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فوزي املجدلي وكبار قيادات برنامج إعادة الهيكلة في مقدمة احلضور

د.صالح العبداجلادر يلقي محاضرةفوزي املجدلي متحدثا

خالل حفل توزيع الجوائز

علي جابر العلي: مسابقة البحث المعلوماتي
تستهدف التشجيع على استخدام االنترنت

تكرمي أحد الفائزين

ليلى الشافعي
اللجنة املنظمة  اعلن رئيس 
ملسابقة البحث املعلوماتي الشيخ 
علي اجلابر العلي ان املس���ابقة 
التي تق���ام للع���ام الثاني على 
التوالي تهدف الى حث املجتمع 
الكويتي على البحث عن املعلومة 
في شبكة االنترنت والدخول الى 
املجتمع املعلوماتي، ليكون البحث 
عن املعلومة ج���زءا من حياتنا 

اليومية.
وق���ال في احلف���ل اخلتامي 
وتكرمي الفائزين باملسابقة الذي 
أقيم مساء امس االول بحضور 
أوراد جاب���ر األحمد  الش���يخة 
الصباح، ان املسابقة التي انطلقت 
من عامني تس���عى الى تشجيع 
اس���تخدام االنترن���ت وملا لديه 
م���ن املعلومات، الفتا الى انه مت 
تطوير املسابقة لهذا العام، بعد 
ان أدخلت وزارة التربية منهج 
اللغة االجنليزية، األمر الذي أتاح 
ملعظم الطلبة معرفة هذه اللغة، 
مشيرا الى ان املعلومات املتوافرة 
على الشبكة املعلوماتية باللغة 
االجنليزي���ة كبيرة جدا مقارنة 
باللغة العربية، لذا هذا سيسهل 
األمر على املتسابقني في البحث 
عن املعلومة باللغة االجنليزية. 
وأشار الى زيادة اعداد املشاركة 
الذي  املاض���ي، األمر  العام  عن 
القائمني على اجلائزة  يش���جع 
لالستمرار في تنظيم املسابقة 
ومحاولة تطويرها بشكل دائم 
وحتديثها عام���ا بعد عام، الفتا 
الى ان هذه الزيادة دليل على ان 
الكويتي حريص على  املجتمع 
الدخول في املجتمع املعلوماتي 

واالستفادة منه.
وأوضح ان املس���ابقة تطرح 
انها  اال  الكويت  على مس���توى 
عربية وخليجية، ألنها تس���مح 
جلميع املقيمني على ارض الكويت 
من مختلف اجلنسيات باملشاركة، 

معتبرا كل مقيم ابنا لهذه الدولة، 
مذك���را بوقفة اجلميع مع احلق 
الكويتي إبان االحتالل العراقي.

بدورها ثمنت الشيخة أوراد 
اجلابر اجلهود املبذولة الجناح 
هذه املس���ابقة املتميزة، مؤكدة 
على اهميتها في مواكبة التقدم 
التكنولوج���ي الرهيب في عالم 
الرائد  املعلوماتي���ة، ودوره���ا 
في احلث عل���ى التثقيف الذاتي 
من خالل البح���ث عن االجابات 
الصحيحة عبر شبكة االنترنت، 
معتب���رة ان اجلائزة رائدة على 
املستوى احمللي، معربة عن أملها 
في ان تصل الى العاملية، داعية 
جميع شباب الكويت واملقيمني 
على ارضها الى االسراع واملشاركة 
ف���ي هذه اجلائ���زة املتقدمة في 
دورتها املقبلة، والتي من شأنها 
نش���ر ثقافة احلاسوب. وقالت 
الش���ك ان هذا العمل من شأنه 
دعم املجتمع املعلوماتي بشكل 
عام، ونظم املعلومات واألساليب 
احلديثة لنشر املعلومات، الفتة 
الى ان الفضل يعود بعد اهلل الى 
الشيخ علي اجلابر العلي الصباح 
الذي تبنى هذه اجلائزة فكانت 
هي األساس في دعم هذا النشاط 

العلمي التقني.
من جانبه، قال عضو اللجنة 
املنظمة م.بسام الشمري، ان موقع 
الشيخ علي اجلابر العلي لتقنية 
املعلومات موق���ع يهتم باألمور 
ال���ى مواكبة  التقني���ة ويهدف 
العالم من  التطور احلاصل في 
خالل العمل على س���د الفجوات 
املعلوماتية بني الغرب والشرق 
وإلى تأهيل مستخدمي االنترنت 
في الكويت، الفتا الى ان مسابقة 
البحث املعلوماتي هي احد أهم 

األنشطة احلالية للموقع.
وأضاف: انطلقت املس���ابقة 
منتصف ابريل املاضي، واستمرت 
نحو 35 يوما وشارك فيها 1914 
مس���تخدما لالنترن���ت، وأكمل 
املسابقة 1450 مستخدما، وأكملها 
بشكل صحيح 277 مستخدما، مت 
ادخالهم القرعة التي أقيمت على 
الهواء مباشرة من برنامج عالم 
الكمبيونت يوم اجلمعة املاضي، 
ومت الس���حب على 20 فائزا ومت 
تكرمي 4 مستخدمني آخرين لتميز 
مشاركاتهم. وأشار الى ان اجلوائز 
املقدمة من الش���يخ علي اجلابر 
العلي بلغت 5 آالف دينار بواقع 

200 دينار لكل فائز.

المكرمون

المكافأة المالية وشروط صرفها وسقوط الحق فيها

الطلبة والطالبات في وزارة التربية

خالد جمعان وقيان العازمي  ٭
يوسف عدنان عبدالنبي ريحاني  ٭

محمد سامي محمد عبده  ٭
شهد ابراهيم عثمان ابراهيم  ٭

هدى خلف العنزي  ٭
حوراء محمد اجلزاف  ٭

دالل محمد احلربي  ٭
عمر سليمان السلطان  ٭
شريفة فاضل بهبهاني  ٭
رزان عدنان اجليعان  ٭

نور جمال خضر أبوصالح  ٭

المواطنون والمقيمون من مستخدمي 
اإلنترنت في الكويت

بشرى طالب احللبي  ٭
منيرة معجب فالح العجمي  ٭
ختام عبدالرحيم احمد بكير  ٭

نادي عودة علي  ٭
رجاء سعد جوهر  ٭

المساهمون

منال مكي عباس الشواف  ٭
عايض مبخوت سالم العجمي  ٭

سليمان فواز تقال  ٭
حياة حسن عبداهلل املزيدي  ٭

رشا جنر مسند املطيري  ٭
بدر ناصر سالم الظفيري  ٭

راشد عبداللطيف احل���داري  ٭

1- قيمة املكافأة )100 دينار( عن كل شهر 
تدريب.

2- تصرف مكافأة عن كل شهر عمل بعد 
انتهاء مدة التدريب وهي من 27 يونيو الى 

27 يوليو.
3- يت���م خصم قيمة )4 دنانير( عن كل 

يوم غياب من املكافأة.

4- يسقط احلق في املكافأة في احلاالت 
التالية:

أ - االنسحاب من الدورة التدريبية مع عدم 
جواز االلتحاق بأي دورة تدريبية أخرى

ب - الفصل من الدورة
ج - االستبعاد من دورة بتجاوز نسبة 

20% من الوقت املخصص لها.

المجدلي: اندماج الطالب مبكراً في بيئة العمل يزرع لديه الثقة بالنفس ويحفز قدراته على اإلبداع

برنامج الهيكلة دّشن مشروع تدريب
وتوظيف الطلبة للعام السابع على التوالي

أسامة دياب
أكد األمني العام لبرنامج إعادة 
العاملة واجلهاز  الق����وي  هيكلة 
التنفي����ذي للدولة باإلنابة فوزي 
املجدل����ي أن مش����روع تدري����ب 
وتوظيف الطلب����ة لصيف 2010، 
يقام برعاية برنامج إعادة الهيكلة 
التوالي  للس����نة الس����ابعة على 
وتش����ارك فيه كوكبة واعدة من 
طلبة وطالبات الثانوية والكليات 
واجلامعات الستثمار أوقات فراغهم 
في فترة الصيف بالعمل واالجتهاد، 
مشيرا إلى أن مبادرة اجليل الصاعد 
نحو العلم والعمل هي باعث على 
التفاؤل في املستقبل. جاء ذلك في 
كلمته التي ألقاها في حفل تدشني 
مشروع تدريب وتوظيف الطلبة 
صيف 2010 للعام الس����ابع على 
التوالي في قاعة مركز مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي للمؤمترات 
بغرفة صناع����ة وجتارة الكويت 
مساء أمس األول بحضور حشد 
من الطالب والطالبات الراغبني في 

االشتراك في املشروع.
وأض����اف املجدلي ان رس����الة 
برنامج إعادة الهيكلة هي تشجيع 
وتأهيل الشباب الكويتي للعمل في 
القطاع اخلاص وإذكاء روح التحدي 
لديه لدخول سوق العمل والريادة 
فيه، موضحا أن البرنامج اعتمد 
مشروع توظيف وتدريب الطلبة 
والطالبات في شركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص إميانا منه بأن هذا 
العمل الوطني يعود على أبنائنا 
بالنفع املعنوي الكبير على اعتبار 
أن اندماج الطالب مبكرا في بيئة 
العمل ي����زرع لديه الثقة بالنفس 

ويحفز قدراته على اإلبداع.

تجاوب كبير

وأش����اد بنج����اح املش����روع 
والتجاوب الكبير والتفاعل البناء 
من قبل مؤسسات وشركات القطاع 
اخلاص املشاركة في املشروع والتي 
بلغ عددها لهذا العام 60 ش����ركة 
ومؤسسة وطنية وفرت عدد 900 
فرصة عمل للط����الب والطالبات 
خالل شهري الصيف من منتصف 
يوني����و إلى منتصف أغس����طس 
2010، مثمنا مشاركة هذه الهيئات 
واملؤسسات التي تشارك في جهود 
اإلش����راف والتنس����يق واملتابعة 
للطلبة املش����اركني وتتعاون مع 
فري����ق البرنامج املكل����ف بإدارة 
املشروع. ودعا الطالب والطالبات 
إلى التحلي بروح االلتزام واجلدية 

والتعامل مع اجلمهور، باالضافة 
إلى احلصول على شهادة تقدير 
ومكافأة مالية للمشاركني بنجاح 

في املشروع.
وذكر الكندري التزامات املتدرب 
الواجب اتباعها قبل وخالل فترة 
التدريب، االلتزام والقبول مبكان 
وفرص����ة التدريب املتاحة والتي 
مت حتديده����ا م����ن قب����ل برنامج 
القوى العاملة وحس����ب املواعيد 
املقررة من جه����ة العمل، االلتزام 
بالتوقيع في كشوفات احلضور 
واالنصراف مع الرجوع إلى منسق 
املشروع في البرنامج حال وقوع 
أي مشكلة تطرأ في مجال العمل 
والتقيد باللوائح واألنظمة املعمول 
بها في جهة العمل، باالضافة الى 
احملافظة على أسرار جهة العمل، 
التقيد باالنضباط والهدوء، التقيد 
باألخالق املهنية وارتداء املالبس 
الالئقة بجهة العمل، مراعاة حقوق 
امللكية الفكري����ة عند تصوير أو 
نسخ أي من مطبوعات جهة العمل، 
مبينا احلاالت التي يفصل املتدرب 

بسببها ومنها:
 1- ارتكابه عمال مخال بالشرف 
أو األمانة أو اآلداب العامة أو احلكم 
علي����ه بعقوبة مقيدة للحرية في 
خيانة أو جرمية مخلة بالشرف 

واألمانة.
2- التع����دي بالقول أو الفعل 
أثناء التدريب أو بسببه على أي من 
أعضاء هيئة التدريب أو املشرفني 

أو زمالئه املتدربني.
3- عدم التزامه بنظم الدورة 
وف����ق الضواب����ط الت����ي يضعها 
البرنامج. وش����دد عل����ى أن مدة 
التدريب ش����هر واحد خالل فترة 
الصيف، مح����ددا عدد س����اعات 
التدريب في اجلهة 4 ساعات إما 

صباحية أو مسائية
وتضم����ن اللق����اء محاض����رة 
للمتدربني حتت عن����وان »بيدك 
تصنع مستقبلك« قدمها د. صالح 
العبداجلادر الذي حتدث للطلبة عن 
ضرورة حتديد اهدافهم على النطاق 
الشخصي والوظيفي واملؤسسي، 
الفتا ال����ى ان 93% م����ن صناعة 
املس����تقبل بيدنا و7% منها فقط 
خارج سيطرتنا. وعرض د.العبد 
الثقة  اجلادر استراتيجيات بناء 
بالنفس ومعوقات النجاح وكيفية 
تفادي هذه املعوقات، جدير بالذكر 
أن احملاضرة تخللت مجموعة من 
التدريبات العملية للمتدربني تفاعل 

معها احملاضر.

في عملهم امليداني لدى الشركات 
املساهمة في املشروع وهي شركات 
متميزة وذات خبرات متنوعة، وأن 
يستفيدوا من هذه الفرصة الثمينة 
ف����ي التعرف على أج����واء العمل 
القطاع اخلاص وما يحتاجه  في 
سوق العمل من مهارات وقدرات، 
وأن ينهل����وا من خبرات إخوانهم 
العاملني في هذه الشركات، متمنيا 
التوفيق للقائمني واملشاركني في 
هذا املشروع الوطني من أجل مزيد 

من العطاء لكويتنا الغالية.
ومن جهته أكد رئيس قس����م 
إعادة  التدري����ب ببرنامج  تقييم 
العاملة واجلهاز  الق����وي  هيكلة 
التنفيذي للدولة طارق الكندري 
أن رسالة املشروع تتمثل في تنمية 
الكويتي على  وتشجيع الشباب 
العمل في القطاع اخلاص من خالل 
املدارس  االهتمام بشريحة طلبة 
واملعاهد واجلامع����ات بتدريبهم 
امليداني في مختلف أنواع العمل 

بالقطاع اخلاص، الفتا إلى أن أهداف 
املشروع تتلخص في خلق روح 
التحدي وحب العمل لدى الشباب، 
إبراز أهمية التدريب في اجلهات 
غير احلكومية مبا يحث اخلريجني 
ويؤهلهم لاللتحاق بها مستقبال، 
تهيئة الطلبة تقنيا وفنيا بصورة 
مبكرة مما يساعدهم بعد التخرج 
ليكونوا متوافقني مع احتياجات 
العمل بالقطاع اخلاص،  س����وق 
تقوي����ة وبناء مه����ارات وقدرات 
الطال����ب وتدعيم ثقته بنفس����ه، 
ومتكينه من دخول بوابة العمل 
القط����اع اخلاص، اس����تفادة  في 
الطالب مادي����ا عبر املكافآت التي 
تقدم لتحفيزه للتدريب والعمل في 
القطاع اخلاص، فضال عن االستفادة 
األدبية م����ن خالل احلصول على 
ش����هادة اخلبرة م����ن اجلهة التي 

يتدرب بها ميدانيا.
وحدد الكندري الشرائح التي 
يس����تهدفها املش����روع في طلبة 

الثال����ث والرابع من  املرحلت����ني 
التعلي����م اجلامعي، طلبة الصف 
الثاني في الكليات واملعاهد التي 
ال تتجاوز مدة الدراسة فيها عامني 
دراسيني وطلبة الصفني احلادي 
عش����ر والثاني عش����ر بالتعليم 
الثانوي، مشيرا ملجاالت التدريب 
التي وفرها املشروع في القطاعات 
املختلفة منها قطاع املصارف، قطاع 
السيارات،  االتصاالت، ش����ركات 
مكاتب احملاماة، املصانع، اجلمعيات 
التسويق واملبيعات  التعاونية، 

واملجال السياحي.
ولفت الكندري إلى أن مشروع 
تدريب الطلبة يعد االستثمار األمثل 
للعطلة من خالل توفير املعرفة 
املدارك للمش����اركني،  وتوس����يع 
بناء عالق����ات ميدانية مفيدة مع 
العاملني في الش����ركات الوطنية، 
العملية  توفير املتعة باملمارسة 
الهتمامات وهوايات املشاركني في 
مجاالت الكمبيوتر والبيع والشراء 

»المعلمين« تحتفل اليوم بتخريج 35 معلمًا 
ومعلمة من أكاديمية إعداد القادة

حتت رعاي���ة وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود حتتفل اكادميية اعداد 
القادة في جمعية املعلمني اليوم بتكرمي دفعة العام 
الدراسي احلالي من خريجيها والبالغ عددهم 35 
خريجا وخريجة من املعلمني واملعلمات، وذلك في 
حفل س���يقام في متام الساعة السابعة والنصف 
مس���اء في فندق هوليداي ان داون تاون مبنطقة 

دسمان.
وسيشتمل احلفل على كلمات للدكتورة موضي 
احلمود ولرئيس جمعية املعلمني عايض السهلي 
ولنائب مدير جامعة الكويت للخدمات االكادميية 
د.احمد املنيس وملدير عام االكادميية وعضو مجلس 
ادارة جمعية املعلمني عبدالرحمن اجلاسر وكلمة 
اخلريجني تلقيها منى العنزي الى جانب عرض 

لفيلم وثائقي عن مشوار االكادميية خالل العام الدراسي وتوزيع 
ش���هادات التخرج على اخلريجني الى جان���ب تكرمي راعية احلفل 
د.موض���ي احلمود ود.احمد املنيس ومدي���رة مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر في جامعة الكويت فوزية معرفي ورئيسة قسم 

الدورات التدريبية في املركز فاطمة اجلميعان.
وكان مدير عام االكادميية عبدالرحمن اجلاس���ر قد اشار الى ان 
الدفعة التي سيتم تكرميها هي الدفعة الثانية من خريجي االكادميية 
التي انشئت بدءا من العام املاضي بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر في جامعة الكويت بهدف ان تكون 
مركزا متخصصا في التدريب القيادي للمعلمني 
واملعلمات مبش���اركة نخبة من االكادمييني واهل 
االختصاص، وان تعمل على تنمية املهارات القيادية 
واالدارية االساس���ية لدى املعلمني واملعلمات من 
خالل منهج تدريبي ومن خالل اساليب تدريبية 
متعددة من دورات وورش تدريبية ومحاضرات 
وفرق عمل ومنهج قراءات ولقاءات مع قادة ومقاالت 
ومقابالت تلفزيونية واذاعية باالضافة الى مشاريع 

وحلقات نقاشية.
واعرب اجلاسر عن ش���كره للرعاية الكرمية 
لوزيرة التربية للحف���ل وللدعم الذي حظت به 
االكادميية من قبل مجلس ادارة جمعية املعلمني 
الى جانب التعاون الكبير مع مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر في جامعة الكويت، كما اشاد بجهود احلاضرين 
ومستشارة االكادميية سلوى العجيري والتفاعل والتجاوب الكبيرين 

من قبل منتسبي االكادميية وما متيزوا به من جدية وتعاون.
واكد اجلاسر في ختام تصريحه حرص االكادميية على استكمال 
مشوارها، مشيرا الى انها فتحت حاليا باب التسجيل للراغبني في 
االنتساب اليها للعام الدراسي املقبل 2010 � 2011، وان باب التسجيل 
مفتوح جلميع املعلمني واملعلمات الكويتيني في مقر اجلمعية بالدسمة 

على ان يجتاز املتقدم االختبار التحريري واملقابلة الشخصية.

يوسف الشهاب يعد كتاباً عن مؤسسي الصحافة الكويتية

تكليف باحثين بالكتابة عن رواد الصحافة الخليجيين

ناصر العثمان

أعل���ن احت���اد الصحاف���ة 
اخلليجية انه عقد اتفاقا مع عدد 
من الباحثني ف���ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي واليمن العداد 
كتب تفصيلية حتكي مس���يرة 
وتاريخ مؤسسي ورواد الصحافة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
واليمن، وذلك تنفيذا للتوصية 
التي اقرها اجتماع االمانة العامة 
السابع الذي عقد في الدوحة في 

مارس من العام 2008.
وتنص فكرة »تكرمي مؤسسي 
ورواد الصحافة اخلليجية« على 
ان يقوم االحتاد بتكرمي املؤسسني 
والرواد في كل دولة على حدة 
ابتداء من مملكة البحرين بهدف 
تأسيس مرجعية لتاريخ مؤسسي 
الصحافة اخلليجية وروادها، 
وكذلك اظه���ار دورهم العظيم 
واهميت���ه في تأس���يس العمل 
الصحاف���ي في اخلليج، وايضا 
يهدف املشروع الى التعرف على 
طبيعة الفترة التي عاشها الرواد 
والصعوبات التي واجهتهم وهم 

يؤسس���ون لنا ما وصلنا اليه 
اليوم.

ومت االتف���اق م���ع الباحثني 
على اختيار باحث من كل دولة 
خليجية باالضافة الى اليمن على 
ان يقوم الباحث بالرصد العلمي 
التأس���يس  والتوثيقي حلركة 
الصحافي ورواد الصحافة في 
البلد الذي كلف بتوثيق تاريخه 

الصحافي.
الباحث  االتف���اق م���ع  ومت 
السعودي محمد القشعمي على 
ان يقوم باعداد كتاب عن مؤسسي 
ورواد الصحاف���ة ف���ي اململكة 
العربية السعودية، ومع الباحث 
الكويتي يوس���ف الشهاب على 
ان يقوم باعداد كتاب عن رواد 
ومؤسسي الصحافة في الكويت 
ومن عمان الباحث د.عبداملنعم 
منصور احلسني، ومن االمارات 
الباحث د.عبداهلل الرحمة، ومن 
اليمن الباحث عبداحلليم سيف، 
ومن قطر الباحث د.ربيعة بن 

صالح الكواري.

الصحاف���ة  احت���اد  وكان 
اخلليجية بدأ في يناير املاضي 
أول انشطة التكرمي عندما نظم 
الثقافة  حت���ت رعاي���ة وزارة 
واالعالم احتفال تكرمي مؤسسي 
البحرينية،  ورواد الصحاف���ة 
حضرته وزيرة الثقافة واالعالم 
مبملكة البحرين الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة ومؤسسو ورواد 
الصحافة البحرينية االحياء واسر 

الذين ارحتلوا الى الرفيق االعلى 
حيث مت تكرميهم من خالل توزيع 
التذكارية والشهادات  الكؤوس 
التقديرية عليهم، وكذلك توزيع 
كتاب »مؤسسي ورواد الصحافة 
البحرينية« الذي اعده الباحث 
د.منصور سرحان بتكليف من 

االحتاد.
وقال االم���ني العام لالحتاد 
ناص���ر العثمان ان مؤسس���ي 
ورواد الصحاف���ة ف���ي بلداننا 
يستحقون هذا االهتمام والرعاية 
بعد ان امضوا سنوات عمرهم 
في تأس���يس ما ننعم به اليوم 
وساهموا بكل أمانة خالل فترة 
عمله���م في تلبي���ة احتياجات 
ومتطلبات الساحة السياسية 
والثقافي���ة واالدبية، مؤكدا ان 
مناس���بة االحتفال مبا اجنزوه 
التذكير بان  تعطينا كثيرا من 
العطاء التزال مستمرة  مرحلة 
بفضل هؤالء الرواد، كما متثل 
املناسبة تقديرا وعرفانا لهؤالء 

الرواد.

عبدالرحمن اجلاسر

)أسامة البطراوي(الشيخ علي جابر العلي والشيخة أوراد اجلابر مع املكرمني

)أنور الكندري(


