى في الدول االسكندنافية مثل 
النرويج والدمنارك لينهي حياته 

كش���ف رئيس بيت الكويت 
لاعمال الوطنية يوسف العميري 
عن انته���اء الترتيبات اخلاصة 
باملعرض املتجول الذي سيقوم 
ب���ه وفد من البيت ف���ي العديد 
من ال���دول العربية واالقليمية 
والعاملية بهدف ابراز أهم مفاصل 
التاريخ الكويتي وعرض قضايا 
الكويت في أكبر عدد من الدول 
كنوع م���ن النش���اط االعامي 
الذي يعرف ش���عوب  الوطني 
املنطقة وشعوب العالم بحقبة 
تاريخية مهمة من تاريخ الكويت 
املعاصر وخاصة ما تعرضت له 
العقدين االخيرين  الكويت في 
الغاش���م  العراقي  الغزو  جراء 
وما حمله ذلك من تبعات غيرت 
اخلارطة السياسية على املستوى 

العاملي.
وأعلن العميري في تصريح 

دعا عضو املكتب السياسي للحركة السلفية نايف 
املرد الى ضرورة ان يعي الشعب كل ما يدور حوله 
من احداث سواء في دول اجلوار او ما يدور في الدول 
الكبرى وله تأثير مباشر على الكويت واهلها وعدم 

التضرم من خطورة ما تؤول اليه االحداث. 
وقال املرد ان احلركة السلفية تضع على عاتقها 
ضرورة القيام بدور توعوي سواء ايجابي او سلبي 
بهذا الشأن خصوصا بعد تسارع االحداث التي جعلت 
م���ن الكويت ميدانا لبعضها في ظل تصارع القوى 
املهيمنة على املنطقة. وبنينّ املرد ان احلركة السلفية 
تؤيد الطرح الفكري الراقي للدكتور الفاضل عبداهلل 

النفيس���ي في ندوته التي نظمتها احلركة السلفية 
في اآلونة االخيرة والتي هي بعنوان »الكويت بني 
االطماع اخلارجية واالوضاع الداخلية« وحتذر احلركة 
الس���لفية من االطماع اخلارجية. وختم تصريحه 
بأهمية ادراك ماهية االوضاع السياسية وااللتفاف 
حول توحيد دول مجلس التعاون بايجاد قوة ضاغطة 
باملنطقة سواء بالساح او املال واننا ندرك اطماع 
اخلارج ونتفهم تعتيم الداخل بحجج واهية ال صلة 
لها بالواقع الكويتي والبد لنا من كش���ف مس���تور 
املخطط وتبصير االمة مبا يدور حولها من جنوح 

الكثيرين في هذا الشأن. أكد نائب املدير العام لشؤون التجهيز 
اآللي واملعلومات باملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية أحمد التركي اهمية البرنامج 
الثاني لتدريب وتأهيل الكويتيني حديثي 
التخرج في مجال نظم وتقنية املعلومات 
الذي تنظمه املؤسسة حاليا بعد النجاح 
الذي حققه البرنامج التدريبي االول في 

السنة املاضية.
وأشار الى ان املؤسسة قامت بتطوير 
البرنامج مبا يتفق واملستجدات في دراسات 
نظم وتقني���ة املعلوم���ات، حيث اعتمد 
البرنامج على أح���دث املناهج التدريبية 
املعروفة عامليا واملقدمة من ش���ركة )أي.

بي.ام( وال���ذي من خاله يت���م التركيز 
على تطوير مه��ارات املتدرب وت����أهيله 
للحص���ول على ش���هادة معتمدة في هذا 

التخصص.
وأض�������اف انه مت اختيار مس�������ار 
الب���يان���ات وادارة الش���بكات للدفع���ة 
الثانية من البرنام���ج، وصمم البرنامج 
التدريبي بطريقة تصقل مهارات وخبرات 
املتدرب املطلوبة في مجال نظام وتقنية 

املعلومات.
وقال الترك���ي ان البرنامج التدريبي 
يعقد خال الفترة من مايو وحتى ديسمبر 
املقبل، حيث ينقسم الى مرحلتني: التدريب 

االكادميي وميتد الى 25 اسبوعا، والتدريب 
العملي ويتم التدرب في شركة )أي.بي.ام�( 

في القاهرة ملدة ثاثة أسابيع.
وأوض���ح ان ه���ذا البرنامج ي�����أتي 
انط���اقا من اميان املؤسس���ة بضرورة 
اعداد الكوادر الوطنية املتخصصة بهدف 
تنمية املجتمع، واتاحة فرص عمل جديدة 
للمتدربني وتوفير العمالة الفنية املتخصصة 
في القطاعني اخلاص واحلكومي، والعمل 
على النهوض بكف���اءة املتدربني في هذا 
املجال وتزويدهم باملهارات والقدرات التي 
تؤهلهم ملزاولة ما يسند اليهم من أعمال 

في سوق العمل. احمد التركي

يوسف العميري


