


املتقدمة  البالد  كل  األكادميية في  املؤسسات  تعمل 
املادة  تقدمي  وهما  متوازيني،  باجتاهني  السير  على 
رعاية  نفسه  الوقت  وفي  جيدة،  بصورة  األكادميية 
إلى  ودفعها  إثرائها،  على  والعمل  وتنميتها،  املواهب 
املؤسسة  هذه  على  القائمني  من  يتطلب  مما  اإلمام، 
التعليمية األكادميية جهدًا مضاعفًا، ودعمًا متواصاًل 
لكي تستطيع الدفع واالستمرار باجتاه هذين اخلطني 

املتوازيني املهمني.
للتعليم  العامة  الهيئة  حرصت  املنطلق  هذا  ومن 
اخليط،  هذا  التقاط  على  والتدريب  التطبيقي 
البلد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  من  وبتوجيهات 
–حفظه الله ورعاه- والذي يؤكد دائمًا وفي كل مناسبة 
البلد  هذا  مستقبل  بالشباب  االهتمام  ضرورة  على 
الكرمي املعطاء، وضرورة تنمية مواهبه وتعليمه تعليمًا 

جيدًا بأحدث طرق التعليم والتدريب العاملية.
مثااًل  تكون  أن  نفسها  على  آلت  الهيئة  فإن  لذا 
التعليمية  املؤسسات  بني  اإلمكان-  –بقدر  يحتذى 
واألكادميية في العمل بهذا املنوال املتوازي بني التعليم 
األكادميي، وتنمية املهارات املختلفة اإلبداعية للطالب 

والطالبات.
كل  في  تشارك  أن  الهيئة  على  لزامًا  كان  وقد 
املسابقات اإلقليمية، التي تهتم باإلبداع، وإظهار املهارات 

املهارات  املختلفة، فشاركت أخيرًا في فعاليات مسابقة 
العاملية، والذي أقيم بدولة اإلمارات العربية الشقيقة، 
مثل  ومتنوعة،  عديدة  مجاالت  املسابقة  وضمت 
قطاعات تقنية البناء والفنون اإلبداعية واألزياء ونظم 
املعلومات واالتصاالت والتصنيع والهندسة، واخلدمات 
االجتماعية والشخصية والنقل واللوجستيات وأنظمة 
التحكم الصناعي اآللية والكهربائية واألعمال اإلنشائية 
التي  املسابقة  ضمت  كما  والزراعة،  والطبخ  والغذاء 
أقيمت للمرة األولى في الشرق األوسط مهارات تشغيل 
والروبوت ومحركات  والتكييف  التبريد  أجهزة  وصيانة 
والطباعة  الثمينة  واملعادن  الذهب  وصياغة  الطائرات 

الرقمية واألوفست واملزيد من املهارات األخرى.
للتعليم  العامة  الهيئة  تهتم  اآلخر  اجلانب  ومن 
التطبيقي والتدريب اهتمامًا بالغًا باجلانب األكادميي، 
األكادميي  االعتماد  على  للحصول  تسعى  دومًا  فهي 
الصقل  ذات  املؤسسات  كل  من  اجلودة  وشهادات 
العاملي، والتي تعتمد أحدث طرق التدريس والتدريب، 
والتطوير  التحديث  مبدأ  تبني  على  حترص  فالهيئة 
الدائم حرصًا منها على حتقيق متطلبات وطموحات 
يضمن  مبا  عالية  وجودة  بكفاءة  والعمل  منتسبيها، 

حتقيق اإلجنازات وتعزيز مسيرة النجاح بها.

صناع املستقبل

خطان متوازيان..الجودة واإلبداع
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انتخابات »التطبيقي« : 
»المستقبل الطالبي« انتزعت 

اتحاد الطلبة من »المستقلة« 

54

ما بني شيالت الطلبة وحمالت الفزعة اإللكترونية وأجواء احلماس واحلضور األمني 

في  »املستقلة«  منافستها  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  طلبة  احت��اد  الطالبي  املستقبل  قائمة  انتزعت 
االنتخابات التي جرت يوم 16 أكتوبر، حيث حصدت 5314 صوتًا مقابل 4868 للمستقلة، فيما نالت قائمة الوحدة اإلسالمية 

صوتا.  115
في  والتنافس  احلماس  أجواء  سادت  االجتماعي  التواصل  فضاء  عبر  الفزعة  وحمالت  األرض  على  الطلبة  شيالت  بني  وما 
من  الفعاليات  بعض  تخل  ولم  الطلبة،  الحتاد  اإلداري��ة  الهيئة  انتخابات  يوم  في  أمني،  بطابع  ممزوجة  الهيئة  ومعاهد  كليات 
والوحدة  الطالبي  واملستقبل  املستقلة  وهي   ، املتنافسة  للقوائم  والطائفية،  القبلية  الفزعات  طلب  في  متثلت  النص  عن  خروج 

اإلسالمية، إضافة إلى خمسة مرشحني مستقلني.
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ضبط احلماس الطالبي
وفي ظل التوتر الذي بدا على عمادة شؤون 
الطلبة في الهيئة، وعدم ثقتها بالقدرة على 
العملية  وتنظيم  الطالبي  احل��م��اس  ضبط 
اإلدارة  استعانت  مناوشات،  دون  االنتخابية 
الفروانية،  أمن  مبديرية  لالنتخابات  العليا 
فكانت االستجابة بتواجد أمني أشرف عليه 
ميدانيًا مدير أمن محافظة الفروانية اللواء 

صالح العنزي.
النتخاب  االقتراع  صناديق  افتتاح  ومع 
الهئية اإلدارية لطلبة الهيئة، شهدت الكليات 
القوائم  ومؤيدي  لعناصر  تكتالت  واملعاهد 
ان��ت��خ��اب��ي��ة ساخنة،  أج�����واء  ف���ي  امل��ت��ن��اف��س��ة، 
تخللتها وصالت خطابية، على األرض، فيما 
اإللكتروني،  للفضاء  متخصصة  فرق  كانت 
لهذه  وال��دع��وة  الدعاية  في  نشاطها  مت��ارس 
التواصل  وس���ائ���ل  ع��ب��ر  ت��ل��ك  أو  ال��ق��ائ��م��ة 

االجتماعي.

الطلبة املستمرون
االستعدادات  ه��ذه  ك��ل  وم��ع  املقابل،  ف��ي 
واألج�����واء وإع���الن���ات ال��ق��وائ��م امل��ن��ت��ش��رة في 
الطلبة  اختار  واملعاهد، فقد  الكليات  ممرات 
االقتراع  ص��ن��ادي��ق  ع���ن  ال��ب��ع��د  امل��س��ت��م��رون 
املشاكل  ك��ث��رة  بسبب  االن��ت��خ��اب��ات،  وأج����واء 
التي يعانون منها بالكليات ، واملعاهد ومنها 
األساتذة  بعض  واح��ت��ك��ار  املغلقة«  »ال��ش��ع��ب 
التي  الطالبية  واملشاجرات  الدراسية  للمواد 
تعليقات  وفق   ، املاضية  السنني  في  حصلت 

بعض الطلبة.

5

اإلسالمية  للوحدة  و115  للمنافسة   4868 مقابل  صوتًا   5314 على  حصلت  الفائزة  القائمة 

عن  خروج  من  الفعاليات  بعض  تخل   لم 
القبلية الفزعات  طلب  في  متثلت   النص 

والطائفية للقوائم املتسابقة
اختار الطلبة املستمرون البعد عن أجواء 
التي  امل��ش��اك��ل  ك��ث��رة  بسبب  االن��ت��خ��اب��ات 
يعانونها بالكليات واملعاهد ومنها »الشعب 

املغلقة«
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جولة د. األثري 
أحمد  الدكتور  الهيئة  ع��ام  مدير  وج��ال 
ال��ه��ي��ئ��ة، بدأها  األث������ري ع��ل��ى ك���ل م���راف���ق 
التربية  كلية  ثم  التجارية،  الدراسات  بكلية 
األس��اس��ي��ة، ح��ي��ث أش���اد ب���دور ع��م��ادة شؤون 
الطلبة واإلدارات واللجان املشاركة في تنظيم 
الهيئة مستعدة بخطة  ان  االنتخابات، وقال 
منذ  الدميوقراطي  العرس  إلقامة  متكاملة 
الطلبة  ع���دد  أن  إل���ى  ث���الث س���ن���وات، الف��ت��ًا 
ألف   39 بلغ  للتصويت  للدخول  املستحقني 
طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد 
لعملية القبول للفصل الدراسي الثاني، الفتًا 
آالف   6 يقارب  ما  ستستقبل  الهيئة  أن  إل��ى 
نظام  تطبيق  مت  أن��ه  وطالبة.وأضاف  طالب 
االحتاد  انتخابات  في  اإللكتروني  التصويت 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة في كل الكليات 

واملعاهد وذلك لتطوير العملية االنتخابية.

هتافات وشيالت 
الهتافات  أج��واء احلماس من  تخل  ول��م 
والشيالت التي تبث روح العزمية لدى الطلبة 
إلى  لدفعهم  األس��اس��ي��ة،  التربية  كلية  ف��ي 
املستحق  ال��ص��وت  وإع��ط��اء  للجان  ال��ذه��اب 
ل��ل��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��م، وذل����ك م���ن خالل 

التي  والصيحات   ، الهتافات  القوائم  إطالق 
حافزا  وكانت  الناخبني،  الطلبة  انتباه  شدت 
فانتخبوا  االق��ت��راع،  إل��ى جل��ان  للتوجه  لهم 
الذين  »الشورت«  يرتدون  كانوا  من  باستثناء 
لم يسمح لهم بالدخول الى جلان التصويت 
العامة  ب�������اآلداب  ال���ت���زام���ه���م  ل���ع���دم  ن���ظ���را 

للتصويت.

56

 : األث����������������������ري  د. 
مستعدة  ال���ه���ي���ئ���ة 
ب���خ���ط���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
إلق������ام������ة ال����ع����رس 
منذ  الدميوقراطي 

ثالث سنوات
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مأكوالت ومشروبات
»بنات«  ال��ت��رب��ي��ة األس��اس��ي��ة  ك��ل��ي��ة  وف���ي 
بتوزيع  الطالبية  ال��ق��وائ��م  ان��ش��غ��ال  ل��وح��ظ 
امل���أك���والت وامل��ش��روب��ات ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ات، وال 
حارة  ك��ان��ت  اخل����ارج  ف��ي  األج�����واء  أن  سيما 
وغاب احلماس لدى الطالبات، ما يشير على 

استحواذ املستقلة على الصناديق. 
وف����ي ه����ذا ال���ص���دد ق���ال���ت رئ���ي���س جلنة 
االق���ت���راع ف��ي ال��ك��ل��ي��ة، خ��ال��دة ال��ف��ض��ال��ة إن 
نسبة اإلقبال على االقتراع عالية جدًا، حيث 
توافدت جموع الطالبات منذ الصباح الباكر 

ملقر االقتراع الذي حظى بتنظيم إداري من 

في  أي صعوبة  تواجه  ولم  الكلية،  إدارة  قبل 

إرشاد الطالبات في ما يخص آلية التصويت، 

التصويت،  عمليات  في  التام  الطلبة  لوعي 

عمليات  خ��الل  م��ن  مخالفة  أي  نلمس  ول��م 

لوائح  بجميع  الطالبات  اللتزام  التصويت، 

االنتخابات«.

إقبال جيد 
االقتراع  جلنة  رئيسة  قالت  جانبها  من 

في كلية التربية االساسية بنني، هند الصانع 

ان االقبال كان  جيدًا، بحيث تواجد مناديب 

ال��ب��اك��ر م��ع فتح باب  ال��ص��ب��اح  ال��ق��وائ��م منذ 

ال��ت��ص��وي��ت ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة صباحا 

وح��ت��ى ال��راب��ع��ة ع��ص��را، م��ع ح���رص الطلبة 

بتنظيم  التصويت  جلان  امام  التواجد  على 

ان  كما  ال��دمي��وق��راط��ي،  ال��ع��رس  لهذا  مالئم 

عدد الطلبة املقيدين في الكلية والذي يحق 

لهم التصويت يبلغ 4828 طالبا، ولم نسجل 

التصويت  م��ن  وح��رم��ان  مخالفة  ح��ال��ة  أي 

على  اإلش���راف  بسبب  االنتخابي،  ال��ي��وم  ف��ي 

اكادميية  لترتيبات  وفقا  االنتخابية  العملية 

7

االقتراع  على  اإلقبال  نسبة   : الفضالة 
األساسية«  »ال��ت��رب��ي��ة  ف��ي  ج���دًا  ع��ال��ي��ة 
الطالبات  جموع  توافدت  حيث  »بنات« 

منذ الصباح الباكر

يعتبر  ال��ع��ام  ه��ذا  اإلق��ب��ال   : القحطاني 
أك���ث���ر م���ن ال��س��اب��ق ف��ال��ط��ال��ب��ات أب��دي��ن 

استعدادهن للمشاركة الفعالة
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شاشة  بتصوير  يقوم  أن  م��ن  الطالب  متنع 
التصويت وورقة االقتراع.

روح التنافس 
وف���ي ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات ال��ت��ج��اري��ة »بنني 
مع  االنتخابية،  العملية  الهدوء  ساد  وبنات« 
للقوائم  املؤيدين  فرق  بني  وشيالت  هتافات 
الطالبية، فاشتدت روح التنافس بني الطلبة 
أم���ام جل���ان االق���ت���راع، وت��ل��ك األج����واء تكون 
وشهدت  واجل���ذب.  وال��ش��د  التنافس  ش��دي��دة 
إقبااًل خجواًل  التجارية بنني  الدراسات  كلية 

أمام مقار اللجان االنتخابية.
الطالبات  اق���ت���راع  رئ��ي��س جل��ن��ة  وق��ال��ت 
شريفة  بنات  التجارية  ال��دراس��ات  كلية  ف��ي 
كان  ال��الت��ي  الطالبات  ع��دد  إن  القحطاني، 
االحتاد  انتخابات  في  التصويت  لهن  يحق 
ال��ت��ج��اري��ة ٤٦٠٠  ال���دراس���ات  ف��ي كلية  ال��ع��ام 
يعتبر  ال��ع��ام  ه��ذا  االق��ب��ال  ان  مبينة  طالبة، 

شهدت   « التكنولوجية  »ال���دراس���ات   •
حضورًا خجواًل في الساعات األولى من 
االقتراع وبدأ الطالب والطلبات بالتوافد 

بعد الساعة الواحدة ظهرًا



جلنة  حظيت  حيث  السابق  ال��ع��ام  م��ن  أكثر 
الطالبات  من  بالعديد  الكلية  في  االق��ت��راع 
الالتي أبدين استعدادهن للمشاركة في هذا 

العرس الطالبي.

عزوف طالبي 
وفي معهد اخلدمات اإلدارية »السكرتارية 
س��اب��ق��ًا« ب��ن��ات ب���دا احل��م��اس واض���ح���ًا على 
الطالبات في التصويت منذ الساعة التاسعة 
أما في  الواحدة ظهرا،  الى  واستمر  صباحًا، 
سابقا  السكرتارية  االداري��ة  اخلدمات  معهد 
بنني، فقد لوحظ عزوف طالبي عن التصويت 
على االنتخابات حيث فضل الطلبة اجللوس 

في ديوانية املعهد وكان اإلقبال ضئياًل.
ك����ان احلضور  وف����ي م��ع��ه��د االت����ص����االت 
متواضعًا، وغاب منسقو القوائم، مع قلة عدد 
اللجنة  ب��دأت  حيث  التصويت،  ف��ي  الطلبة 
االقتراع  صندوق  فتح  املعهد  في  الرئيسية 
التاسعة صباحًا، وكان هناك تواجد قليل من 
صباح  معهد  في  املشهد  ذات  وتكرر  الطلبة، 
غياب  ولوحظ  بنني  الطاقة  ومعهد  السالم، 
املنافسة االنتخابية والقوائم عن الصندوقني، 

ما جعل الطلبة يعزفون عن التصويت.
يضم  ال��ذي  بالشويخ  الهيئة  موقع  وف��ي 
العالي  واملعهد  التكنولوجية  الدراسات  كلية 
والتمريض  ال��ط��اق��ة  وم��ع��اه��د  ل��الت��ص��االت 
والعلوم الصحية، تنافست القوائم الطالبية 
، مطلقني األهازيج والشيالت وجتمهر  فيها 
األنصار أمام جلان التصويت حلشد الطلبة 

للتصويت.
فقد  التكنولوجية  ال��دراس��ات  كلية  أم��ا 
االولى  الساعات  في  خجوال  حضورا  شهدت 
من فتح باب االقتراع، وبدأ الطالب والطلبات 
ظهرا.وفي  ال��واح��دة  الساعة  بعد  بالتوافد 

» »بنني«  اإلداري���ة  »اخل��دم��ات  ط��الب   •
االنتخابات  على  التصويت  عن  عزفوا  

وفضلوا اجللوس في ديوانية املعهد

9
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كلية التمريض والعلوم الصحية والتي كانت 
اما  غ��ائ��ب��ة.  شبه  فيها  االنتخابية  األج����واء 
أجواء  عن  بعيدة  تكن  فلم  الطالبية  املعاهد 
االنتخابات، حيث حرص الطالب والطالبات 
من  متفاوته  بنسب  واحلضور  املشاركة  على 

معهد الى آخر.

شكر وتقدير 
العام  املنسق  توجه  متصل  صعيد  على 
لقائمة املستقبل الطالبي في الهيئة العامة 
شوفان  ن��ادر  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
الطالبية  للجموع  وتقديره  بشكره  املطيري 
للمستقبل  ال��غ��ال��ي��ة  ث��ق��ت��ه��ا  م��ن��ح��ت  ال��ت��ي 
بشكره  توجه  كما  االحت���اد،  لقيادة  الطالبي 
ال��ق��ائ��م��ة خ����الل حملتها  م���ن س���ان���د  ل��ك��ل 

االنتخابية.
وقال املطيري إن عودة املستقبل الطالبي 

الطالبي«  »املستقبل  ع���ودة   : امل��ط��ي��ري 
بجهود  وإمن���ا  ف���راغ  م��ن  ي���أت  ل��م  ملعقلها 
واصلوا  الذين  املخلصني  القائمة  رج��ال 

الليل بالنهار لتحقيق هذا اإلجناز
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ي��أت من ف��راغ وإمن��ا ج��اء بجهود  ملعقلها لم 
رجال القائمة املخلصني الذين واصلوا الليل 
بالنهار لتحقيق هذا اإلجناز الكبير، وكذلك 
الرجال  أخ���وات  بالقائمة  ال��ط��ال��ب��ات  ج��ن��اح 
الالتي لم تدخرن جهدا في خدمة زميالتهن 
وقد حصدن ثمار جهودهن باكتساح صناديق 

الطالبات بكليات ومعاهد الهيئة.
املستقبل  م��رش��ح��ي  أن  امل��ط��ي��ري  وأك����د 

فازوا  الذين  الطالبي 
ب��ث��ق��ة زم���الئ���ه���م في 
يتمتعون  االنتخابات 
كبير  ن��ق��اب��ي  ب���وع���ي 
س�����وف مي��ك��ن��ه��م من 
حت��ق��ي��ق اإلجن�������ازات 
عنها  ع����ج����ز  ال����ت����ي 
وحتقيق   ، اآلخ�����رون 

الطلبة  ط����م����وح����ات 
والدفاع عن قضاياهم 
أكد  كما  سليم،  بشكل 
املستقبل  ق��ائ��م��ة  أن 
ال�������ط�������الب�������ي س������وف 
نفس  ع���ل���ى  ت��س��ت��م��ر 
قدمت  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج 
خالله  م����ن  ن��ف��س��ه��ا 
الطالبية  ل��ل��ج��م��وع 
منذ انطالقتها األولى 
النهج  على  وثباتها   ،
احملافظ  اإلس����الم����ي 
وت�����س�����خ�����ي�����ر ك�����اف�����ة 
أي  لتذليل  إمكاناتها 
عقبات تواجه الطلبة، 
م���ت���م���ن���ي���ا ل���زم���الئ���ه 
األع��������ض��������اء اجل�������دد 
ل������الحت������اد ال�����س�����داد 

أهال  يكونوا  وأن  األمانة  حمل  في  والتوفيق 

اجلموع  إياها  منحتهم  التي  الغالية  للثقة 

الطالبية.

تأمني االنتخابات 

الطالبية  ال��ش��ؤون  ع��م��ادة  عميد  وك���ان 

انطالق  ق��ب��ل  أك���د  املكيمي  ح��س��ني  ال��دك��ت��ور 

العرس االنتخابي  انه سيدخل رجال الشرطة 

إلى  ب��اإلض��اف��ة  االنتخابية،  ال��ق��اع��ات  داخ��ل 
البنات  معاهد  كليات  في  النسائية  الشرطة 
والتعاون  التنسيق  أن  موضحًا  بالتطبيقي، 
احتاد  انتخابات  لتأمني  الداخلية  وزارة  مع 
بجميع  ل��ه  والتجهيز  اإلع����داد  مت  الطلبة 

أشكاله.
الشرطة  رج���ال  أن  إل���ى  املكيمي  وأش����ار 
س��ي��ت��واج��دون داخ���ل أس���وار ح��رم التطبيقي 
العملية  مل����ت����اب����ع����ة 
االنتخابية، معلاًل بان 
لديها  ليست  الهيئة 
موظفي األمن بالعدد 
الكافي لتتدارك أعداد 
خالل  الكبيرة  الطلبة 
التصويت  ع��م��ل��ي��ة 
ومعاهد  كليات  ف��ي 

الهيئة .
املكيمي  وح����ذر 
أي  دخ������������ول  م��������ن 
ش������خ������ص ل���ي���س���ت 
بالتعليم  ص��ل��ة  ل��ه 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي داخ���ل 
اجلامعي،  احل�����رام 
مشيرًا إلى الدخول 
ومعاهد  كليات  إل��ى 
سيكون  ال���ه���ي���ئ���ة 
الهوية  خ����الل  م���ن 
ال�����ط�����الب�����ي�����ة ول�����م 
شخص  ألي  مي��ك��ن 
ال�����ت�����واج�����د داخ�����ل 
التطبيقي  أس������وار 
ل��ي��س��ت ل���دي���ه���ا أي 
صلة بها، مؤكدا انه 
اإلمساك  ح���ال  ف��ي 

م��رش��ح��ون��ا ال���ذي���ن ف�����ازوا ب��ث��ق��ة زم��الئ��ه��م في 
االنتخابات يتمتعون بوعي نقابي كبير سوف 

ميكنهم من حتقيق ما عجز عنه األخرون

11
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ب�������أي ش����خ����ص دخ����ل 
بطريقة غير مشروعة 
سيتم  التطبيقي  إل��ى 
ت��س��ل��ي��م��ه إل����ى رج���ال 
ال��ش��رط��ة ف�����ورًا، وبني 
انه لن يسمح باخلروج 
عن االلتزام بالعملية 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة بني 
وأح������داث   ، ال��ط��ل��ب��ة 
شأنها  من  أعمال  أي 
ال������ض������رر ب���أب���ن���ائ���ن���ا 
مباني  أو  ال���ط���ل���ب���ة 
سيتدخل  ال���ه���ي���ئ���ة 
ال��ش��رط��ة فورا  رج���ال 
السلوك  الئحة  وفقا 
إلى  مشيرا  الطالبي، 
القوائم  ج��م��ي��ع  ان 

الطالبية الثالث وهي 
»املستقلة« و«املستقبل 
و«الوحدة  الطالبي« 
وخمسة  اإلس��الم��ي��ة« 
أكدوا  ق��د  مستقلني 
م���ي���ث���اق شرف  ع���ل���ى 
بالعمل  االل������ت������زام 
الطالبي  ال��ن��ق��اب��ي 
العنف  واالبتعاد عن 
والقبلية،  والطائفية 
االنتخابات  وإج���راء 
ف���ي ج���و أخ�����وي بني 

جميع الطلبة. 
املكيمي  ول���ف���ت 
اإلع����������داد  مت  ان��������ه 
وزارة  م��ع  والتنسيق 
لتوفير  ال����ص����ح����ة 

• مستمرون على نفس النهج الذي قدمنا 
الطالبية  للجموع  خ��الل��ه  م��ن  أنفسنا 

منذ انطالقتنا األولى 
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االنتخابية  اللجان  إم���ام  الطبية  ال��ط��واق��م 
ورعايتهم  الطلبة  خلدمة  التطبيقي  داخ��ل 

أثناء العملية االنتخابية. 

طالب  ألف   39
الذين  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  ان  امل��ك��ي��م��ي  وق����ال 
الف طالب   39 يتجاوز  التصويت  لهم  يحق 
وطالبة موزعني على 12 جلنة انتخابية في 
جميع كليات ومعاهد الهيئة، مطالبا الطلبة 
مبراجعة الكشوف والتأكد من صحة بياناتهم 
قبل الدخول إلى اللجان االنتخابية باالطالع 
على بطاقته املدنية أو شهادة اجلنسية داخل 

اللجنة االنتخابية.
وأوض��ح املكيمي بأنه ان هناك ع��ددًا من 
الطلبة املفصولني ال يحق لهم التصويت في 
االنتخابات، فلذا فيجب على جميع الطلبة 
التأكد من صحة وجود أسمائهم في مكاتب 

شؤون الطلبة قبل الدخول للجان.
تؤكد  الطالبي  السلوك  الئحة  ان  وبني   
القبلي  احل��س  استخدام  وع��دم  العنف  نبذ 
بني الطلبة، مبينا ان الهيئة العامة للتعليم 
ع��ب��ر مواقع  ال��ط��ل��ب��ة  ت��رق��ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ال 
التواصل االجتماعي وليس من حقها مراقبة 
سيتحدث  طالب  أي  ولكن  الطلبة  تصرفات 
التعليم  إل���ى  ينتمي  وان���ه  القبلي  ب��احل��س 
إلى  الفتا  محاسبته.  سيتم  فإنه  التطبيقي 
لها  التواصل االجتماعي أصبحت  ان مواقع 
تأثير كبير على الطلبة وعلى املجتمع كما أن 
هناك قانونًا ينظم تلك املسألة باإلضافة إلى 
وجود إدارة اجلرائم اإللكترونية، وأكد املكيمي 
بأن أخطاء سترتكب باسم التعليم التطبيقي 

سيتم احملاسبة عليها.
أي  بدخول  يسمح  لن  ان��ه  املكيمي  واك��د 
احلس  ت��ث��ي��ر  التطبيقي  أس����وار  إل���ى  الف��ت��ة 

د. املكيمي : عدد الطلبة الذين كان يحق 
أل���ف طالب   39 ال��ت��ص��وي��ت ي��ت��ج��اوز  ل��ه��م 
وطالبة موزعني على 12 جلنة انتخابية 
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اللوحات  ج��م��ي��ع  وان  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ني  ال��ق��ب��ل��ي 

الهيئة  أس��وار  داخ��ل  ستعلق  التي  والالفتات 

ستكون معتمدة من عمادة الشؤون الطالبية، 

متزيقها  سيتم  ذلك  غير  الفتة  أي  مضيفًا: 

ورفعها وسيحاسب أي شخص يحاول القيام 

بهذا العمل طبقا لالئحة. مؤكدًا على وجود 

تعاون بني جميع اجلهات املختلفة ، وعمادة 

ال��ط��الب��ي��ة ف��ي م��راق��ب��ة أي الفتات  ال��ش��ؤون 

القبلية  إلى  الهيئة تدعو  أس��وار  تنشر خ��ارج 

قام  من  ومخالفة  رفعها  سيتم  الطائفية  أو 

بتعليقها.

إلى  ال��ذه��اب  إل���ى  الطلبة  جميع  ودع���ا 

صناديق االقتراع الختيار من ميثلهم ويكون 

ج���دي���رًا ب��ه��ذا االخ��ت��ي��ار ل��ي��ك��ون ص��وت��ًا لهم 

تزيد نسبة  ان  املسؤولني، متمنيا  إلى  ليصل 

بان  مرجحًا  املاضية،  األع��وام  عن  التصويت 

تكون نسبة التصويت ما بني 50 إلى 60 %.

وت���وج���ه امل��ك��ي��م��ي ب��ال��ش��ك��ر إل����ى جميع 

ال��ع��ام��ل��ني ف���ي ع���م���ادة ش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة على 

العملية  إجن��اح  أج��ل  م��ن  الكبيرة  جهودهم 

جهودهم  جميع  يبذلون  الذين  االنتخابية 

ف��ي ه��ذا ال��ع��رس ال��دمي��وق��راط��ي، كما أشكر 

كليات  ف��ي  العاملني  ف��ي  واألخ����وات  األخ���وة 

ومعاهد التطبيقي على مشاركتهم معنا في 

هذا العرس الدميوقراطي

14
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بطوالت 

في  العمادة  خطط  عن  املكيمي  وكشف 

زيادة األنشطة الطالبية واالهتمام بها خالل 

العام الدراسي احلالي ، مشيرًا إلى  اإلعداد 

لعدد من البطوالت الدولية واحمللية وأهمها 

بطولة مؤسسات التعليم العالي لدول مجلس 

التعاون اخلليجي ، والتي مت تأجيلها إال أن 

الهيئة استعدت لها بنسبة 80 %، باإلضافة 

إلى دوري املناظرات بطولة كرة القدم وغيرها 

لدى  كبيرًا  ق��ب��واًل  الق��ت  التي  األنشطة  م��ن 

جميع الطلبة باملشاركة فيها. 

كما أشار إلى وجود نقلة نوعية في عمل 

التحقيق  فيما يخص جلان  العمادة خاصة 

اإلجناز  في  بها سرعة  أصبح  التي  الطالبية 

والعمل.

جلميع  ب���ال���ش���ك���ر  امل���ك���ي���م���ي  واخ���ت���ت���م 

العرس  هذا  في  املشاركة  احلكومية  اجلهات 

وزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي 

الصحة واإلدارة العامة لإلطفاء والبلدية.

من اليوم االنتخابي

حضور أمني

وإشرافا  ح���ض���ورًا  االن��ت��خ��اب��ات  ش��ه��دت 

األمن  ورجال  الدوريات  انتشرت  أمنيًا، حيث 

والشرطة النسائية في مختلف كليات موقع 

ال��ع��ارض��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��إش��راف م��دي��ر أمن 

 ، العنزي  صالح  اللواء  الفروانية  محافظة 

لالنتخابات  العليا  اإلدارة  طلب  على  وبناء 

في »التطبيقي«. 

العملية  وال���ه���دوء  األم��ن��ي  وس����اد اجل���و 

االنتخابية مع انتشار مركبات رجال الداخلية 

عنف  البنني حتسبًا ألي  كليات  بوابات  أم��ام 

طالبي قد يحدث.

غياب الالفتات القبلية

التي  القبلية  ال��الف��ت��ات  ظ��اه��رة  ُمنعت 

السابقة  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  م��ت��واج��دة  ك��ان��ت 

إدارة  أح���رزت  ان  بعد  الهيئة،  شهدتها  التي 

الوعي  رف��ع  ف��ي  ك��ب��ي��رًا  ت��ق��دم��ًا  »التطبيقي« 

وتأصيل روح املواطنة لدى الطلبة، مما ساهم 

بإجرائها في أجواء أخوية بني الطلبة.
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اختتام مسابقة المهارات العالمية 
2017 بأبوظبي بمشاركة »التطبيقي« 

وعدد كبير من دول العالم

54

أقيمت خالل الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر 
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املهارات  م��س��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
العاملية في العاصمة االماراتية بإقامة احلفل 
في  الفائزين  على  اجلوائز  وتوزيع  اخلتامي 

51 مهارة متنوعة.

اجلميع فائزون
للتعليم  أبوظبي  ملركز  العام  املدير  وقال 
كلمته  في  الشامسي  مبارك  واملهني  التقني 
التي ألقاها في احلفل »إن اجلميع فائزون في 
هذا احلدث العاملي الفريد الذي تنافس فيه 

1300 متسابق من مختلف دول العالم«.
الذي  احل��ف��ل  خ��ال  الشامسي  وأض���اف 
أقيم بجزيرة »ياس« في أبوظبي وتابعه نحو 
بأن  العالم  نخبر  »دع��ون��ا  مشارك  آالف   10
أكثر  ليصبح  عاملنا  لتغيير  هي  املهارات  هذه 

تفاؤاًل وجمااًل وابتكارًا ومتيزا«.
ووصف املتسابقني املشاركني في املهارات 
ش���ك���ره ألهالي  ع���ن  م��ع��رب��ا   ، ب�����«االب����ط����ال« 
وتنمية  ألبنائهم  دعمهم  على  املتنافسني 

قدراتهم ومواهبهم املتطورة«.
وت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ال��ع��دي��د من 
فنية عن  لوحة  االستعراضية منها  الفقرات 
ستستضيف  التي  الروسية  )ك���ازان(  مدينة 
عام  ف��ي  املقبلة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ه���ارات  مسابقة 

.2019
وك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��س��اب��ق��ة ق��د انطلقت 
مبشاركة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب إضافة الى 57 

دولة.

منافسات املسابقة 
واشتملت منافسات املسابقة على مجاالت 
اإلبداعية  وال��ف��ن��ون  البناء  تقنية  قطاعات 
واألزي��������اء ون���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات واالت����ص����االت 
والتصنيع والهندسة واخلدمات االجتماعية 
وأنظمة  واللوجستيات  والنقل  والشخصية 
التحكم الصناعي اآللية والكهربائية واألعمال 

اإلنشائية والغذاء والطبخ والزراعة.
للمرة  أقيمت  التي  املسابقة  ضمت  كما 
م��ه��ارات تشغيل  الشرق األوس��ط  األول��ى في 
والروبوت  والتكييف  التبريد  أجهزة  وصيانة 

ومحركات الطائرات وصياغة الذهب واملعادن 
الثمينة والطباعة الرقمية واألوفست واملزيد 

من املهارات األخرى.
 2017 العاملية  املهارات  مسابقة  أقيمت 
محمد  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي واملقرر 
الوطني  أبوظبي  م��رك��ز  أرض  على  إقامتها 
للمعارض مبدينة أبوظبي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة خال الفترة من 14 

وحتى 19 اكتوبر.

الوفد الكويتي 
وت���رأس ال��وف��د ال��رس��م��ي ل��دول��ة الكويت 
الهيئة  م��دي��رع��ام  ن��ائ��ب  باملسابقة  امل��ش��ارك 
والتدريب لشؤون  التطبيقي  للتعليم  العامة 
العميري،  يوسف  ط��ارق  املهندس  ال��ت��دري��ب 
بعد  للهيئة  الثانية  املشاركة  هي  ه��ذه  وتعد 
األول�����ى ال��ت��ي أق��ي��م��ت خ���ال ال���ع���ام 2013 

17

ال��ش��ام��س��ي : اجل��م��ي��ع ف���ائ���زون ف���ي ه��ذا 
فيه  تنافس  الذي  الفريد  العاملي  احلدث 

متسابق  1300
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بجمهورية املانيا االحتادية.
وقد عبر رئيس وفد دولة الكويت واملوفد 
الرسمي لدولة الكويت لدى منظمة املهارات 
العاملية املهندس طارق العميري نائب املدير 
البطولة  انطاق  قبل  التدريب  لشؤون  العام 
والنجاح  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ام��ن��ي��ات��ه  خ��ال��ص  ع���ن 
تنظيم  في  املتحدة  العربية  االم��ارات  لدولة 
واستضافة الدورة ال� )44( في تاريخ مسابقة 
الشرق  ف���ي  م����رة  وألول  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ه����ارات 
ال��ع��زم على إظ��ه��ار الوجه  االوس����ط، م��ؤك��دا 
املشرف واحلضاري للكويت وللهيئة من خال 
يشارك  التي  املختلفة  واألنشطة  املسابقات 
الوفد  ضمن  وامل��ش��ارك��ون  املتسابقون  فيها 
الوطني الكويتي حيث يشارك املتنافسون من 
 50 من  يقرب  ما  في  العالم  أنحاء  مختلف 

مسابقة مختلفة من املسابقات املهارية.
العامة  الهيئة  أن  إلى  العميري  م.  واشار 
من  ت��ه��دف  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
تنفيذ  الى  الفعاليات  هذه  مثل  في  املشاركة 
املفدى  الباد  أمير  السمو  توجيهات صاحب 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح – 

رعاية  إل��ى  تدعو  التي   – ورع��اه  الله  حفظه 
مختلف  في  إبداعاتهم  وتشجيع  املوهوبني 
على  حت��رص  الهيئة  أن  مضيفًا  امل��ج��االت، 
املوهوبني  وطالباتها  طابها  م��دارك  توسيع 
واالبتكار  اإلب����داع  على  دائ��م��ًا  وتشجعهم   ،
وت��وج��ي��ه ه���ذه اجل���ه���ود وت��وظ��ي��ف��ه��ا خلدمة 

أهداف التنمية في الباد.
هي  املسابقة  ه��ذه  أن  م.ال��ع��م��ي��ري  وأك���د 
م��س��اب��ق��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى مستوى 

ذوى  م��ن  نخبة  فيها  يجتمع  حيث  ال��ع��ال��م 
من  والتقنية  الفنية  باملهارات  االختصاص 
أكثر من ٧٠ دولة حول العالم باإلضافة إلى 
الفنية  للمهارات  والداعمة  الرائدة  الشركات 
باالضافة للمتسابقني من فئة الشباب بهدف 
أهمية  ونشر  والتقنية  الفنية  املهارات  تعزيز 
ال��دول كما أض��اف بأن هذه  املهارات في بناء 
التي  العاملية  الفعاليات  من  تعتبر  املسابقة 
تتفق مع الهدف األساسي من تأسيس الهيئة 
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عازمون  ال��ع��م��ي��ري: 
الوجه  إظ��ه��ار  ع��ل��ى 
واحلضاري  امل��ش��رف 
من  وللهيئة  للبالد 
خ�����الل امل���س���اب���ق���ات 
واألنشطة املختلفة
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وهو   ، والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
وطنية  شبابية  بطاقات  العمل  س��وق  تزويد 
فنية مدربة على أفضل املعايير العاملية التي 

تساهم في بناء االقتصاد الكويتي.

»امل�����ه�����ارات اخل��ل��ي��ج��ي��ة« اخل��ام��س��ة 
بالكويت

من جانبه أكد املوفد الفني لدى منظمة 
املهارات العاملية ، ومدير مشروع تأسيس مركز 
التعاون،  مجلس  ل���دول  اإلقليمي  امل��ه��ارات 
دولة  انضمام  ب��أن  امل��زروع��ي  خالد  املهندس 
مبوافقة  ج���اء  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  ال��ك��وي��ت 
مجلس الوزراء املوقر حيث كان االنضمام في 
الكويت  لدولة  أول مشاركة  وكانت   ٢٠١٢ عام 
في  أقيمت  التي   ٢٠١٣ ع��ام  في  املسابقة  في 
سبقها  وال��ت��ي   ، االحت��ادي��ة  املانيا  جمهورية 
تأسيس هيئة املهارات اخلليجية في عام ٢٠٠٧ 
حيث أقيمت أربع مسابقات خليجية حققت 
امليداليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ك��وي��ت  دول���ه  فيها 
وامل���راك���ز امل��ت��ق��دم��ة خ��ل��ي��ج��ي��ًا، ك��م��ا أف���اد بأن 
املهارات اخلليجية اخلامسة ستقام  مسابقة 

في دولة الكويت في أواخر العام ٢٠١٨.
وأوض��ح م.امل��زروع��ي ب��أن مشروع تأسيس 
م��رك��ز امل����ه����ارات ه���و أح����د م��ش��اري��ع اخلطة 
العامة  الهيئة  في  الكويت  لدولة  االمنائية 
هذا  ويعتبر  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
املركز هو أول مركز عاملي وخليجي متخصص 
في املهارات املهنية حيث وافقت األمانة العامة 
مركزا خليجيا  يكون  أن  على  املجلس  ل��دول 
يخدم جميع أبناء دول املجلس حيث سيقدم 
ه��ذا امل��رك��ز ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات والبرامج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ل��ي��س فقط 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ملنتسبي 
والتدريب لكن سيقدمها أيضا لسوق العمل 
بجميع  امل��رك��ز  ه���ذا  يعتمد  ح��ي��ث  ال��ك��وي��ت��ي 
من  املستمدة  العاملية  املعايير  على  برامجه 
العاملية  العمل  وق��ط��اع��ات  العاملية  املنظمة 
عامليا  مؤهل  فني  شبابي  جيل  خلق  بهدف 
مشيرًا   ، اجلديدة  الكويت  رؤية  توجه  يخدم 
املتواصل  الدعم  إل��ى  بحاجة  املركز  أن  إل��ى  
المتام  العمل  وس��وق   ، املسؤولة  اجلهات  من 

رسالته املجتمعية واالقتصادية كما أن املركز 
تضم  للمهارات  وطنية  جلنة  تشكيل  بصدد 
جهات حكومية مثل مؤسسة الكويت للتقدم 
بهدف  اخل��اص  القطاع  من  وجهات  العلمي 

دور  لتفعيل  للمهارات  وطني  برنامج  وض��ع 
املركز وطنيا ، ولتكون هذه اللجنة مصدر دعم 
واشراف خلدمة أبناء وطننا العزيز وخلدمة 

القطاعات احلكومية واخلاصة.
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• املزروعي: مسابقة 
اخلليجية  امل��ه��ارات 
اخل���ام���س���ة س��ت��ق��ام 
أواخر  في  بالكويت 

العام ٢٠١٨
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م.أسامة الدعيج: نسعى لتوفير جميع 
التخصصات الفنية التي تحتاجها شركات 

النفط والمؤسسات الصناعية بالبالد

20

باملعهد  الييعييامييليين  جييميييييع  أن  أكييييد 
يعملون في إطار األسرة الواحدة

الكويت  في  انشئت  التي  الفنية  املعاهد  اوائل  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  للطاقة  العالي  املعهد  يعتبر 
1968 وكان تابعا حينها لوزارة الكهرباء واملاء، وبعد انشاء الهيئة املركزية للتدريب اصبح املركز تابعا لها  فقد انشيء في العام 
وبعد صدور املرسوم االميري بانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انتقلت تبعية املعهد الى قطاع التدريب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد مر املعهد بعدة محطات تاريخية هامة فقد حتول من مركز الكهرباء واملاء مرورًا مبعهد 

الكهرباء واملاء الى ان اصبح املعهد العالي للطاقة.
املدير  ومساعد   ، الدعيج  أسامة  املهندس  مبديره  والتقت   ، املعهد  أروقيية  داخييل  املستقبل«  »صناع  جتولت  املنطلق  هذا  ومن 
املهندس عبدالعزيز البعيجان ، كما التقت رؤساء األقسام في املعهد ، والذين أكدوا جميعًا أن جهود العاملن باملعهد ال تتوقف 
لدفعه إلى األمام ، سعيًا لتطويره وحتديثه ، ومواكبة التحديات العصرية اجلديدة ، كما أضافوا أنهم يبذلون قصارى اجلهد 

لربط مخرجات املعهد بسوق العمل ....
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العمالة الوسطى
ف��ي ال��ب��داي��ة ق���ال م��دي��ر امل��ع��ه��د العالي 
التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  للطاقة 
والتدريب املهندس اسامة الدعيج ان املعهد من 
اوائل املعاهد الفنية التي انشئت في الكويت 
العمالة  عن  املسؤول  هو  املعهد  أن  مضيفًا   ،
وامليكانيكا  الكهرباء  تخصص  في  الوسطى 
التخصصات  اعتماد  انتهاء  وبعد  والكيمياء 
واألق����س����ام األخ�����رى س��ي��غ��ط��ي ال��ع��دي��د من 
تخصص أجهزة دقيقة ، وغيرها من املجاالت 
لتغطية كل  ال��ف��ن��ي��ة  األع���م���ال  ف��ي  األخ����رى 
التخصصات الفنية التي حتتاجها مؤسسات 

النفط واملؤسسات الصناعية.
املنتسبني  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  أن  إل���ى  وأش����ار 
1500 طالب  يتجاوز  به  والدارسني  للمعهد 
كما  للمعهد،  املختلفة  األقسام  في  يدرسون 
يشرف  ال��ذي  والفني  االداري  الطاقم  يبلغ 
من  أكثر  والتدريبية  االداري���ة  العملية  على 
التدريب،  هيئة  وأعضاء  اإلداري��ني  من   130
العمل  بها  يتسم  ال��ت��ي  امل��م��ي��زات  أه��م  وم��ن 
في  يعملون  ب��ه  العاملني  جميع  أن  باملعهد 
إطار األسرة الواحدة، وجميعهم يعملون بجد 
وإخالص لرفع مكانة املعهد واالرتقاء الدائم 
ب���ه، وي��ح��رص��ون أش���د احل���رص ع��ل��ى ضمان 
اجلودة  درج���ات  أعلى  على  اخل��ري��ج  حصول 
وإقليميًا  محليًا  اجل��وان��ب  كل  في  والكفاءة 
ودوليًا، مضيفا أن املعهد حصل على االعتماد 
تطوير وحتديث  في  أسهم  ال��ذي  األك��ادمي��ي 
جميع البرامج التي تقدم بأقسامه املختلفة 
حترص  ال��ت��ي  امل��خ��رج��ات  ج���ودة  وبالتبعية 
العديد من املؤسسات الصناعية بكافة جهات 
القطاعني احلكومي واخلاص إلى الظفر بها 

واستقطابها للعمل لديها.
وأضاف الدعيج أن جهود جميع العاملني 
باملعهد ال تتوقف ملواكبة التطوير والتحديث 
الفترة  ه��ذه  ف��ي  يستعد  املعهد  وان  ال��دائ��م، 
 ISOO ال���ى   ISOO 2008 م��ن  للتحول 
2015الذي يعني احلصول على رضا العمالء 
على مخرجات املعهد والبرامج والتخصصات 
التي يقدمها، مضيفا ان املعهد يستعد كذلك 
باحتفالية  اخلمسني  انشائه  ذك��رى  إلحياء 
تطور  ف��ي  أس��ه��م  م��ن  جميع  ستجمع  كبيرة 
وارتقاء املعهد منذ انشائه وحتى اآلن وسيتم 

أيضا دعوة جميع اجلهات واملؤسسات املعنية 
الصناعي  ال��ع��م��ل  وت��ط��ور  باملعهد  وامل��ه��ت��م��ة 

واملهني في البالد.
وأع���رب ع��ن ش��ك��ره ل��رؤس��اء ك��ل األقسام 
وعملهم  جل��ه��وده��م  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الدؤوب لتطوير املعهد ، واوصل الشكر كذلك 
بالهيئة  واإلع��الم  العامة  العالقات  إدارة  إلى 
جلهودهم  العازمي  فاطمة  األس��ت��اذة  بقيادة 
وابراز  الضوء  تسليط  في  املميزة  اإلعالمية 

دور جميع الكليات واملعاهد واإلدارات التابعة 
املجتمع  خ��دم��ة  ف��ي  الهيئة  ودور   ، للهيئة 
البالد  ف��ي  التنمية  عجلة  ودف���ع  ال��ك��وي��ت��ي، 
الوطنية  العاملة  لليد  ورئيسي  مهم  كرافد 
املدربة في السوق احمللي واإلقليمي  والفنية 

وفق أحدث نظم التدريب في العالم.

جهود ال تتوقف
م���ن ج��ان��ب��ه أك���د م��س��اع��د م��دي��ر املعهد 
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به  واليييدارسييين  للمعهد  املنتسبن  عييدد 
يتجاوز 1500 طالب

إلى   ISOO 2008 ميين  للتحول  نستعد 
على  احلصول  يعني  الذي   ISOO 2015

رضا العمالء
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العالي للطاقة املهندس عبدالعزيز البعيجان 
التطوير  ج���ه���ود  أن  امل��س��ت��ق��ب��ل«  ل����«ص���ن���اع 
ملواكبة  املعهد  داخ���ل  تتوقف  ال  والتحديث 
العالم،  ف��ي  امل��ت��س��ارع��ة  العلمية  ال��ت��ط��ورات 
العمل  وورش  امل��خ��ت��ب��رات  جميع  ان  م��ؤك��دا 
ومجهزة  كفاءتها  بكامل  تعمل  املعهد  داخ��ل 
بأحدث األجهزة واملعدات، ونعمل دائما على 
رفدها باحدث املعدات كلما تطلب األمر ذلك، 
إدارة املعهد تسعى دائما للحصول  أن  مؤكدًا 
املانحة  م��ن اجل��ه��ات  على ش��ه��ادات اجل���ودة 
محليا واقليميا لكافة برامجها ، اميانا منها 
تعبيرا  تعبر  وان  الب��د  املخرجات  ج��ودة  ب��ان 
حقيقيا عن اجلهود الفائقة املبذولة باملعهد 

وبالهيئة.
وكان ملجلة صناع املستقبل لقاء مع املدير 
اإلداري واملالي باملعهد العالي للطاقة أ.أحمد 
اإلداري  اجلانب  أهمية  أكد  ال��ذي  الظفيري 
التدريبي  اجلانب  يكمل  أنه  مؤكدا   ، باملعهد 
وال يقل أهمية عنه، خاصة وان املعهد يضم 
13 مبنيًا ، ونقوم بتجهيز جميع هذه املباني 
باإلضافة  التي حتتويها  والورش  واملختبرات 
ال��ى ال��ق��اع��ات ال��دراس��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة بكافة 
التدريبية  العملية  تتطلبها  التي  األج��ه��زة 
والتطوير  الصيانة  عمليات  ك��اف��ة  وإج����راء 

الالزمة.
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م. البعيجان : جميع املختبرات وورش العمل 
ومجهزة  كفاءتها  بكامل  تعمل  املعهد  داخييل 

بأحدث األجهزة واملعهدات
يكمل  لييدييينييا  اإلداري  اجلييانييب   : الييظييفيييييري 

التدريبي وال يقل أهمية عنه 
أربع  على  يحتوي  العامة«  »املييواد   : بوشيبة 
وحاسب  وفيزياء  وإنكليزي  »رياضيات  شعب 

آلي«
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املواد العامة
املستقبل  بعد ذلك جتولت مجلة صناع 
ف��ي أروق����ة وج��ن��ب��ات امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي للطاقة 
وكانت   ، العلمية  األق��س��ام  ب��رؤوس��اء  والتقت 
باملعهد  العامة  املواد  رئيس قسم  البداية مع 
م��ش��ع��ل بوشيبة  األس���ت���اذ  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��ال��ي 
الذي قال إن القسم يحتوي على أربع شعب 
آلي«،   وحاسب  وفيزياء  وإنكليزي  »رياضيات 
ال��ف��ي��زي��اء ي��ع��ط��ى فقط  م��ض��ي��ف��ا أن م��ق��رر 
الرياضيات  ،بينما  التمهيدي  الفصل  ف��ي 
والكورس  التمهيدي  في  يعطى  واالنكليزي 
للكورس  يستمر  واالنكليزي  والثاني،  االول 
والرياضيات ثالث مستويات  والرابع،  الثالث 
متهيدي  واالن��ك��ل��ي��زي  وث��ان��ي  واول  متهيدي 
ثالث  وكهرباء  وميكانيكا  وثالث  وثاني  وأول 
من  يبدأ  اآلل��ي  للحاسب  وبالنسبة   ، وراب���ع 
إلى  مشيرا  الثاني،  واملستوى  األول  املستوى 
عضوًا   18 يبلغ  بالقسم  العاملني  ع��دد  أن 

جميعهم من اعضاء هيئة التدريب.

الشبكات الكهربائية
الشبكات  ق��س��م  رئ��ي��س  وج���ه  جهته  م��ن 
املهندس  للطاقة  العالي  باملعهد  الكهربائية 
مدير  إل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  التحية  السند  ع���ادل 
امل��ه��ن��دس أسامة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��ال��ي  امل��ع��ه��د 
وقسم  باملعهد  العاملني  والى جميع  الدعيج 
في  امل��ق��درة  جلهودهم  الكهربائية  الشبكات 
تطوير العمل واالرتقاء الدائم به، مشيرا الى 
سعادته بالعمل داخل منظومة يتسم جميع 
امل��ن��ت��س��ب��ني ال��ي��ه��ا ب��اجل��د وال��ع��م��ل م��ن اجل 

احداث نقلة نوعية مميزة للمعهد.
واشار املهندس السند الى ان اختصاصات 
قسم الشبكات الكهربائية متتد منذ التوليد 
وحتى استخدام املستهلك، وان القسم يضم 
ش��وارع صيانة  وان���ارة  ط��وارئ  منها  برامج   7
وصيانة   ، ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ت��ح��وي��ل  م��ح��ط��ات 
محطات التحويل الفرعية وتشغيل ومراقبة 
الوقاية  اج��ه��زة  وصيانة  الكهربائي  النظام 
خطوط  وتركيب  صيانة  وبرنامج  التحكم، 

النقل.
الشبكات  ق��س��م  ان  م.ال���س���ن���د  واض�����اف 
األكادميي  االعتماد  على  حاصل  الكهربائية 
من ABET   ويعد ذلك من اهم االجنازات 
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العديد  ولدينا  مؤخرا،  القسم  حققها  التي 
م���ن اخل��ط��ط وامل���ش���اري���ع ال��ت��ي ن��ع��م��ل على 
وأعضاء  املعهد  ادارة  مع  بالتعاون  تنفيذها 
أولوياتنا  أه��م  وم��ن  بالقسم  التدريب  هيئة 
واملناهج  البرامج  وتطوير   ، الطالب  تطوير 
الى  نعمل  ان  وعلينا  وال����ورش،  وامل��خ��ت��ب��رات 
ج��ان��ب ذل���ك ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��أع��ض��اء هيئة 
التدريب ، وذلك بزيادة مشاركاتهم في الدورات 
واملؤمترات وورش العمل احمللية والعاملية التي 
واإلقليمية  احمللية  اخلبرات  نقل  إلى  تهدف 
والعاملية للتدريس داخل جدران املعهد العالي 
للطاقة. وسنعمل كذلك على زيادة التواصل 
بني املتدرب واعضاء هيئة التدريب الكترونيا 
التاحة الفرصة أمام الطلبة للعمل املتواصل 

من اجل رفع مستواهم العلمي. 

املصادر املائية
رئيس  مع  لقاء  املستقبل«  ل�«صناع  وكان 
للطاقة  العالي  باملعهد  املائية  املصادر  قسم 
الى  اش��ار  ال��ذي  ال��ط��واري  عبدالله  املهندس 
 ، باملياه  يختص  ما  بجميع  يهتم  القسم  أن 
خصوصا ما يتعلق بتشغيل وصيانة املقطرات 
باإلضافة  املائية  الشبكات  وصيانة  وتشغيل 
إلى مجموعة تخصصات أخرى يتم تقدميها 
العامة  الهيئة  منها  ب��ال��دول��ة  ع��دة  جل��ه��ات 

للصناعة ووزارة الصحة واألشغال.
العاملية  الصحة  منظمة  ان  ال��ى  وأش���ار 
اصدرت احصائية مؤخرا ذكرت فيها ان املياه 
في الكويت من انقى املياه املوجودة في العالم 
وهذا مبعث فخر واعتزاز كبير لنا ، خصوصا 
وان جميع الفنيني العاملني مبحطات حتلية 
وخريجيه  القسم  اب��ن��اء  م��ن  امل��ي��اه  وشبكات 
للمعهد  كأبناء  لنا جميعا  وسام شرف  وهذا 
املزيد من اجلهود  لبذل  يدفعنا  ما  وللهيئة، 
للحفاظ على ما وصلنا اليه من جناح ومتيز 

ونسعى ملزيد من التطور والتقدم.

القوى الكهربائية
القوى  قسم  رئيس  قال  آخر  جانب  ومن 
املهندس  للطاقة  العالي  باملعهد  الكهربائية 
تقدم  التي  البرامج  جميع  أن  الدمخي  فهد 
االكادميي  االع��ت��م��اد  على  حاصلة  بالقسم 
تعيينهم  يتم  القسم  خريجي  ان  مضيفا   ،

الدرجة اخلامسة وثالث عالوات  فنيني على 
ب�����وزارات ال���دول���ة، وي��ض��م ال��ق��س��م ع����ددا من 
ب��رن��ام��ج م��دق��ق مخططات  ال��ب��رام��ج م��ن��ه��ا 
مولدات  وتسويق  الكهربائية  وال��ت��م��دي��دات 
وأغلب   ، وم��ع��دات  آالت  وص��ي��ان��ة  كهربائية 
وجار   ، وامل���اء  الكهرباء  وزارة  تتبع  ال��ب��رام��ج 
ب��رام��ج تتبع ج��ه��ات أخ���رى مثل  اس��ت��ح��داث 
الهيئة العامة للصناعة والطيران املدني ومن 
الطاقة  برنامج  لدينا  املوجودة  البرامج  أهم 
الشمسية، وعلى وجه العموم جميع البرامج 
يتم  الكهربائية  ال��ق��وى  قسم  يقدمها  التي 
توجيهها وتطويرها خلدمة عمليات التنمية 

بالدولة خلدمة دولتنا احلبيبة الكويت.
االلتحاق  ال���ى  الطلبة  ال��دم��خ��ي  ودع���ا 
القوى  وق���س���م  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ع���ال���ي  ب��امل��ع��ه��د 
من  ميكنهم  ال��ذي  خاصة  بصفة  الكهربائية 
اتقان العديد من املهارات واملهن التي ميكنهم 

من خاللها خدمة الوطن احلبيب الكويت.
وق���دم م.ال��دم��خ��ي ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ملدير 
املعهد العالي للطاقة املهندس اسامة الدعيج 
ملا يبذله في سبيل حتقيق نقلة نوعية كبرى 
جلميع  ك��ذل��ك  والشكر  املعهد  ام��ك��ان��ات  ف��ي 
العاملني باملعهد على تعاونهم الكامل لدفع 
شكره  ق��دم  كما   ، وال��ت��دري��ب  التعليم  عملية 

م. السند : »الشبكات الكهربائية« حاصل 
   ABET عييلييى االعييتييميياد األكيييادمييييي ميين 

وذلك من أهم اإلجنازات

أشادت  العاملية«  »الصحة   : الييطييواري  م. 
أخيرًا باملياه في الكويت وهذا مبعث فخر 

واعتزاز كبير لنا

م. الدمخي: خريجو القسم يتم تعيينهم 
وثالث  اخلييامييسيية  الييدرجيية  على  كفنين 

عالوات بوزارات الدولة
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بالهيئة  واإلع��الم  العامة  العالقات  ادارة  الى 
على  ال��ض��وء  تسليط  ف��ي  املميزة  جلهودهم 
مما  للطاقة  العالي  املعهد  ومناهج  ب��رام��ج 
يسهم في تعريف العديد من الشباب املقبلني 
على االلتحاق به وبغيره من املعاهد والكليات 

التابعة للهيئة.

القوى امليكانيكية
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال رئ��ي��س ق��س��م القوى 
أ.أحمد  للطاقة  العالي  باملعهد  امليكانيكية 
تخصصات  خمسة  يضم  القسم  ان  اخل��زمي 
، وهي تخصص تشغيل  امليكانيكا  في مجال 
مراجل وتوربينات الذي يحقق ارقاما قياسية 
في نسبة اإلقبال لاللتحاق به ، وكذلك صيانة 
تشغيل  تكييف  وصيانة  وتوربينات  م��راج��ل 
الفندقية  امل��ع��دات  وصيانة  غازية  توربينات 
ويتم توجيه مخرجات هذا البرنامج خصيصا 
إقبال كبير لاللتحاق  لوزارة الصحة، ولدينا 
ال��ت��ي ميكن  اجل��ه��ات  ل��ت��ع��دد  ن��ظ��را  بالقسم 
للخريج االلتحاق بها فعلى سبيل املثال في 
وزارة الصحة ووزارة الكهرباء أو جهات القطاع 

اخلاص مثل شركات النفط املختلفة.
وعن التعاون مع القطاع اخلاص وجهات 
القسم  ان  أ.احمد اخل��زمي  ق��ال  العمل  س��وق 
العمل  س��وق  جهات  م��ن  العديد  م��ع  يتعاون 
الستحداث  املدني  الطيران  مع  االتفاق  ومت 

تخصص صيانة تكييف.

العمليات الكيمائية
العمليات  قسم  رئ��ي��س  أش���ار  جانبه  م��ن 
الشيخ  عبدالله  محمد  املهندس  الكيميائية 
املوجودة  األق��س��ام  أح��دث  ه��و  القسم  ان  ال��ى 
باملعهد، ويضم القسم عدة دورات تتصدرهم 
وفني غازات  دورت��ي فني معاجلة مياه  حاليا 
طبية، وفني معاجلة مياه تعتبر هي الرئيسية 
في القسم وهي تخرج شبابا فنيا كويتيا من 
الكهرباء  وزارة  ف��ي  يعملون  ال��دب��ل��وم  حملة 
املياه،  ملعاجلة  املخصصة  االق��س��ام  في  وامل��اء 
ومؤخرا اعربت شركة ايكويت للبتروكيماويات 

هذا  ويعد  املعهد  خريجي  ال��ى  حاجتها  عن 
تطورا نوعيا في سوق العمل، اذ اننا انتقلنا 
اخلاص،  القطاع  الى  احلكومي  القطاع  من 
مبعظم  عالقتنا  توطيد  على  اآلن  ونعمل 
املؤهلة  مخرجاتنا  من  لالستفادة  الشركات 

واملدربة ومتيزها في هذا القطاع.
غ������ازات ط��ب��ي��ة اض���اف  ف��ن��ي  دورة  وع����ن 
ع��م��ل خ��ري��ج��ي هذا  م���ج���ال  ان  م.ال���ش���ي���خ 
ل���وزارة  خصيصا  توجيهم  ي��ت��م  التخصص 
الصحة وهو من التخصصات املهمة جدا في 
هذا املجال، ولدينا خطط مستقبلية للتعاون 
مع وزارة الكهرباء واملاء ومنلك ايضا العديد 
من اخلطط العلمية املدروسة التي نأمل عن 
طريقها   تطوير مخرجاتنا وضمان الفرص 
الوظيفية املناسبة لهم في جهات سوق العمل 

املختلفة.

ضمان اجلودة
اجلودة  ضمان  مكتب  رئيس  ق��ال  ب���دوره 

للطاقة  العالي  باملعهد  األكادميي  واالعتماد 
املكتب  مهام  اهم  إن من  بن سالمة  أ.محمد 
في املعهد هي ضمان جودة العمليات االدارية 
جودة  وض��م��ان    ISOO 9001 خ���الل  م��ن 
التعليم من خالل  ABET، مؤكدا ان جميع 
جهدهم  ق��ص��ارى  يبذلون  باملعهد  العاملني 
تقدم  ف��ي  ملحوظة  نوعية  ط��ف��رة  لتحقيق 

العمل باملعهد على كافة املستويات.

املكتب الفني
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س امل��ك��ت��ب الفني 
ان  الكندري  أ.ناصر  للطاقة  العالي  باملعهد 
املكتب مسؤول عن جتهيز اخلطة املستقبلية 
والتعاون مع جهات سوق  بالتنسيق  للمعهد 
العمل املختلفة باإلضافة الى جداول أعضاء 

هيئة التدريب ومزاوالتهم. 
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د. الكندري
المقر الجديد لخدمة المجتمع أحدث 

نقلة نوعية هائلة في قدراتنا التدريبية  
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أكد أن العمادة تقوم بتقدمي دوراتها وبرامجها التدريبية خالل الفترة املسائية لضمان إقبال أكبر 

حتولها  املستمرقبـل  والتعليم  املجتمع  خدمة  إدارة  بدأت 
التي  األهـــداف  مــن  1984منطلقة  منذ  أعمالها   – عــمــادة  إلــى 
في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إليها  تسعي 
رغبات  وحتقيق  مــهــاراتــه  وصــقــل  وبــنــاء  لــذاتــه  الــفــرد  تطوير 
أسوار  خــارج  والعلمية  النظرية  املــهــارات  اكتساب  في  املجتمع 

املدارس واملعاهد والكليات النظامية.
الى  املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  إدارة  حتولت  وقــد   
وفق  املساندة  األكادميية  اخلدمات  قطاع  في  مستقلة  عمادة 
في  تطبيقه  مت  والــــذي  للهيئة  اجلــديــد  التنظيمي  الهيكل 
والتعليم  املجتمع  خــدمــة  عــمــادة  وأصــبــحــت    .2009 أكــتــوبــر 
املجتمع  علي  الهيئة  نافذة  اإلداري  التعديل  هذا  بعد  املستمر 

احمللي واخلارجي.
وتقدم العمادة في كل عام دراسي خمسة فصول تدريبية 
برامج  تتضمن  الصيفي  فصل  حتى  اخلريفي  فصل  من  متتد 
تدريبية موجهة إلى املجتمع بفئاته وشرائحه املختلفة وذلك 

في مراكز ومواقع متعددة وتغطي جغرافيَا مناطق دولة الكويت 

ضمن توسع مدروس ومتزايد.

وتتنوع حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها العمادة ضمن 

العلوم  بني  ما  وتتوزع  املجتمع  ألفــراد  مهمة  حياتية  مجاالت 

اآللي  واحلاسب  واللغات  التجارية  والعلوم  والفنون  اإلنسانية 

والعلوم الصحية وعلوم التقنية إضافة إلي برامج األطفال .

بعض  لتشمل  للعمادة  التدريبية  اخلــدمــات  مظلة  ومتتد 

فئات املجتمع اخلاصة مثــــــل نزالء الطب النفســـــي واملؤسسات 

اإلصالحية ودور رعاية األحداث والشؤون االجتماعية .

ومن هذا املنطلق جالت »صناع املستقبل داخل أروقة العمادة 

بالتطبيقي  املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  والتقت   ،

وبعض  احلمد  وليد  د.  ومــســاعــده   ، الــكــنــدري  د.عبدالرحيم 

املسؤولني في العمادة .....
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إقبال كبير
املجتمع  خدمة  عميد  ق��ال  البداية  ف��ي 
للتعليم  العامة  بالهيئة  املستمر  والتعليم 
الكندري  د.عبدالرحيم  والتدريب  التطبيقي 
النوعية  ال��ع��م��ادات  إح���دى  ه��ي  ال��ع��م��ادة  إن 
التابعة لقطاع اخلدمات األكادميية املساندة 
ال����دورات  ب��ت��ق��دمي  ال��ع��م��ادة  وت��ق��وم  بالهيئة، 
املتعلقة  أو  الفنية  أو  املهنية  التدريبية سواء 
باللغات، ألكثر من 25 عامًا مضت ما اكسب 
التعامل  ف��ي  طويلة  خ��ب��رات  بها  امل��س��ؤول��ن 
أكبر  فوائد  لتحقيق  ال���دورات  ه��ذه  مثل  مع 
 ، الهيئة  منتسبي  من  بها  املشاركن  جلميع 

ومن غيرهم من املواطنن واملقيمن.
واض���اف د.ال��ك��ن��دري أن ال����دورات موزعة 
استحداث  وأن  ب��ال��ك��وي��ت،  ع��دة  أم��اك��ن  على 
التدريبية يتم تبعًا للحاجة  البرامج  وإنشاء 
وعلى  املتقدمن،  قبل  م��ن  عليها  واإلق��ب��ال 
سبيل املثال هناك إقبال كبير في هذه الفترة 
على برامج تعلم اللغة التركية نظرا لعمليات 
بها  يقوم  التي  والسياحة  والدراسة  التجارة 
لتعلم  وحاجتهم  تركيا،  دول��ة  في  املواطنون 
لهم،  وملحة  ض��رورة  أصبحت  التركية  اللغة 
ال��ل��غ��ات األخ���رى مثل اللغة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
والفرنسية  واألمل��ان��ي��ة  واإلسبانية  الصينية 
ال�����دورات الفنية  واإلجن��ل��ي��زي��ة، ف��ض��ًا ع��ن 
واللحام  وامليكانيكا  والنجارة  احل��دادة  مثل 
والتمديدات الكهربائية، باإلضافة الى برامج 
تصفيف الشعر واملاكياج، وغيرها من الدورات 
واملقيمن  للمواطنن  بتقدميها  نقوم  التي 

على حد سواء بأسعار رمزية.
عمادة خدمة  أن  إل��ى  الكندري  د.  وأش��ار 

بتقدمي  ت��ق��وم  املستمر  والتعليم  املجتمع 
الفترة  خ��ال  التدريبية  وبرامجها  دورات��ه��ا 
املسائية لضمان إقبال أكبر والستغال أوقات 
الفراغ لشريحة كبيرة من املواطنن والشباب 
في اكتساب خبرات ومهارات جديدة تؤهلهم 
ومختلفة،  ع��دي��دة  ع��م��ل  م��ج��االت  خل���وض 
ال��دورات متاح  مشيرًا إلى أن االلتحاق بهذه 

للجميع.
واجهت  التي  والعوائق  الصعوبات  وع��ن 
عمل عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
أنه  د.الكندري  أكد  عليها،  التغلب  مت  وكيف 

وتذليلها  العوائق  هذه  مثل  على  التغلب  مت 
ب��ف��ض��ل ال��دع��م ال���ا م��ح��دود ال����ذي وجدته 
العمادة من اإلدارة العليا للهيئة وعلى رأسها 
مدير عام الهيئة د.أحمد األثري، حيث وفرت 
القيادة العليا بالهيئة مقرا يتناسب مع حجم 
العمل بالعمادة ومت توفير جميع االحتياجات 
أحدثها  ومتاثل  تضاهي  التي  والتجهيزات 

املوجودة في املراكز املناظرة.
وفيما يتعلق بالترويج والتسويق للدورات 
التي تقدمها العمادة أشار د.الكندري الى أن 
العمادة ال تترك بابا إال وطرقته للتواصل مع 

27

املجتمع«  لـ»خدمة  محدود  ال  دعمًا   تقدم  للهيئة  العليا  اإلدارة 
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ال��دورات مثل وسائل  اجلمهور واإلع��ان عن 
والتلفزيون  واإلذاع���ة  االجتماعي  التواصل 
عن  فضا  واإللكترونية،  اليومية  والصحف 
جهود العاقات العامة واإلعام بالهيئة التي 
جند منهم كل الود والتعاون للتروج واإلعان 

عن جميع فعالياتنا وأنشطتنا.
والتنسيق  بالتعاون  الكندري  د.  ورح��ب 
مع كل جهات ومؤسسات القطاعن احلكومي 
ل��ت��ق��دمي برامج  ال��ع��م��ل  ، وس����وق  واخل�����اص 
ودورات تناسب كل االحتياجات من الدورات، 
وه��ن��اك م��ش��روع يتم اإلع����داد ل��ه ح��ال��ي��ًا مع 
إعادة الهيكلة لضمان توزيع برامجنا ودوراتنا 
على محافظات الكويت الست ، وقريبا سيرى 
هذا املشروع النور، لكي يستفيد منها كل من 
ال��ك��وي��ت من  بلدنا احلبيب  ف��ي  م��وج��ود  ه��و 

املواطنن واملقيمن. 

نقلة نوعية
خدمة  عميد  مساعد  حت��دث  جانبه  من 
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مع  للتواصل  وطرقناه   إال  بابًا  نترك  لم 
اجلمهور واإلعالن عن الدورات 

جهات  كل  مع  والتنسيق  بالتعاون  نرحب 
ومؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص
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املجتمع والتعليم املستمر د.وليد احلمد عن 
النقلة النوعية الهائلة التي حققتها العمادة 
كانت  حيث   ، اجل��دي��د  املبنى  إل��ى  باالنتقال 
تقيمها  التي  التدريبية  وال��ب��رام��ج  ال���دورات 
العمادة موزعة على أكثر من مكان في أماكن 
وكلية  األساسية  التربية  كلية  وهي:  متفرقة 
واجلهراء،  وال��ف��روان��ي��ة  التجارية  ال��دراس��ات 
وبعد جتهيز املبنى اجلديد مت جتميع كل هذه 
املراكز فيه وإع��داده بأحدث اآلالت واألجهزة 
املتطورة، وشدد  التدريبية  الورش  ومحاكيات 
د.احل��م��د ع��ل��ى ح���رص ال��ع��م��ادة ع��ل��ى زيادة 
عدد القاعات والورش الستيعاب أعداد اكبر، 
لالتحاق  كبيرة  اع���دادًا  استقبلنا  وبالفعل 
التدريبي  ل��ل��ف��ص��ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��ال��ب��رام��ج 
اخلريفي التي اقيمت للمرة األولى في ورش 

ومختبرات املبنى اجلديد.
اجلديد  امل��ب��ن��ى  أن  د.احل���م���د  وأض�����اف 
الدورات  إدخ��ال عدد من  العمادة  أت��اح إلدارة 
اجلديدة لم تكن متاحة من قبل مثل دورات 
الطبخ الكويتي واللغات اإلجنليزية والتركية، 
مع العلم أن القاعات املخصصة للغات مجهزة 
بأفضل أنواع األجهزة واملعدات التي تستخدم 
في أفضل مراكز اللغات في الباد، باإلضافة 
كبير  إقبال  عليها  لوحظ  أخ��رى  دورات  إل��ى 
الشعر  وتصفيف  واخلياطة  الكروشيه  مثل 
آخ��ر من  ع��دد  وه��ن��اك  والتجميل،  وامل��اك��ي��اج 
البرامج التدريبية التي سيتم إطاقها قريبًا ، 
والبدء بها في الفصل التدريبي الشتوي مثل 
الدورات الرياضية في السباحة للمتقاعدين 
وال��ت��خ��س��ي��س وخ���اف���ه، وج����ار إع�����داد ورش 

لتصليح السيارات وامليكانيكا.
 وعن رسوم ال��دورات والبرامج التدريبية 
التي تقدمها عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر أكد د.احلمد أنها رسوم رمزية تبدأ من 
40 دينارًا، ومبقارنة هذه األسعار  20 وحتى 

بنفس الدورات والبرامج التي تقدمها جامعة 

رسوم  إن  كبير حيث  الفارق  أن  الكويت جند 

البرامج  لنفس  ال��ك��وي��ت  بجامعة  ال����دورات 

التدريبية تبدأ من 75 دينارًا.

واردف د.احلمد ان عمادة خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر تقوم بتقدمي بعض الدورات 

عدة  جهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  املجانية 

ب��ال��دول��ة م��ث��ل ال�����دورات ال��ت��ي ت��ق��دم بالطب 

النفسي والسجون.

وختاما عبر د.احلمد عن أمله في زيادة 

التي  العمادة  ببرامج  االلتحاق  اإلقبال على 

يبذل املسؤولون بها قصارى جهدهم خلدمة 

29

د.احلمد : االنتقال إلى املبنى اجلديد.. 
نقلة نوعية هائلة 
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واستغال  منتسبيها،  وك��اف��ة  الهيئة  أب��ن��اء 
حرفة،  أو  مهنة  لتعلم  امل��ت��اح��ة  اإلم��ك��ان��ات 

متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

فتح باب التسجيل
من جانبها قالت رئيسة قسم  األنشطة 
باب  فتح  سيتم  أن��ه  ال��راش��د  ضياء  الثقافية 
بدءا  الشتوي  التدريبي  للفصل  التسجيل 
املبنى  أن  مضيفة  نوفمبر،  شهر  ب��داي��ة  م��ن 
بالشكر  متقدمة  كبيرة  نقلة  حقق  اجلديد 
الذين  بالعمادة  العاملن  جلميع  والتقدير 
املبنى  في جتهيز  ووقتهم  بجهودهم  أسهموا 
والتجهيزات  املختبرات  من  بكافة محتوياته 
بالهيئة،  ال��ه��ن��دس��ي��ة  اإلدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ملا  ال��ق��ط��ان  هند  األس��ت��اذة  بالشكر  وخ��ص��ت 
ب��ذل��ت��ه م��ن ج��ه��ود ط��وي��ل��ة ف��ي ه���ذا اإلط���ار، 
م��ؤك��دة أن ال��ع��ادة ج��رت ف��ي نهاية ك��ل فصل 

تدريبي االحتفاء باملشاركن وان احلفل املقام 
اليوم هو األول في املبنى اجلديد.

خطط مستقبلية
القطان  هند  األس��ت��اذة  حتدثت  ب��دوره��ا 
املستمر  والتعليم  املجتمع  من عمادة خدمة 
عن التنسيق مع املدربن وعن رسوم الدورات 
العمادة  إن  قائلة  اجلديد  واملبنى  التدريبي 
تتعاون مع عدد من املدربن األكفاء أصحاب 
اخلبرات الطويلة في مجالهم من داخل الهيئة 
ومن خارجها حيث إن الهيئة تزخر بالعديد 
التي  والفنية  املهنية  الكفاءات  أصحاب  من 
ميكنهم نقل خبراتهم الطويلة إلى املتدربن 
بسهولة ويسر، مضيفة أن البرامج والدورات 
على  تقدم  العمادة  تقدمها  التي  التدريبية 
مدار عام كامل تبدأ من الفصل اخلريفي ثم 
الشتوي مرورا بالربيعي والفصل األخير هو 

أبريل  من شهر  يبدأ  ال��ذي  الصيفي  الفصل 
وحتى شهر يونيو.

قريبا  تعاونا  هناك  ان  القطان  وأضافت 
مع وزارة الشؤون ملصلحة املتقاعدين يجري 
اخلطط  من  وكذلك  ل��ه،  والتجهيز  اإلع��داد 
العمادة  ف��ي  ل��ه��ا  ن��س��ع��ى  ال��ت��ي  املستقبلية 
لتقدمي  الصباحية  الفترة  ف��ي  امل��رك��ز  فتح  
في  إن��ه  التدريبية حيث  وال��ب��رام��ج  ال���دورات 
فقط  قاصر  ال��دورات  تقدمي  احلالية  الفترة 
على ال��ف��ت��رة امل��س��ائ��ي��ة، وه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
ال����دورات ف��ي ط��ور اإلع���داد لتقدميها خال 
الفترة املقبلة وجدنا أن هناك اقبااًل شديدًا 
واملتابعن لدوراتنا  على طلبها من اجلمهور 

التدريبية.

جولة مع املتدربني
جت��ول��ت ع��دس��ة »ص���ن���اع امل��س��ت��ق��ب��ل« في 
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أروقة وجنبات عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
ال��ل��ق��اءات مع  ب��ع��ض  وك��ان��ت ه��ن��اك  املستمر 
امل���ت���درب���ن وامل���ت���درب���ات ال���ذي���ن أع���رب���وا عن 
س��ع��ادت��ه��م ب��االل��ت��ح��اق ب��ب��رام��ج ال���ع���م���ادة ، 
والترحاب  التعاون  كل  وج��دوا  أنهم  مؤكدين 
للجميع  متاحة  ال��رس��وم  وأن  املسؤولن  م��ن 
وانهم سيلتحقون بعدد آخر من الدورات بعد 
االنتهاء من البرنامج التدريبي امللتحقن به 

حاليًا.

الكروشيه للمبتدئني
بالسيدة  امل��س��ت��ق��ب��ل«  »ص����ن����اع  ال���ت���ق���ت 
»الكروشيه  ب���دورة  امللتحقة  العفاسي  م��رمي 
وتقديرها  شكرها  وجهت  التي  للمبتدئن« 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة 
التاحة الفرصة أمامهم لتعلم مهارات جديدة 
والعملية،  الشخصية  حياتهم  ف��ي  تفيدهم 
الظفيري  س���ارة  األس���ت���اذة  بالشكر  وخ��ص��ت 
القائمة على التدريب جلهودها التي بذلتها 
الكروشيه  فن  إج��ادة  من  متكنوا  حتى  معهم 

والوصول لدرجة االحتراف.

اللغة التركية
وفي املختبر اخلاص لتعلم اللغة التركية 
ك���ان ل���«ص��ن��اع امل��س��ت��ق��ب��ل« ل��ق��اء م��ع السيدة 
انها  قالت  التي  املتروك  عبداحملسن  فاطمة 
ب���دأت ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ي ش��ه��ر سبتمبر 
املاضي وانها حققت فائدة كبيرة بتعلم اللغة 
التركية، مؤكدة عزمها التقدم للحصول على 
التركية،  اللغة  الثاني من دورة تعلم  املستوى 
ول��دي��ه��ا رغ��ب��ة ك��ذل��ك ف��ي االل��ت��ح��اق ببعض 
وتصفيف  ب��امل��اك��ي��اج  تتعلق  ال��ت��ي  ال������دورات 
اكدت  بالعمادة  املسؤولن  تعاون  وعن  الشعر، 
فاطمة املتروك انها لم جتد اال الود والتعاون 
من اجلميع وان القائمن على العمادة يسعون 
لتذليل كافة الصعاب والعوائق التي تقابلهم 

لتحقيق فائدة أكبر لهم..

بحضور د. الكندري ونائبه وعدد من اإلداريني املتقاعدين

»خدمة املجتمع والتعليم املستمر« أقامت حفاًل لتكرمي 
املتدربني املشاركني في برامجها التدريبية املختلفة 

أقامت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفًا لتكرمي املتدربن املشاركن في برامجها التدريبية املختلفة للفصل 

اخلريفي وذلك في املقر اجلديد للعمادة بالعديلية.
عبدالرحيم  أ.د.  املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  التكرمي  حفل  حضر 
عبدالهادي الكندري ومساعد العميد أ.د. وليد احلمد، وعدد من اإلدارين املتقاعدين 

ممن عملوا في فترات سابقة بالعمادة باالضافة الى جميع العاملن بها.
مؤكدًا  احلضور  بجميع  التكرمي  بداية حفل  في  الكندري  عبدالرحيم  د.  رحب 
أن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر ال تألو جهدًا في تسخير كافة جهودها 
إلى  باالنتقال  مميزة  نوعية  نقلة  حققت  وأنها  الهيئة  منتسبي  خلدمة  وإمكاناتها 
املبنى اجلديد الذي يضم العديد من الورش التدريبية واملختبرات املجهزة بأحدث 
األجهزة واملعدات التي تساعد في االرتقاء مبستوى املتدربن وحصولهم على أقصى 

فائدة ممكنة من املشاركة بالبرامج التدريبية للعمادة.
عمادة خدمة  في  القدامى  واملوظفن  باملسؤولن  كلمته،  في  الكندري  د.  وأشاد 
العمل  جن��اح  في  أسهمت  التي  جهودهم  على  مثنيًا   ، املستمر  والتعليم  املجتمع 
بالعمادة لفترة طويلة، مشيدًا كذلك بجدية والتزام املتدربن طوال فترة التدريب 
وحرصهم على االستفادة من البرامج التدريبية املقدمة، مثمنًا الدور الذي قام به 
جميع العاملن بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وجهودهم املميزة التي تسهم 

دومًا في االرتقاء والتطوير الدائم لكافة جوانب العمل بالعمادة.
أعقب ذلك، قيام عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر د. عبدالرحيم الكندري 
ومساعد العميد د. وليد احلمد بتكرمي اإلدارين القدامى بالعمادة، باالضافة إلى 

املشاركن بالبرامج التدريبية املختلفة ومت تسليمهم شهادات التكرمي.
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القانون  أن  العميري  اللواء  وأك��د 
من  الكويت  مواليد  جميع  سيشمل 
 10/5/1999 م��وال��ي��د  م��ن  ال���ذك���ور  
بعد هذا  وما  عامًا،   )18( أتموا  ممن 
التاريخ، داعيًا طلبة الهيئة ممن أتموا 
موقع  ف��ي  التسجيل  إل��ى  السن  ه��ذه 
العسكرية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��خ��دم��ة  هيئة 
ل��ت��ف��ادي أي م��خ��ال��ف��ات ق��ان��ون��ي��ة قد 

تعرض الطالب للغرامة أو للسجن.
وأضاف اللواء العميري أن قانون 
الخدمة الوطنية  الجديد يعد قانون 
خدمة لكل وزارات الدولة، ولن تقتصر 
العسكري  وال��ت��دري��ب  ال��ج��ي��ش  ع��ل��ى 
العسكري  ال��ت��أه��ي��ل  ت��ق��دي��م  وس��ي��ت��م 

للجميع ثم بعد ذلك الخدمة في أي 
من وزارات ومؤسسات الدولة.

من جهته وجه عميد شؤون الطلبة د. 
الهيئة  طلبة  إلى  رسالة  المكيمي  حسين 
بشأن بدء العمل بقانون التجنيد اإللزامي، 
“الذكور”  الطلبة  فيها على جميع  مؤكدًا 
من منتسبي الهيئة مواليد 10/5/1999 
- وما بعد هذا التاريخ -  بضرورة مراجعة 
مراكز تسجيل الخدمة الوطنية العسكرية 
تأجيل  إذن  على  للحصول  بالمحافظات 
بالخدمة  التسجيل  عملية  بعد  دراس���ي 
بمركز  ال��ت��س��ج��ي��ل  وات���م���ام  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
السكن،  لمقر  ال��ت��اب��ع  ال��خ��دم��ة  تسجيل 
الموقع  عبر  التسجيل  إلى  الطلبة  داعيًا 

.www.kns.gov.kw  اإللكتروني
العامة  الهيئة  وقعت  آخ��ر  جانب  م��ن 
للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم 
ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية  ال��ص��ن��دوق  م��ع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوطيد 

الجانبين،   بين  المشترك  التعاون  أواص��ر 
وذلك بديوان عام الهيئة بالعديلية.

التطبيقي  حضر توقيع االتفاقية من 
ونائب  األث��ري  أحمد  د.  الهيئة  عام  مدير 
األكاديمية  ل��ل��خ��دم��ات  ال���ع���ام  ال���م���دي���ر 
المساندة د. أحمد الخليفة ورئيس مجلس 
الجوعان  عبدالله  السيد  الصندوق  إدارة 
إلى  ال��وزان  مشعل  السيد  الرئيس  ونائب 

جانب عدد من قياديي الهيئة.
د.  الهيئة  ع��ام  مدير  ثمن  جانبه  م��ن 
أح��م��د األث���ري ج��ه��ود ال��ص��ن��دوق الوطني 
الصغيرة  ال��م��ش��روع��ات  وت��ن��م��ي��ة  ل��رع��اي��ة 
في  وال��ح��ي��وي  المهم  ودوره  والمتوسطة 
رعاية واحتضان الشباب أصحاب المبادرات 
االقتصادية والمشروعات الصغيرة، مؤكدًا 
التي  العديدة  والبرامج  التخصصات  أن 
ودوراتها  الهيئة  ومعاهد  كليات  تضمها 
الشويخ  وح��اض��ن��ة  ال��خ��اص��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ال��ح��رف��ي��ة س��ت��ك��ون م��ح��ور اه��ت��م��ام مذكرة 
التنسيق  اس��ت��م��رار  ف���ي  آم����اًل  ال��ت��ف��اه��م، 
من  ذلك  في  لما  الجانبين  بين  والتعاون 
األهداف  تحقيق  ف��ي  تسهم  ع���دة   ف��وائ��د 
التنموية للدولة وتدفع عجلة التنمية إلى 

األمام.
الموقعة  ال���ت���ع���اون  م����ذك����رة  ت���ه���دف 
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  بين 
لرعاية  ال��وط��ن��ي  وال��ص��ن��دوق  وال��ت��دري��ب 
وتنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة 
إلى تقديم دورات وبرامج تدريبية وتوعوية 
في  وال��ت��ع��اون   ، الجانبين  ب��ي��ن  مشتركة 
المتخصصة  وال��دراس��ات  األبحاث  مجال 
في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
للهيئة   التابعة  الحاضنات  دور  وتفعيل 
الريادية  المشاريع  ف��ي  منها  لالستفادة 

الخاصة بطلبة الهيئة.

> مدير عام الهيئة د. االثري ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني عبدالله الجوعان يوقعان مذكرة التفاهم  
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أخبار34

أعلنت مساعد العميد للشؤون الطالبية 
عن  ال��ك��ن��دري  حسين  لطيفة  ا.د  “بنات” 
رعاية  وذلك تحت  الصحية،  العيادة  افتتاح 
ال��ت��رب��ي��ة األس��اس��ي��ة ا. د فهد  ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
من  ك��ل  وب��ح��ض��ور  الرويشد ،  عبدالرحمن 
د.  الصحية  الفروانية  منطقة  إدارة  مدير 
حمود الزعبي، ومختار منطقة العارضية أ. 
عبدالله براك الهيفي، وممثلين من الهالل 

األحمر الكويتية.

وقد حضر االفتتاح حشد من الضيوف 
ورؤس��������اء األق����س����ام ال��ع��ل��م��ي��ة واألس����ات����ذة 

والطالبات واإلداريات.
الرويشد  عبدالرحمن  فهد  د  ا.  واعتبر 
ن��ت��ي��ج��ة لجهود  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  اف��ت��ت��اح 
دعما  ع��دي��دة  ج��ه��ات  ب��ه��ا  ق��ام��ت  مخلصة 
وتطويرا  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  لكلية  منها 

لخدماتها.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ا. د ف��ه��د اغ��ت��ن��م هذا 

الفرصة الطيبة ألشكر جميع الجهات التي 
مدت يد العون كي يظهر هذا المشروع على 
العميد  وأش���ار  ال��غ��ال��ي.  وطننا  يخدم  وج��ه 
تستحوذ  الدراسية  البيئة  تحسين  أن  إل��ى 
األساسية  التربية  كلية  إدارة  اهتمام  على 
اإلدارة  توجيهات  تلبية  أج��ل  من  وخططها 
العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، والتي تحرص الحرص كله على 
والطالبات،  للطالب  أفضل  خدمات  تقديم 

افتتاح العيادة الطبية في “التربية 
األساسية” بـ”التطبيقي”

> صورة جماعية للحضور



كل  وتطوير  بتوفير  ال���دوام  على  وتطالبنا 
ما من شأنه النهوض برسالة الكلية بصورة 
بالقول  الدكتور فهد حديثه  مشرفة، وختم 
إن افتتاح العيادة بداية ألعمال جديدة يتم 
الحكومية  ال��م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  فيها 
بعون  وطالباتنا  لطالبنا  خدمة  واألهلية 

الله تعالى.
أ.د. لطيفة  أش����ارت  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
يهدف  ال���م���ش���روع  ه����ذا  أن  إل����ى  ال���ك���ن���دري 
والعالجية  الطبية  ال��خ��دم��ات  تقديم  إل��ى 
التربية  ك��ل��ي��ة  داخ����ل  الممكنة  وال��وق��ائ��ي��ة 
الدراسية.  ال��س��ن��ة  م����دار  ع��ل��ى  األس��اس��ي��ة 
حاالت  مع  التعامل  الخدمات  تلك  وتشمل 
الطوارئ وتقديم االسعافات األولية الالزمة، 
الوعي الصحي، وتعزيز  والمساهمة في بث 
العادات السليمة، وتقديم االستشارات، وعمل 
الندوات والدورات التثقيفية والمعارض ذات 

الصلة.
أن  إل��ى  ال��ك��ن��دري  د.لطيفة  ن��وه��ت  كما 
هم  الصحية  العيادة  من  المستفيدة  الفئة 
وأعضاء  األس��اس��ي��ة  التربية  كلية  ط��ال��ب��ات 
الهيئة التدريسية والتدريبية وأعضاء الهيئة 

اإلدارية والعاملون.
ال��م��س��اع��د لشؤون  ال��ع��م��ي��د  وأوض���ح���ت 
العيادة،  بها  تختص  التي  المهام  الطالبات 
توفير  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 
الكلية،  داخ���ل  ال��الزم��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
ومباشرة الحاالت الطارئة وتقديم اإلسعافات 
األول��ي��ة داخ��ل أروق���ة الكلية . وال��ع��ي��ادة في 
الكلية جهة ربط وتنسيق مع جهات معنية 
بتوفير الخدمات الصحية، وهذا األمر بحد 
ذاته يساهم في زيادة الوعي واإلرشاد الطبي 

داخل الكلية وذلك من خالل توزيع النشرات 
التثقيفية التوعوية للفئات المستهدفة من 
خالل نشر الثقافة الصحية وتقديم الالزم.

الكندري  د.لطيفة  ش��ددت  الختام  وف��ي 
على حرص عمادة الكلية على سالمة وصحة 
المشروع  ه��ذا  وس��ي��ك��ون  منتسبيها  جميع 
الجهات  م���ع  ان��ط��الق��ة ط��م��وح��ة  ال��ص��ح��ي 
المشاريع  م��ن  ال��م��زي��د  إلن��ج��از  ال��ص��ح��ي��ة 
المستقبلية من خالل وضع تصور مستقبلي 

لتقديم خدمات طبية واسعة النطاق.
وأخيرا شكرت د. لطيفة جميع الجهات 
دورهم  على  وأثنت  المشروع،  لهذا  الداعمة 
بالذكر  وخصت  الجميل،  التعاوني  الوطني 
حمود  وال���دك���ت���ور  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة 
الصحية  الفروانية  منطقة  مدير  الزعبي 

مستشفى  مدير  العجمي  مهدي  والدكتور 
يوم  في  ومشاركتهم  دعمهم  على  الفروانية 
مختار  ع��ل��ى  لطيفة  د.  وأث��ن��ت  االف��ت��ت��اح، 
منطقة العارضية أ. عبدالله براك الهيفي، 
للمشروع،  الداعمة  التعاونية  والجمعيات 
ومركز  الكويتية،  األحمر  الهالل  وجمعية 
الجهراء الصحي على جهودهم الكريمة –كل 
في مجاله- في توفير المعدات والمستلزمات 
للعيادة  الممرضات  توفير  وكذلك  الصحية 
المشروع على نحو يحقق  أهداف  لتحقيق 
المبذولة  ال��ج��ه��ود  وي��دع��م  ال��ع��ام  ال��ص��ال��ح 
الخدمات  ج����ودة  ب��م��س��ت��وى  االرت����ق����اء  ف���ي 

التعليمية.
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أخبار36

م.الحمدان: االنتهاء من تنفيذ التدقيق الخارجي 
“ ISO 9001:2008 “   الثاني على شهادة الجودة

أعلن مكتب ضبط الجودة واالعتماد 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  األك���ادي���م���ي 
من  االنتهاء  ع��ن  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
على  الثاني  الخارجي  التدقيق  تنفيذ 
 ISO  9001:2008 “ ال��ج��ودة    ش��ه��ادة 
والمالية  اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  قطاع  في   “
التنظيمية  وال��وح��دات  اإلدارت  بكامل 

التابعة له.
وق����ال م��دي��ر م��ك��ت��ب ض��ب��ط الجودة 
واالعتماد األكاديمي م. محمد الحمدان 
بتنفيذ ٩  ق���ام   ال��خ��ارج��ي  ال��م��دق��ق  إن 
م���ن متابعة  ل��ل��ت��أك��د  م��ي��دان��ي��ة  زي�����ارات 
وفاعلية تطبيق اإلدارات لكافة متطلبات 
المواصفة ISO 9001   ومراجعة سير 
الخطة التي وضعها مكتب ضبط الجودة 
لتحديث  ال��داخ��ل��ي��ي��ن  ال��م��دق��ق��ي��ن  م��ع 
ال��ج��ودة واالج����راءات وف��ق معايير  نظام 
ومتطلبات المواصفة IS 9001، مثمنا 
اإلدارات  جميع  في  ال��ج��ودة  ف��رق  جهود 
المميز  الجهد  إلى  باإلضافة  واألقسام 
خاصة  المكتب،  مدققو  به  يقوم  ال��ذي 
التي  بخبراتهم  تحقق  اإلن��ج��از  ه��ذا  أن 
اكتسبوها من العمل الدؤوب  في مجال 

كافة  م��ع  والتنسيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ج��ودة 
المطلق  واالل��ت��زام  ب���اإلدارات،  العاملين 

من قياداتها وجميع العاملين بها. 
أن مشروع  الى  م.الحمدان  أشار  كما 
األكاديمية  ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع  ح��ص��ول  
التطبيقي  التعليم  وق��ط��اع  ال��م��س��ان��دة 
والبحوث على شهادة نظام إدارة الجودة 
“آيزو 9001:2015” في مراحله األخيرة 
الداخليون،  ال��م��دق��ق��ون  ي��ع��ك��ف  ح��ي��ث 
متطلبات  استكمال  على  الجودة  وف��رق 

النظام  وتطبيق  ال��ج��دي��دة  ال��م��واص��ف��ة 
الخارجي  للتدقيق  اس��ت��ع��دادًا  بفاعلية 

من الجهة المانحة.  
حرص  م.الحمدان  أكد  الختام  وفي 
التحديث  م���ب���دأ  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
وال��ت��ط��وي��ر ال���دائ���م ح���رص���ًا م��ن��ه��ا على 
تحقيق متطلبات وطموحات منتسبيها 
عالية  وجودة  بكفاءة  والعمل  وشركائها، 
وتعزيز  اإلن��ج��ازات  تحقيق  يضمن  بما 

مسيرة النجاح بالهيئة.

لقطاع الشؤون اإلدارية واملالية
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“العالي للطاقة” يعقد لقاءه التنويري 
للطلبة المستجدين

    نظم المعهد العالي للطاقة اللقاء 
المستجدين  ل��ل��م��ت��درب��ي��ن  ال��ت��ن��وي��ري 
2017- للعام  األول  التدريبي  للفصل 
شؤون  مكتب  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور  2018م 
المتدربين ضاري الجيران، ورئيس قسم 
المواد العامة مشعل بوشيبة، واالخصائي 
وذلك  ال��دم��ن��ه��وري،  ن��ش��أت  االجتماعي 
المعهد  بمقر  الجاري  سبتمبر   19 يوم 

بالشويخ.
اللقاء  ب���داي���ة  ف���ي  ال��ت��رح��ي��ب  ت���م 

المستجدين  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ال���ت���ن���وي���ري 
بالمعهد  االل���ت���ح���اق  ل��ه��م  وال���م���ب���ارك���ة 
اللوائح  استعراض  وتم  للطاقة،  العالي 
والنظم المتبعة بالمعهد والتخصصات 
الى ضوابط  التطرق  وتم  به،  المعتمدة 
الطلبة  وحث  الطالبي،  السلوك  الئحة 
على الجد واالجتهاد في تحصيل العلم 
لكافة  مشرفة  ص��ورة  وعكس  وال��دراس��ة 

منتسبي الهيئة والمعهد.
     واختتم اللقاء التنويري بالتأكيد 

ع��ل��ى ض����رورة ح���رص ال��م��ت��درب��ي��ن على 
االكاديمي  اإلرش����اد  وأه��م��ي��ة  تعليمهم 
لهم في المسيرة التعليمية، وتم تقديم 
عدد من النصائح المهمة  لهم التي من 
شأنها مساعدتهم في مواجهة أي عقبة 
التعليمية  مسيرتهم  في  تصادفهم  قد 
في المعهد، مع التأكيد بأن إدارة المعهد 
الصعاب  ك���ل  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  س��ت��ح��رص 
وتعوق  امامهم  تقف  قد  التي  والعوائق 

تحصيلهم.
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متابعة الخريجين “بالتطبيقي” بحثت مع 
“الغانم انترناشيونال” والهيئة العامه 

للقوى العاملة التعاون المشترك

أخبار38

عقدت إدارة متابعة الخريجين وسوق 
العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الغانم  وال��ت��دري��ب اج��ت��م��اع��ا م��ع ش��رك��ة 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت، 
فرص  ت��وف��ي��ر  م��وض��وع  لمناقشة  وذل����ك 

وظيفية للخريجين .
إدارة  مدير  بحضور  االجتماع  عقد   
متابعة الخريجين وسوق العمل د.طالل 
البرامج  تطوير  إدارة  وم��دي��ر  المسعد، 
إدارة  وم��دي��ر  التوبم،  د.ط���ارق  والمناهج 
الموارد البشربة بالشركة جان بيير صقر، 
بالشركة  البشرية  ال��م��وارد  وح��دة  ورئيس 
وحنان  ال��ص��اي��غ،  وفاطمة   ، وزي���ر  جميل 
الخريجين  متابعة  إدارة  م��ن  ال��ع��ث��م��ان 

وسوق العمل.
المسعد   د.  أك����د  االج���ت���م���اع  خ����الل   
وسوق  بالخريجين  معنية  اإلدارة  ب���أن 
اتفاقية  وأن��ه باإلمكان توقيع  ال��ع��م��ل     
ما بين الشركة، والهيئة بتوفير خريجين 
للتوظف بالشركة بصورة مستمرة، وحسب 

االحتياج
البشرية  ال��م��وارد  إدارة  مدير  وأوض��ح 
جان بيير بان شركة الغانم انترناشيونال 
ب��ح��اج��ة ل��م��وظ��ف��ي��ن ك��وي��ت��ي��ي��ن ح��ي��ث إن 
الهيئة  إل���ى خ��ري��ج��ي  ب��ح��اج��ة  ال��ش��رك��ة 
الفنية  ال���ت���خ���ص���ص���ات  ف����ي  ل���ل���ت���وظ���ف 
لديهم  الحالية  الفترة  وف��ي  المختلفة، 
نقص بما يقارب 45 موظفًا من تخصص 
“كهرباء –إلكترونات –ميكانيك –هندسة 

صناعية” .
ومن جهة أخرى تحدث د.طارق التويم 
حول التخصصات المتوفرة بالهيئة، وعن 
للخريج  ستقدم  ال��ت��ي  ال��ح��واف��ز  ماهية 

الستقطابه للشركة.
وعليه تم االتفاق بين الطرفين على 
وسوق  الخريجين  متابعة  إدارة  تقوم  أن 
الطلبة  بيانات  م��ن  ع��دد  بتوفير  العمل 
م����ن ح���ي���ث ال��ت��خ��ص��ص��ات وال���م���ع���دالت 
ال��م��ط��ل��وب��ة  ف���ي الوقت   ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  إم��ك��ان��ي��ة  م���ع  ال��ح��اض��ر 

تفاهم في المستقبل القريب بين الهيئة 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
والشركة. وهذا ما سيتم اتباعه مع جميع 
الكويتيين  توظيف  في  الراغبة  الشركات 
للتعليم  العامة  للهيئة  الخريجين  من 

التطبيقي والتدريب. 
متابعة  إدارة   أخ��رى عقدت  من جهة 
آخر   اجتماعا  العمل  وس��وق  الخريجين 
مع الهيئة العامة  للقوى العاملة، بحضور 
مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل 
د.طالل المسعد. وأ.نوار الذكير، وأ.خولة 
الخريجين  متابعة  إدارة  م��ن  الملحم، 
وأ.عايشة  العيد،  وأ.ش���وق  العمل،  وس��وق 
العاملة،  للقوى  العامة  الهيئة  ال��دوي��خ 
حيث أكد د. المسعد خالل االجتماع على 
الهيئة  بين  المشترك  ال��ت��ع��اون  أه��م��ي��ة  
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
والهيئة العامة للقوى العاملة من خالل 
تبادل بيانات وإحصاءات احتياجات سوق 
العمل في القطاع األهلي والنفطي الذي 
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وسوق  الخريجين،  متابعة  إلدارة  يتيح 
لخريجي  وظيفية  ف��رص  توفير  العمل 
برنامج  إنشاء  أهمية  الهيئة. مؤكدًا على 
ربط إلكتروني بين الهيئة العامة للتعليم 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
عملية  لتسهيل  وذل��ك   ، العاملة  للقوى 
وارتباطها  الهيئة  خريجي  بيانات  جمع 
األهلي  للقطاع  الوظيفية  باالحتياجات 

والنفطي. 
أن  العيد  أ.ش���وق  ذك��رت  وم��ن جهتها، 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة بصدد 
وذلك  ل��ه��ا،  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ت��ط��وي��ر 
لضم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
انها  ووع���دت  ال��ش��ؤون،  وزارة  مظلة  تحت 
ف���ي تسهيل  ق���ص���ارى ج��ه��ده��ا  س��ت��ب��ذل 
متابعة  إلدارة  البيانات  استخراج  عملية 
سوف  وعليه  العمل،  وس��وق  الخريجين 
يتم تحديد ضابط اتصال مع قسم أبحاث 
للقوى  ال��ع��ام��ه  الهيئة  ف��ي  العمل  س��وق 
مع  المباشر  الرتباطها  وذل��ك  العاملة، 

ادارة متابعه الخريجين وسوق العمل.
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أخبار40

محاضرة » التغذية الصحية  بـ »بمعهد 
الخدمات اإلدارية«

اإلدارية  العالي للخدمات  المعهد  أقام 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  التابع 
"التغذية  ب��ع��ن��وان  م��ح��اض��رة  وال���ت���دري���ب 
التغذية  إخصائية  فيها  حاضر   " الصحية 

رانيا جمعة من شركة دايت كير ، عن كيفية 
التغذية الصحية للجسم عن طريق األكل 
ال��ح��راري��ة بكل  ال��س��ع��رات  ، وع���دد  الصحي 
الرياضة  ممارسة  أهمية  موضحة   ، وجبة 

ال��ت��ي بدورها  وال��م��ش��ي  اإلس���ك���واش  م��ث��ل 
تساعد على تحسين وظائف الجسم .

و ف��ي خ��ت��ام ال��م��ح��اض��رة ت��م ف��ت��ح باب 
النقاش مع الحضور و الرد على أسئلتهم .



العدد الثاني -أكتوبر   2017

“العالي للطاقة” يعقد لقاءه التنويري 
للطلبة المستجدين

    نظم المعهد العالي للطاقة اللقاء 
المستجدين  ل��ل��م��ت��درب��ي��ن  ال��ت��ن��وي��ري 
2017- للعام  األول  التدريبي  للفصل 
شؤون  مكتب  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور  2018م 
المتدربين ضاري الجيران، ورئيس قسم 
المواد العامة مشعل بوشيبة، واالخصائي 
وذلك  ال��دم��ن��ه��وري،  ن��ش��أت  االجتماعي 
المعهد  بمقر  الجاري  سبتمبر   19 يوم 

بالشويخ.
اللقاء  ب���داي���ة  ف���ي  ال��ت��رح��ي��ب  ت���م 

المستجدين  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ال���ت���ن���وي���ري 
بالمعهد  االل���ت���ح���اق  ل��ه��م  وال���م���ب���ارك���ة 
اللوائح  استعراض  وتم  للطاقة،  العالي 
والنظم المتبعة بالمعهد والتخصصات 
الى ضوابط  التطرق  وتم  به،  المعتمدة 
الطلبة  وحث  الطالبي،  السلوك  الئحة 
على الجد واالجتهاد في تحصيل العلم 
لكافة  مشرفة  ص��ورة  وعكس  وال��دراس��ة 

منتسبي الهيئة والمعهد.
     واختتم اللقاء التنويري بالتأكيد 

ع��ل��ى ض����رورة ح���رص ال��م��ت��درب��ي��ن على 
االكاديمي  اإلرش����اد  وأه��م��ي��ة  تعليمهم 
لهم في المسيرة التعليمية، وتم تقديم 
عدد من النصائح المهمة  لهم التي من 
شأنها مساعدتهم في مواجهة أي عقبة 
التعليمية  مسيرتهم  في  تصادفهم  قد 
في المعهد، مع التأكيد بأن إدارة المعهد 
الصعاب  ك���ل  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  س��ت��ح��رص 
وتعوق  امامهم  تقف  قد  التي  والعوائق 

تحصيلهم.
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مفهوم العالقات العامة

42

من  لها  ملا  والعالم  منها  اخلاص  املنظمات  ام  احلكومات  مستوى  على  سواء  العامة  بالعالقات  املتقدمة  العالم  دول  تهتم 
أهمية في ايجاد احللول للمشكالت التي قد تواجه هذه احلكومات او املنظمات مما يؤدي الى مزيد من التقدم.

- الدول النامية مازالت النظرة فيها للعالقات العامة قاصرة ويشوبها الغموض مما اسهم سلبا في دفع عجلة التقدم 
لهذه الدول.
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املفهوم التقليدي للعالقات العامة:

البريطانية: املوسوعة   -  1
اجلمهور  رض��ا  على  واحل��ص��ول  ومجاراتهم  ال��ن��اس  مسايرة  ف��ن 

وثقته وتأييده وكسب رضاه »فن التعامل مع اجلمهور«.

االمريكية: املعارف  دائرة   -  2
الفن الذي يقوم على التحليل والتفسير ملوضوع معني 

- سواء كان هذا املوضوع يدور حول فكرة او شخص او جماعة لكي 
تعترف اجلماهير بهذه الفائدة ومدى االستفادة منها )ايفي لي »أبو 

العالقات العامة 1877-1934«/ جون مارستون 1963(

)IPRA( العامة   للعالقات  الدولية  اجلمعية   -  3
 تأسست اجلمعية الدولية للعالقات العامة )IPRA( عام 1955 
في لندن بهدف تعزيز املمارسات ملهنة العالقات العامة في مختلف 
دول��ي��ة غير  املتحدة كمنظمة  األمم  اع��ت��راف  ون��ال��ت  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء 

حكومية، وهي مصنفة في األمم املتحدة واليونسكو. 
- وظيفة االدارة املستمرة واملخطط لها والتي تقوم بها املؤسسات 
وتأييد اجلمهور وحتقيق  تفاهم  والعامة لكسب  واملنظمات اخلاصة 
املشتركة  للمصالح  ال��ف��ع��ال  واالداء  اخل���الق  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د 

باستخدام االعالم.

الفرنسية: العامة  العالقات  جمعية   -  4
هي طريقة للسلوك واسلوب لالعالم واالتصال بهدف اقامة عالقة 
ومختلف  اجلهة  او  املنظمة  بني  عليها  واحملافظة  الثقة  على  قائمة 

فئات اجلماهير التي تتأثر بنشاط هذه اجلهة او املنظمة.

واستاذ  السابق  االعالم  كلية  عميد  التهامي  مختار  د.   -  5
الرأي العام بقسم الصحافة بالقاهرة:

»فن متطور من فنون االتصال باجلماهير والتأثير فيها يستهدف 
كسب املؤيدين لهدف او قضية معينة وحتريكهم في اجتاه مرسوم«.

كلية  وعميد  االعللالم  استاذ  الهيتي  نعمان  هللادي  د.   -  6
االعالم بجامعة بغداد:

انطباعات  ب��ل��ورة  بقصد  ب��االت��ص��ال  يستعني  إداري  ن��ش��اط  ه��ي 
ايجابية عن الهيئة او اجلهة التي تتولى القيام به بني العاملني بها 

املتعاملني معها، )تنظيم تفاعل اتصالي قوامه املعلومات(.

تعريفات اخرى او مسميات اخرى:

- الهندسة البشرية / هندسة التفاهم والرضى

موظف/ممارس   ان  ال���ى  اش����ارة  احل��س��ن��ة  ال��ن��واي��ا  ذو  السفير   -

العالقات العامة هو مبثابة سفير املنظمة داخل املجتمع ويلعب دور 

الوسيط بني املنظمة واجلمهور.

من خالل ما سبق من تعريفات نستطيع ان نستخلص منها ان 

ننطلق منها في  ان  واساسية ممكن  رئيسة  العامة عناصر  العالقات 

فهم العالقات العامة وهي:

1 -  العالقات العامة فعل مستمر ودائم بدميومة ركائزها الرئيسة 

)املنظمة واجلمهور( طاملا هناك منظمة وجمهور فهناك حاجة ماسة 

ملمارسة نشاط العالقات العامة.

العامة فلسفة اجتماعية لالدارة وجزء ال يتجزأ  2 -  العالقات 

من املجتمع وتعمل ضمن عادات وقيم وتقاليد املجتمع وال تتناقض 

منها.

3 -  العالقات العامة عملية مخططة وليست نشاطا ارجتاليا.

4 -  يعتبر االقناع من اهم خصائص ادوار العالقات العامة ويتم 

من خالل عملية اتصال مدروسة الن الهدف النهائي للعالقات العامة 

واقناع اجلمهور مبا  او اجلهة  املنظمة  تريده  اقناع اجلمهور مبا  هو 

يريده منها.

توازن  العامة في حتقيق  للعالقات  النهائي  الهدف  يتمثل    -  5

مستمر بني مصلحة املنظمة من ناحية ومصلحة اجلمهور من ناحية 

اخرى.

أ. فاطمة العازمي
مدير مكتب العالقات العامة واإلعالم
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أكدت مجلة “يونيكوم” األملانية املعنية بشؤون التعليم أهمية التغذية السليمة بالنسبة للطالب أثناء االستذكار واالستعداد 
لالمتحانات، موضحة أن األطعمة الدسمة وصعبة الهضم تصيب الطالب بالكسل وتعيقهم عن حتصيل املعلومات.

الغذاء المناسب لموسم االمتحانات
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مع اقتراب االمتحانات يجب على األهل 
حاجات  بتلبية  خاصًا  اهتمامًا  يهتموا  أن 
الطالب الغذائية التي تنعكس على صحته 
العامة ، وعلى قدرته على التركيز واملذاكرة  
عديدة  ودراس��ات  بحوث  نتائج  أظهرت  فقد 
التعليمية  امل���راح���ل  ف���ي  ال��ت��غ��ذي��ة  أه��م��ي��ة 
املختلفة، وللتغذية في مرحلة البناء والنمو 

عدة خصائص منها: 
أواًل نوعية الغذاء: 

العناصر  أن������واع  ج��م��ي��ع  ت���واف���ر  ي��ج��ب 
االحتياجات  لتلبية  األس��اس��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اليومية للطفل حيث إن عدم توفر أحد هذه 
أكثر يتسبب في حدوث مشاكل  أو  العناصر 

صحية. فعملية البناء تتطلب: 
اخلاليا  ل��ب��ن��اء  ال��ب��روت��ي��ن��ي��ة  امل������واد   <

واألنسجة 
> وم������واد ال���ط���اق���ة ك���ال���ده���ون وامل�����واد 
البناء  عمليات  ل��س��الم��ة  ال��ك��رب��وه��ي��درات��ي��ة 
املطلوبة  واحل��ي��وي��ة  وال��ن��ش��اط  ول��ل��ح��رك��ة 

لتالميذ هذه املرحلة. 
التي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات   وأي��ض��ًا   <
احليوية  العمليات  م��ن  العديد  ف��ي  تدخل 
واإلنزميات  املختلفة  ال��ه��رم��ون��ات  ك��إن��ت��اج 
وكذلك   ، البناء  عمليات  لسالمة  ال��الزم��ة 

تكوين العظام والدم. 
ثانيا كمية الغذاء: 

التي  ال���غ���ذاء  كمية  ت��ت��الءم  أن  ينبغي 
النمو  املرحلة مرحلة  تالميذ هذه  يتناولها 
تتميز  التي  احليوية  العمليات  مع  والبناء 
هذه  تتطلب  حيث  العمرية  مرحلتهم  بها 
البروتينية  امل���واد  ف��ي  كبيرة  زي���ادة  امل��رح��ل��ة 
الرتفاع  احل��ي��وان��ي��ة  ال��ب��روت��ي��ن��ي��ات  خ��اص��ة 
باألغذية  االهتمام  وأيضا  احليوية،  قيمتها 
فعلى  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  على  احملتوية 
سبيل املثال يرتفع االحتياج لعنصراحلديد 
املراهقات  ل��دى  الضعف  إل��ى  تصل  ب��درج��ة 
وذلك  املراهقني،   لدى  بنسبة50%  وت��زداد 
واألنسجة  ال��دم  في حجم  ال��زي��ادة  ملقاييس 

واألعضاء الداخلية ونخاع العظام. 
ثالثا مواعيد تناول الوجبات: 

الغذائية  االح��ت��ي��اج��ات  ل���زي���ادة  ن��ظ��رًا 
للبناء  التعليمية  امل���راح���ل  ف��ي  ل��أط��ف��ال 
طوال  وحيويتهم  نشاطهم  ولكثرة   ، والنمو 

اليوم ينبغي توزيع األغذية على أربع وجبات 
يومية في مواعيد ثابتة كالتالي: اإلفطار في 
السابعة صباحا، ووجبة في الفترة الدراسية 
ظهرا،  والنصف  عشرة  احلادية  الساعة  في 
في  والعشاء  الظهر  بعد  الثالثة  في  الغذاء 

الثامنة. 
رابعا سالمة الغذاء: 

التعليمية  امل��رح��ل��ة  أب��ن��اء  س��ن  ل��ص��غ��ر 
ومقاومتهم  مناعتهم  تنخفض  م��ا  ع���ادة 
لذلك  املعدية  األم���راض  خاصة  ل��أم��راض 
التلوث  م��ن  غذائهم  بخلو  االهتمام  يجب 
املرضية  اإلص����اب����ات  م��ش��اك��ل  ل��ت��ج��ن��ي��ب��ه��م 
في  تزيد  التي  الطفيليات  خاصة  املختلفة 
كما  العدوى..  انتقال  لسهولة  املرحلة  هذه 
يجب على األهل مراعاة عدة نقاط في إعداد 

الوجبات الغذائية في هذه املرحلة منها: 
األغذية  ب��ع��ض  ب��ت��ن��اول  االه��ت��م��ام   1-
والبيض  ومنتجاتها  األلبان  مثل  الضرورية 

والكبد واألسماك والعسل األسود. 
-2 احلرص على تقدمي وجبتي “الفطور 
حتتويان  بحيث  الدراسي”  ال��ي��وم  وم��اب��ني 
وذلك  ال��ط��اق��ة  م���واد  م��ن  كبيرة  نسبة  على 
ملقابلة النشاط واحلركة واحليوية املطلوبة 
طوال اليوم الدراسي، وذلك بتقدمي البيض 
املقلي بدال من املسلوق أو العسل بالطحينة 

أو املربي. 
بتناول اخلبز األبيض في  -3 االهتمام 
وجبات النصف األول من اليوم وتناول اخلبز 

األسمر في النصف الثاني من اليوم. 
الطازجة  الفاكهة  بتناول  االهتمام   4-

خاصة البرتقال شتاء واجلوافة صيفًا، 
الذي   C ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى  الح��ت��وائ��ه��م��ا 
ومقاومة  املناعة  جهاز  تقوية  على  يساعد 

األمراض. 
وهناك بعض املظاهر التي تدل على 

صحة الطفل وحيويته مثل: 
-1 النشاط والقوة والقدرة على التركيز. 

-2 نعومة اجللد ونضارته. 
-3 ملعان الشعر وكثافته وعدم تقصفه أو 

جفافه. 
-4 بريق العينني وحيويتهما وعدم ظهور 

هاالت قامتة حولهما. 
-5 عدم وجود طبقة بيضاء على اللسان 

وعدم تشققه. 
-6 متاسك العضالت وقوتها. 

من  وخ���ل���وه���ا  ال���ع���ظ���ام  اس���ت���ق���ام���ة   7-
النتوءات. 

الثقوب  من  وخلوها  األسنان  نظافة   8-
واحتفاظ  املينا  من  كافية  بطبقة  وتغطيتها 

اللثة باللون الوردي. 
-9 انتظام التنفس.
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10 مواقع أثرية عربية أدرجتها 
»اليونسكو« على قائمة

التراث العالمي
تقوم جلنة التراث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو بترشيح بعض املواقع لتندرج حتت قائمة برنامج مواقع التراث العاملية 

بفعل  ومواقع  وغيرها،  والبراكني  والغابات  اجلبال  سالسل  من  الطبيعة  بفعل  طبيعية  مواقع  إلى  املواقع  تلك  وتنقسم  الدولية، 

اإلنسان مثل البنايات واملدن املختلفة واجلسور وغيرها. 
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أهداف منظمة اليونسكو 
تهدف منظمة اليونسكو إلى نشر السالم 
في املنطقة بالكامل، وتفشي األمن واآلمان. 
من  بكل  الدولي  التعاون  من  التعزيز  حيث 
الثقافة والعلم والتعليم، عبر العدالة، ونشر 
واحلريات.  اإلنسان  حقوق  واحترام  القانون 
املنظمة ه��و اخلفض من  أه���داف  أه��م  وم��ن 
املستدامة،  التنمية  وحتقيق  الفقر،  نسبة 

واملساواة في التعليم والثقافة. 

أين تقع اليونسكو ؟
ف���ي منظمة  امل���ش���ارك���ة  ال������دول  ت��ت��ك��ون 
يزيد  ما  وهناك  دول��ة،   191 من  اليونسكو  
عن 50 مكتبًا ومعهدًا تدريسيًا في كل أنحاء 
ال��ع��ال��م ت��اب��ع إل���ى منظمة ال��ي��ون��س��ك��و،  كما 
5 من البرامج  تعمل منظمة اليونسكو على 
ال��ت��ي ه��ي هدفها األس��اس��ي وهي  األس��اس��ي��ة 
العلوم  الطبيعية،  العلوم  التعليم،  م��ن:  كل 
االتصاالت  الثقافة،  واالجتماعية،  اإلنسانية 
 UNESCO اليونسكو   وكلمة    ، واإلع���الم 
 United Nations لكلمة  إخ��ت��ص��ار  ه��ي 
 Educational، Scientific and
Cultural Organization، وهي منظمة 
والثقافة،   وال��ع��ل��وم  للتربية  امل��ت��ح��دة  األمم 
 ،1945 ع��ام  في  اليونسكو  منظمة  تأسست 
املنظمة منذ  ت���رأس  وه��ي  ب��اري��س،  وم��ق��ره��ا 
اليونسكو  ورئيسة  اآلن،  وحتى   2009 ع��ام 
هي ايرينا جورجيفا بوكوفا، وأنتخبت أخيرًا 

أودري أزوالي رئيسة للمنظمة هذا العام .
مواقع عربية تندرج حتت قائمة منظمة 

اليونسكو ملواقع التراث العاملي
العربية  امل���واق���ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك   -
املندرجة حتت قائمة اليونسكو ملواقع التراث 

العاملي. 

الكثير من قارة آسيا وأخرى من  وهناك 

قارة إفريقيا. 

عام  ق��ائ��م��ة  ح��س��ب  األم����ر  وف���ي حقيقة 

حتت  يندرج  موقعًاعربيًا   66 فهناك   2010

منظمة  حسب  العالم  ال��ت��راث  مواقع  قائمة 

اليونسكو.

وهي ما متثل حوالي %7.2 من إجمالي 

املواقع في كل أنحاء العالم، والتي تبلغ 911 

موقعًا في عام 2010. 

وه��ن��اك ب��ع��ض امل���واق���ع ال��ع��رب��ي��ة مهددة 

باخلطر وباألخص في كل من مصر وفلسطني 

واليمن والعراق وسوريا وليبيا.

م��واق��ع ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ت��راث 
العاملي

مدينة البتراء
- البتراء في األردن هي واحدة من املواقع 
العربية التي مت إدراجها حتت قائمة التراث 
ف��ي عام  ال��ي��ون��س��ك��و  ال��ع��امل��ي ح��س��ب منظمة 

1985، وتقع البتراء في محافظة معان. 
أثرية  م��دي��ن��ة  ه���ي  ال���ب���ت���راء  م��دي��ن��ة   -
تاريخية تتميز باملعمار املنحوت في الصخور، 
املياه  املدينة نظام قنوات جر  كما تنتشر في 
القدمية وهي نظام عرف قدميًا باسم »سلع«.
باملدينة  قدميًا  البتراء  مدينة  عرفت   -
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الوردية، حيث تتسم بألوان 
الوردية  امللتوية  الصخور 

اللون. 

مدائن صالح
- تقع مدائن صالح في 
السعودية،  العربية  اململكة 
حتت  إدراج������ه������ا  مت  وق������د 
ملواقع  ال��ي��ون��س��ك��و  ق��ائ��م��ة 

التراث العاملي عام 2008.
مدائن  ك���ان���ت  وق����د   -

اجلنوبية،  األن��ب��اط  مملكة  عاصمة  ص��ال��ح 
وهي تقع في شمال اجلزيرة العربية.

ع��ل��ى مقابر  م���دائ���ن ص���ال���ح  -حت���ت���وي 
امليالد،  قبل  األول  القرن  إلى  ترجع  ضخمة 
وترجع إلى قوم ثمود، كما أنها جتمع حوالي 

50 نقشًا ورسومات للكهوف. 

مدينة مراكش
- مراكش هي مدينة مغربية أدرجت حتت 

قائمة التراث العاملي حسب منظمة اليونسكو 

في عام 1985. 

-   مت تأسيس مراكش على يد »املرابطون« 

1070 و1072 م، وكانت  في الفترة بني عام 

هي  م�������راك�������ش 
م�������رك�������ز م���ه���م 
ج��دًا ف��ي املغرب 
لفترة  ال��ع��رب��ي 

طويلة جدًا. 
تتميز   -
مراكش  م��دي��ن��ة 
ب����اح����ت����وائ����ه����ا 
كبير  ع��دد  على 
م�����ن احل����دائ����ق 
التي  وامل���ب���ان���ي 
ت��رج��ع إل��ى حقبة ق��دمي��ة، وم��ن أه��م املعالم 
بها كل من مسجد الكُتبية، األسوار، البوابات 

األثرية، والقصبة. 

موقع قرطاج األثري
- موقع قرطاج األث��ري في والي��ة تونس 
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على  تأتي  التي  العربية  األثرية  املواقع  من 
وقد  اليونسكو،  العاملي ملنظمة  التراث  قائمة 

مت تسجيلها منذ عام 1979.
- مت إنشاء قرطاج في القرن التاسع قبل 
وفي  تونس  خليج  عند  انشاؤها  ومت  امليالد، 
إلى  حتويلها  مت  امليالد  قبل  السادس  القرن 
إمبراطورية جتارية، فقد كانت مركزًا جتاريًا 

في اخلليج التونسي.
امل��ي��الد مت تدمير  ق��ب��ل   146 ع���ام  ف��ي   -
ق��رط��اج ن��ه��ائ��ي��ًا، وق���د ق��ام��ت ع��ل��ى أنقاضها 

مدينة قرطاج رومانية ثانية. 

مدينة صور
- تقع مدينة صور اللبنانية في محافظة 
الكبرى  الفينيقية  امل��دي��ن��ة  وه���ي  اجل��ن��وب، 
قدميًا، ومت تسجيلها في قائمة التراث العاملي 

عام .1984 
املزدهرة  املدينة  كانت مدينة صور هي   -
في العصر الفينيقي، ولكنها فقدت تاريخيتها 

بعد انتهاء احلروب الصليبية. 
اآلثار  م��ن  العديد  على  ص��ور  حتتوي   -
التاريخية التي ترجع إلى العصر الروماني. 

ممفيس ومقبرتها واألهرام
- من بني املواقع األثرية التي أدرجت في 

التراث العاملي عام 1979. 
- وهي تقع في محافظة اجليزة في مصر، 
الصخرية  امل��ق��اب��ر  على  باحتوائها  وتتميز 

واملعابد واملصطبات. 
الدنيا  واح��دة من عجائب  تعتبر  - وهي 

السبع. 

دير سانت كاترين
في  سيناء  ج��ن��وب  محافظة  ف��ي  يقع   -

إلى  وي��رج��ع   ،2002 ع��ام  منذ  وأدرج  م��ص��ر، 

القرن السادس.

- يتميز الدير باملباني املبنية على الطراز 

املخطوطات  على  اح��ت��وائ��ه  م��ع  البيزنطي، 

واأليقونات املسيحية القدمية. 

منطقة جبلية حتتوي  في  الدير  يقع   -

على املواقع األثرية املختلفة. 

مواقع أثرية عربية مهددة باخلطر

دمشق القدمية

عام  ف��ي  تسجيلها  ومت  س��وري��ا  ف��ي  تقع 

منذ  االنقراض  بخطر  مهددة  وهي   ،1979

عام 2013. 

القدس القدمية

تقع في فلسطني ومت تسجيلها في عام 

منذ  االنقراض  بخطر  مهددة  وهي   ،1981
عام 1982. 

مملكة احلضر
- مملكة احلضر في العراق مت تسجيلها 
حتت قائمة التراث العاملي عام 19885 وهي 

تقع في محافظة نينوي.
من  واح���دة  ه��ي  احلضر  مملكة  تعتبر   -
منذ  باخلطر  امل��ه��ددة  العربية  امل��واق��ع  تلك 

 .2015
كانوا  ق���دمي���ًا  - س��ك��ان مم��ل��ك��ة احل��ض��ر 
ومعنى  والشمش،  الالت  اآللهة مثل  يعبدون 
املطلقة،  احلقيقة  ه��ي  هنا  الشمش  كلمة 
وك���ان���ت ال��ش��م��س ه���ي اإلل����ه األك���ب���ر، وتلك 
الكبير في  املعبد  إيضاحها في  املعلومات مت 

الرسومات. 
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أحد هذه األمراض قد يصيبك في 
الشتاء.. إليك األسباب وطرق الوقاية

يهلل عدد كبير من األشخاص لرحيل فصل الصيف مع حرارته املرتفعة ورطوبته وأمراضه التي ال تنتهي، لكن الوضع ليس 
صورة مشرقة في فصل الشتاء أيضًا.

وبعيدًا عن الطقس البارد وقساوته، هناك مجموعة من األمراض اخلاصة به أيضًا، حاله حال كل فصل من فصول السنة. 
أنها  كما  األم��راض،  لهذه  املسببة  الفيروسات  تكاثر  حتفز  البرودة  ألن  التنفسي  اجلهاز  تصيب  ما  ع��ادة  البارد  الطقس  أم��راض 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  تضاعف  األحيان  بعض  وفي   ، والربو  املفاصل  كالتهاب  أسوأ  املرضية  احل��االت  بعض  جعل  في  تساهم 

مهددة للحياة كالنوبات القلبية. 
األمراض اخلاصة بفصل الشتاء عديدة، لذلك سنذكر أكثرها شيوعًا مع مجموعة نصائح للوقاية منها. 

50



العدد الثاني -أكتوبر   2017

- الوقاية من الزكام أمر صعب
العالم.  ح���ول  ان���ت���ش���ارًا  األك���ث���ر  امل����رض 
يوجد  ال  ذل��ك  ورغ��م  سنويًا،  املاليني  يصيب 
أن  هو  والسبب  معاجلته،  ميكنه  بعينه  دواء 
ال  ال��زك��ام.  تسبب  الفيروسات  من  ن��وع   200
يسبب ارتفاع احلرارة عادة أو الشعور بالتعب 
أو ب��آالم اجلسد أو ال��ص��داع، لكنه ي��ؤدي إلى 
سيالن األنف والعطاس وألم احللق والسعال 
ال��ت��ن��ف��س. وف���ي بعض  ف��ي  وال��ش��ع��ور بضيق 
احلاالت قد ينتج عنه التهاب اجليوب األنفية 

ما يؤدي إلى التهاب األذن. 
 الوقاية من الزكام عمليًا شبه مستحيلة 
إصابة  ف��ور  الهشيم  ف��ي  كالنار  تنتشر  فهي 
أح���د أف����راد ال��ع��ائ��ل��ة ب��ه��ا . ل��ك��ن مي��ك��ن غسل 
في  ال��ت��واج��د  وجت��ن��ب  دوري،  بشكل  ال��ي��دي��ن 
أماكن مغلقة مزدحمة أو بالقرب من شخص 
مريض. وخالل الطقس البارد يجب احلرص 
آخر  إلى  داف��ئ  االنتقال من مكان  على عدم 
لتبريد  املاء  بارد بشكل مباشر، وميكن شرب 

اجلسد قلياًل قبل اخلروج. 

اإلنفلونزا تختلف عن الزكام
واإلنفلونزا  ال��زك��ام  أن  البعض  يعتقد 
ل��ك��ن��ه��م��ا ف���ي الواقع  مل���رض واح�����د،  اس���م���ان 
التي   األع���راض  بعض  تشابه  رغ��م  يختلفان 
األولى  املراحل  في  بينهما  التفريق  يصعب 
ال��ع��ام��ل احلاسم،  امل����رض ه���ي  ل��ك��ن ح���دة   ،
ف��أع��راض اإلن��ف��ل��ون��زا أش��د وأق����وى. وخالفًا 

للزكام فإن فيروس اإلنفلونزا 
»أ«  و »ب« و«سي«،  ثالثة أنواع 
م���ع احلمى  ع�����ادة  وي���ت���راف���ق 
والشعور  وال��ت��ع��ب  وال���ص���داع 
والسعال  اجل��س��م  ف���ي  ب����آالم 

احلاد.
أم����ا س��ي��الن األن����ف فقد 
ي��ظ��ه��ر ع��ن��د ال��ب��ع��ض وق���د ال 

االلتهاب  هي  اإلنفلونزا  مضاعفات  يظهر. 
الرئوي وفشل اجلهاز التنفسي وحتى املوت. 
وفيروس  الطيور  إنفلونزا  »أ«  للعائلة  ينتمي 

إنفلونزا اخلنازير. 
 للوقاية يجب احلرص على غسل اليدين 
بشكل دائم، واستخدام املناديل عندما تعطس 
أو تسعل،  وفي حال مرض أحد أفراد العائلة 
أو  كالصابون  حاجياتك  مشاركة  عدم  يجب 
الفعالة  ال��وق��اي��ة  ط��رق  وم��ن   ، معه  املنشفة 
احل��ص��ول ع��ل��ى ل��ق��اح اإلن��ف��ل��ون��زا م��ع بداية 

فصل الشتاء. 

أسبوع  خالل  في  يزول  احللق  التهاب 
عادًة

يعرف أيضًا بالتهاب البلعوم، وينتج عادة 
بكتيرية  أو  فيروسية  ب��ع��دوى  اإلص��اب��ة  ع��ن 
تسبب تهيجًا في األنسجة احمليطة باحللق؛ 
تكثر اإلصابة   ، باأللم  الشعور  إلى  ي��ؤدي  ما 
املسببات  م��ن  بعدد  ويرتبط  الشتاء،  ف��ي  ب��ه 
كالزكام  التنفسي  التهابات اجلهاز  وهي   ، له 

واإلنفلونزا.
تزول عادة أعراض املرض خالل أسبوع من 
دون تدخل طبي، لكن في حال استمرت ألكثر 
من ذلك فيجب مراجعة الطبيب. الوقاية من 
التهاب احللق هي نفس اخلطوات التي يجب 
اتباعها للوقاية من اإلنفلونزا والزكام، والتي 

مت ذكرها أعاله. 

جرثومة نوروفيروس 
انتشارًا  أكثر اجلراثيم  واحدة من  تعتبر 
وتعرف  العدوى،  شديدة  لكونها  العالم؛  في 
انتشارها  أن  الشتاء. صحيح  بفيروس  أيضًا 
ليس حكرًا على الشتاء لكنها تظهر وتنتشر 
تصيب  ال��ب��ارد.  الطقس  خ��الل  كبير  بشكل 
امل���ع���دة وت��س��ب��ب ال��ت��ق��ي��ؤ واإلس���ه���ال م���ع ألم 
حاد  ألم  إلى  باإلضافة  املعدة  في  وتشنجات 
ف��ي ال��ع��ض��الت وال��ص��داع وال��ع��ط��ش الشديد 

نتيجة فقدان اجلسم للسوائل. 
املياه  أو  امللوث  الطعام  ينتقل عن طريق 
امل��ل��وث��ة، وت��س��ت��م��ر احل��ال��ة امل��رض��ي��ة لبضعة 
أي����ام. ال ي��وج��د ع���الج م��ح��دد ل��ه��ا ل��ك��ن يتم 
إعطاء املريض مضادات اإلسهال والكثير من 
السوائل. من احلاالت التي ال يجب إهمالها؛ 
الكلوي  ال��ف��ش��ل  ت��ش��م��ل  م��ض��اع��ف��ات��ه��ا  ألن 

واجلفاف وحتى املوت. 
خصوصًا   ، اليدين  غسل  يجب  للوقاية 
النظافة  إلى  باإلضافة  احلاجة،  قضاء  بعد 
الشخصية وفي حال أصيب أحد أفراد العائلة 
التي  األدوات  استخدام  وع��دم  عزله،  فيجب 
واألقنعة،  القفازات  واستعمال  يستخدمها 
م��ط��ه��رات ال��ي��دي��ن ال جت���دي ن��ف��ع��ًا ف��ي هذه 
احلالة؛ ألنها ال تقضي على اجلرثومة هذه، 

لذلك فإن القفازات هي اخليار الوحيد. 

ال�����رب�����و.. ال��ب��ق��اء 
داخل املنزل أفضل

الهواء البارد يحفز 
نوبات الربو بشكل كبير، 
أسوأ  احل���ال���ة  وت��ص��ب��ح 
املريض  ي���ص���اب  ح����ني 
اإلنفلونزا.  أو  بالزكام 
ال������رب������و ه������و ال���ت���ه���اب 
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نوبات  وتتزايد  الهوائية،  الشعب  في  مزمن 
الربو بشكل كبير خالل الشتاء خالفًا ملا هو 
معتقد؛ ألن الهواء البارد يعمل على حتفيز 
املنبهات العصبية في الرئة التي بدورها تفّعل 
القصبات.  تضيق  وبالتالي  االلتهاب  عملية 
والنزالت   واإلنفلونزا  ال��زك��ام  إل��ى  باإلضافة 
الصدرية  فإن  أنظمة  التدفئة املنزلية حتفز 

نوبات الربو.  
ل��ل��وق��اي��ة ي��ن��ص��ح ب��ال��ب��ق��اء داخ����ل املنزل 
خالل الطقس البارد والعاصف مع احلرص 
على تهوية املنزل بني حني وآخر،  وفي  حال  
ال��وج��ه بوشاح  ق���ررت  اخل���روج ميكن تغطية 
م��ع امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى ت��ن��اول األدوي����ة اخلاصة 

باملريض. 

البرد ال يسبب آالم املفاصل.. ولكنه 
يزيد حدتها

تتزايد حدة اآلالم عند املصابني بالتهاب 
املفاصل خالل فصل الشتاء، مع اإلشارة إلى 
أن  الطقس  البارد  ال  يتسبب  بأي  شكل  من  

األشكال بالتهاب املفاصل. 
وم��ع ان��خ��ف��اض درج���ات احل����رارة تصبح 
الشعور   إل��ى  ي��ؤدي  ما  تصلبًا؛  أكثر  املفاصل 
ب��األل��م،  ك��م��ا  أن  احل��ال��ة  النفسية  تلعب  
دوره��ا،  فعدد  كبير من األشخاص يصابون 
باالكتئاب خالل فصل الشتاء؛  ما  يجعلهم  
أكثر حساسية  لأللم.  لذلك  فإن  ممارسة  
ال���ري���اض���ة  ق����د  حت��س��ن  احل���ال���ة النفسية 
من  يعانون  ملن  مثالية  والسباحة  والبدنية، 

التهاب املفاصل. 

قرحة البرد قد يسببها الضغط النفسي
ق��رح��ة ال��ب��رد ه��ي ب��ث��ور ص��غ��ي��رة ممتلئة 
األنف  أو  الفم  ح��ول  تتشكل  شفاف  بسائل 

وعلى الذقن. يتسبب فيروس الهربس البسيط 
بقرحة البرودة، ومن الفيروسات املعدية التي 
امل��ب��اش��ر بجلد  االت��ص��ال  ع��ن ط��ري��ق  تنتقل 
اإلنفلونزا  ومنها  متعددة  أسبابها  امل��ص��اب. 
والتهابات اجلهاز التنفسي والتعرض للرياح 

الباردة واإلجهاد العاطفي أو اجلسدي.
تشفى عادة من تلقاء نفسها خالل 7 إلى  
أيام، وميكن االستعانة بكرميات ومراهم   10
طبية وقد يتطلب عالجها  األدوي��ة  املضادة  
للفيروسات.  للوقاية منها يجب العمل على 
والعاطفي،  النفسي  ال��ت��وت��ر  ح��دة  تخفيف 
االكتئاب  ش��ب��ح  ت��ب��ع��د  ب��ن��ش��اط��ات  وال���ق���ي���ام 

الشتوي. 

النوبات القلبية تزداد في الشتاء
ترتفع معدالت اإلصابة بالنوبات القلبية 
مرده  وه��ذا  الشتاء،  كبير خالل فصل  بشكل 

إل���ى أن  ال��ط��ق��س  ال���ب���ارد  ي��س��ب��ب  تضيق  
األوعية  الدموية ما يسبب ارتفاعًا في ضغط 
املقابل فإن  القلب في  إنهاك  ، ومن ثم  الدم 
ض��خ ال��دم��اء إل��ى أط���راف اجل��س��م للحفاظ 

على درجة احلرارة تضعف عضالت القلب. 
األمراض األخرى كاإلنفلونزا والتهابات 
اجلهاز التنفسي تؤدي إلى متزق  اللويحات  
وال��ت��خ��ث��رات  ال��دم��وي��ة  م���ا  ي��ح��ل��ق  الضرر  

بالشرايني  ، ومن ثم النوبات القلبية. 
األنشطة  ممارسة  جتنب  يجب  للوقاية 
التي تتطلب مجهودات جسدية كبيرة خالل 
الطقس البارد خصوصًا للذين  يعانون  من  
السميكة،  امل��الب��س  اختيار  قلبية.   مشاكل  
واستخدام  ال��ي��دي��ن  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  واحل����رص 
امل��ع��ق��م��ات ل��ت��ف��ادي اإلص���اب���ة ب��اإلن��ف��ل��ون��زا ، 
وطبعًا مع  احلصول  على  لقاح اإلنفلونزا 

قبل بداية موسم البرد.
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اختتمت بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الطالبية  االن��ت��خ��اب��ات  احتفالية  وال��ت��دري��ب 
الطلبة  ن��ظ��م  ح��ي��ث   ، وم��ع��اه��ده��ا  ب��ك��ل��ي��ات��ه��ا 
الطالبية،   لقوائمهم  االنتخابية  ال��ح��م��الت 
روح  تجذر  الطالبية  والمشاركة  العمل  وه��ذا 
التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة، وتعمل 
على توحيد صفوفهم في تحديد احتياجاتهم 
العملية  ممارسة  على  وتدريبهم  ومطالبهم 
االنتخابية في المستقبل بالمجتمع الكويتي 

الذي جبل على الديمقراطية وحرية الرأي.
ال��ش��ب��اب ه���م ع���م���اد ال���وط���ن وه����م أس���اس 
صاحب  ح��ض��رة  عليه  أك���د  ال���ذي  المستقبل 
في   - ورع��اه  الله  - حفظه  البالد  أمير  السمو 
يوجهها،  كلمة  كل  وفي  السامية  خطاباته  كل 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة 
إنما تالمس  من خالل برامجها وتخصصاتها 
الشاب  من  التنمية  وخطة  الوطن  احتياجات 
ال���م���درب ل��ي��واص��ل ال��م��س��ي��رة ف��ي ت��ط��ور ورقي 

الكويت وتحقيق التطلعات واآلمال.

بثروة  وت��ع��ال��ى  سبحانه  ال��ل��ه  ح��ب��ان��ا  ل��ق��د 
بشرية عظيمة متجددة من واجبنا أن نحافظ 
عليها ونسلحها بما يعينها على ممارسة حياة 
منتجة سعيدة متمتعة بمواطنة صالحة آمنة 

بناءة.
على  ورعايتها  البشرية  ال��ث��روة  كانت  وق��د 
الثروة  ال��دول��ة وأخ���ذت  اه��ت��م��ام  ال����دوام محل 
للتطوير  الشاملة  بالبرامج  مكانتها  البشرية 
على  الخريجين  لمساعة  الدولة  ترعاها  التي 
االنخراط في سوق العمل من خالل االتصال 
والتواصل مع العديد من المؤسسات والوزارات 
والهيئات للتعريف بهم والعمل بكل ما هو متاح 
لتوفير فرص العمل لعدد كبير من الخريجين 

بما يلبي طموحات المجتمع.
العمل  القادم نتحدث عن سوق  اللقاء  في 
التطلعات  ه��ي  وم��ا  الخريجين  أم���ام  ال��م��ت��اح 

والطموحات لخلق أسواق عمل جديد؟

الثروة البشرية

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير



التقنيات الحديثة ميزة تنافسية 
في مجال خدمة العمالء 

خدمة العمالء أصبحت أكثر أهمية للمؤسسات في عصرنا الراهن السيما في السنوات القليلة 
املاضية بعد زيادة حاجة العمالء إلى التواصل مع املؤسسات بشكل مستمر في أي وقت ومن أي 
مكان. إنه خالل السنوات األخيرة، أصبح موضوع امليزة التنافسية يحظى باهتمام واسع النطاق 
على الصعيدين احمللي والعاملي، وذلك ملواكبة التطورات املتسارعة في التقنيات التكنولوجية 
التي يشهدها العالم واملتمثلة في ظاهرة العوملة واالندماج في االقتصاد العاملي، وسياسات 
االنفتاح وحترير األسواق، إضافة إلى التطورات الهائلة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في مجال خدمة العمالء. وإنه من املتوقع أن يزيد حجم التعامالت التكنولوجية احلديثة 
في مجال خدمة العمالء في السنوات القليلة املقبلة، لذلك من الضروري التركيز على 

االستثمار في البنية التكنولوجية والبشرية بالشكل املطلوب.  
وقد شهد التطور في مجال التقنيات احلديثة على خدمة العمالء في العالم في 
السنوات األخيرة نقلة نوعية، حيث أصبح اليوم عاملنا رقميًا، فقد زادت التحديات أمام 
املؤسسات في جميع القطاعات، التي بات لزامًا عليها مواكبة هذه التطورات. فقد أصبح 
استخدام اإلنترنت واحلاسب اآللي والهواتف احملمولة الذكية ونقاط البيع وغيرها من 
التقنيات املماثلة، من الركائز األساسية في وقتنا الراهن لنجاح خدمة العمالء في أي 
مؤسسة. ويعود السبب إلى تزايد اإلقبال على استخدام تلك التطبيقات واألنظمة احلديثة 
بصورة يومية، ما جعل توقف جناح أي مؤسسة يعتمد بشكل مباشر على مدى قدرتها على 
مواكبة التغييرات املستمرة في هذا املجال، حيث أصبحت اليوم مطلبًا أساسيًا للمنافسة في 
ظل التغييرات املتسارعة. باإلضافة إلى، أن تلك التقنيات مكنت املؤسسات من الدخول إلى 
أسواق جديدة بصورة أكثر مرونة دون احلاجة إلى زيارة موقع املؤسسة بشكل شخصي، حيث 
عمل هذا التطور التقني على تقليص املسافات بني مقدم اخلدمة واملستفيد، فأصبحت املسافة 
ليست عائقًا كما كانت عليه بالسابق ما جعل املنافسة بني املؤسسات عاملية بعد أن كانت محلية. 
بالنسبة  الرئيسية  املزايا  تعتبر من  التي  للعمالء  بالنسبة  زادت عملية حرية االختيار  واليوم 
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لكل فرد ويرجع السبب إلى التقدم التكنولوجي الذي زود 
األفراد باملعلومات والبيانات الضرورية، مع قابلية الوصول 
كانت  س��واء  مختلفة،  مؤسسات  وخ��دم��ات  منتجات  إل��ى 

محلية أو أجنبية بالدول األخرى بصورة أكثر مرونة.
رئيسية  مزايا  حتقيق  على  تعمل  احلديثة  فالطرق 
الهائلة  التخزينية  الطاقة  السرعة،  ال��دق��ة،  ف��ي  تتمثل 
جمع  إل��ى  باإلضافة  معاجلتها،  على  وال��ق��درة  للبيانات 
وتبويب وحتليل وتوصيل املعلومات املالية والكمية التخاذ 
باللغتني  تعمل  مفصلة  دقيقة  بتقارير  املناسبة  القرارات 
مع  مختلفة  تشغيلية  أنظمة  على  واإلجنليزية  العربية 
احلديثة  فاألنظمة  املؤسسة.  أف��رع  بجميع  النظام  رب��ط 
أيضا ًتعمل على توفير وتخرين العديد من البيانات عن 
على  وقدرتها  أنواعها  املعلومات مبختلف  معاجلة  طريق 
إمكانية  مع  والبيانات  املعلومات  من  هائلة  كميات  حفظ 
بيانات  متابعة  إلى  باإلضافة  جزئيًا،  أو  كليًا  استرجاعها 
العمالء مع تقدمي نبذة عن السجل التاريخي لهم بشكل 
بالشكل  املناسبة  املعلومات  توفير  ف��ي  وتتمثل  مفصل، 
تبسيط االجراءات  تعمل على  أيضًا  املناسبني.  والتوقيت 
املعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال مع توفير توحيد 

االجراءات على مستوى املؤسسة.
نشاطاتها  باختالف  اليوم  املؤسسات  من  العديد  إن 
قامت على بتغيير أسلوب تنفيذ بعض معامالتها، وذلك 
واإللكترونية  التكنولوجية  النظم  استخدام  طريق  عن 
احلديثة بداًل من الطريقة الورقية التقليدية مبا يتوافق 
مع متطلبات العصر احلديث. وقد بينت بعض الدراسات 
التكنولوجية  التقنيات  الستخدام  ميزة  أهم  أن  السابقة 
في مجال خدمة العمالء هي عملية توفير الوقت واجلهد، 
حيث متنح العميل احلرية بإجناز معامالته عن بعد من 
في طابور  لالنتظار  دون احلاجة  وقت،  أي  وفي  مكان  أي 
أو للمراجعة الشخصية ملوقع املؤسسة. وتعمل هذه امليزة 
حاجتهم  دون  م��رن  بشكل  العمالء  معامالت  امت��ام  على 
ملراجعة أي من فروع املؤسسة على مدار ال���� 24 ساعة حتى 
أو  أيام العطل ومن أي مكان سواء كان العميل داخل  في 
ازدحام  مشكلة  من  احلد  على  تعمل  الدولة، حيث  خ��ارج 
امل��راج��ع��ني وعملية ت��ك��رار ال��زي��ارات مل��وق��ع امل��ؤس��س��ة. فإن 
العمالء عادة يفضلون التعامل مع املؤسسات التي تطبق 
التقنيات احلديثة بالشكل الصحيح خلدمتهم والتواصل 
م��ع احلصول  األوق����ات،  وف��ي جميع  م��ك��ان  أي  م��ن  معهم 
ارتباطًا وثيقًا  املرتبطة  املتميزة  املزيد من اخلدمات  على 
مبمارساتهم اليومية، باإلضافة إلى متكينهم من احلصول 
على أي من املعلومات واالستفسارات الالزمة خالل ثوان 
تكنولوجية  وح��س��اب��ات  تطبيقات  واس��ت��خ��دام  دق��ائ��ق،  أو 
مع  ال��ع��م��الء،  م��ن  ممكن  ع��دد  أك��ب��ر  الستقطاب  متنوعة 

من  مختلفة  أن���واع  على  والتشغيل  للتحديث  قابليتها 
ال�تأكد  ال��ي��وم  امل��ؤس��س��ات  على  أن��ه  جن��د  األجهزة. ولهذا 
تكنولوجية مختلفة خلدمة  وتطبيقات  برامج  توفير  من 
الهاتفية،  اخلدمة  اإللكترونية،  الصفحة  مثل،  العمالء 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
مثل التويتر، االنستغرام، الفيس بوك وغيرها من البرامج 
احلرص  مع  حديثًا  املستخدمة  اإللكترونية  واحلسابات 
واضحة  واملقدمة  املستخدمة  التطبيقات  تكون  أن  على 
دائمًا  العمالء  ألن  التنفيذ  وسريعة  االستعمال  وسهلة 
أيضًا  تتناسب  لكي  األعمال  البساطة في إجناز  يفضلون 
تصميم  كان  فكلما  املختلفة.  العمرية  الفئات  جميع  مع 
عدد  زاد  كلما  وآم��ن،  بسيط  بشكل  املستخدمة  التقنيات 
باإلضافة  العمالء.  املستخدمني من شرائح مختلفة من 
البرامج ليست كما كانت  اليوم هذه  إلى ما سبق،  تعتبر 
تعرض  للمؤسسات  مساحة  م��ج��ّرد  إن��ه��ا  بالسابق  عليه 
القنوات  أه���ّم  م��ن  واح���دة  أصبحت  ب��ل  خدماتها،  عليها 
خلدمة العمالء، ومن خاللها يطرحون أسئلتهم ويقدمون 
األفراد  من  والعديد  واالقتراحات.  والّشكاوى،  الّتقارير، 
يستخدمون هذه الوسائل بشكل يومي من أجل الّتواصل، 
دعم  على  احلصول  في  أغلبهم  يرغب  أن  الّطبيعي  فمن 
وقت  على  التركيز  امل��ؤس��س��ات  فعلى  ال��وس��ائ��ل.  ه��ذه  عبر 
فعلى  للعمالء،  ألهميتهما  اإلج��اب��ة  ووض��وح  االستجابة 
على  التركيز  مع  االستجابة  وق��ت  معدل  قياس  اإلدارات 
العمالء  استفسارات  على  الرد  في  التأخر  وعدم  تقليلها 

لكسب رضاهم.
وكما ذكرنا سابقًا، أن عملية تطبيق التقنيات احلديثة 
سهلة  بصورة  العمالء  خدمة  أه��داف  حتقيق  على  تعمل 
وبتكلفة أقل بأقصى درجة من الفعالية. فعلى املؤسسات 
ال��ع��م��ل بالتقنيات  ت��وس��ي��ع ق��اع��دة  ال��ي��وم احل���رص ع��ل��ى 
وخدماتية  تشغيلية  أط��ر  استحداث  عن  فضاًل  احلديثة 
ألساليب  استراتيجيًا  ب��دي��اًل  أصبحت  وال��ت��ي  م��ت��ط��ورة، 
خدمة  م��ج��ال  ف��ي  مكاسب  لتحقيق  التقليدية  اإلدارة 
األف��راد بغرض  أكبر عدد من  وذل��ك الستقطاب  العمالء، 
أن يستفيد العمالء واملوظفون من الوسائل التكنولوجية 
املختلفة بأعلى مواصفات األمان مع احلفاظ على سرية 
التكنولوجيا في مجال خدمة  دور  املعلومات. فإن تفعيل 
أي  لنجاح  الراهن  وقتنا  في  أساسيًا  دورًا  يلعب  العمالء 
للمؤسسات  بالنسبة  أم��ا  العمالء.  رض��ا  لكسب  مؤسسة 
ستجد  ما  فسرعان  التكنولوجي  التقدم  تواكب  لم  التي 
التقدم  مواكبة  فعملية  التجارية.  املنافسة  خ��ارج  نفسها 
املؤسسة  وازده�����ار  ل��ت��ط��ور  ح��اس��م��ة  تعتبر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

وضرورية لبقائها في املنافسة التجارية.
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جسم  ع��ن  املذهلة  واملعلومات  احلقائق 
اإلنسان ال تتوقف عند حد، فهناك ارتباطات 
ال تبدو واضحة بني أعضاء اجلسم املختلفة، 
ورمبا لم تتخيلها من قبل، وبعضها له عالقة 

بالصحة واألمراض التي قد تعاني منها.

ف��إل��ي��ك ب��ع��ض ال��ع��الق��ات ال��غ��ري��ب��ة بني 
أع��ض��اء اجل��س��م، رمب���ا تتسبب إح��داه��ا في 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ي��ات��ك وص��ح��ت��ك، وحتما 

سُتدهش من بعضها.

بالطول الصوت  عالقة   1-
الطول  امل��س��ت��م��ع��ون حت��دي��د  ي��س��ت��ط��ي��ع 
التقريبي لشخص ال يرونه من خالل سماع 
ال��ص��وت حسب  ف��ق��ط، حيث يختلف  ص��وت��ه 
تردد الصوت الذي ينتج في املمرات السفلى 
زيادة  حالة  فى  أسفل  تكون  والتي  للرئتني، 
الطول، فإذا كنت تتساءل عن سبب انخفاض 
ص���وت أص��دق��ائ��ك األط����ول م��ن��ك، ف��ه��ذا هو 

السبب.

باملخ العني  عالقة   2-
تعتبر األوعية الدموية الصغيرة املوجودة 
خ��ل��ف ال��ع��ني ع��الم��ة دال���ة ع��ل��ى م���دى صحة 
م��خ��ك، ف��ق��د أوض��ح��ت ب��ع��ض ال���دراس���ات أن 
األشخاص الذين ميلكون أوردة أوسع يصلون 
إلى مستويات أدنى في اختبار قياس الذكاء 
زيارة  على  احلرص  عليك  يجب  ولهذا   ،IQ

الطبيب لفحص عينيك سنويًا.

الدم بضغط  اجللد  عالقة   3-
ل��ي��س��ت ال��ت��ج��اع��ي��د م��ج��رد إش�����ارة على 
أيضًا عالمة  تكون  قد  بل  العمر،  في  التقدم 
على احتمالية التعرض ملشكالت ضغط الدم، 
فعند فصل مجموعتني من األشخاص، بناًء 
على احتماالت اإلصابة بأمراض القلب، وجد 
الباحثون أن األشخاص الذين ميلكون نسبة 
لديهم  الدم  يكون ضغط  التجاعيد  أقل من 
أق����ل، وك���ذل���ك ي��ق��ل م���دى ت��ع��رض��ه��م خلطر 

اإلصابة بأمراض القلب. 

بالسرطان السبابة  إصبع  عالقة   4-
وم��ن ناحية أخ���رى، ف��إن ام��ت��الك أصبع 

اإلصابة  احتمالية  م��ن  يقلل  أط��ول  سبابة 
التعرض  إن  ح��ي��ث  ال��ب��روس��ت��ات��ا،  ب��س��رط��ان 
لنسبة أقل من التستستيرون في الرحم يقلل 

من هذا اخلطر الحقًا.

بالعقل األسنان  عالقة   5-
الفرد  ق��درة  بني  ارتباطًا  الباحثون  وجد 
ع��ل��ى امل��ض��غ واح��ت��م��ال��ي��ة إص��اب��ت��ه باخلرف، 
االرتباط  فسبب  اآلن؛  للقلق  داع��ي  ال  ولكن 
مازال غير واضح.. هل اخلرف وتدهور احلالة 
العقلية تؤثر على االهتمام برعاية األسنان، 
أم أن ص��ع��وب��ات امل��ض��غ ه��ي ال��ت��ي ت��ؤث��ر على 
العقلية؟ ورمب��ا يكون األم��ر مجرد  ال��ق��درات 

ارتباط عشوائي!

األورطي بشريان  النبض  -6عالقة 
األورط��ي في  الشريان  تيبس  قد يتسبب 
اإلصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، 
قياس  ح��ال��ي��ًا  األط���ب���اء  يستطيع  ال  ول��ك��ن 
من  إال  الرئيسي  الشريان  ه��ذا  تيبس  م��دى 
الشريان الفخذي،  النبض في  خالل فحص 
ولكن اتضح حديثًا أن مرونة األورطى ميكن 
أن ت���ق���اس م���ن خ����الل ف��ح��ص ال��ن��ب��ض في 
اإلصبع، وهو بالطبع أكثر راحة من الطريقة 

احلالية.

بالعني النوم  -7عالقة 
التنفس  ت��وق��ف  م���رض  ي���ؤدي  أن  مي��ك��ن 
أث��ن��اء ال��ن��وم إل��ى زي���ادة اح��ت��م��االت اإلصابة 
ال��ذي قد  ال��زرق��اء«  »املياه  مب��رض اجللوكوما 
العمى في غضون خمس سنوات،  إلى  ي��ؤدي 
الطبيعي،  ب��امل��ع��دل  التنفس  ع��دم  إن  حيث 
فإن مقدار النقص في األكسجني يؤدي إلى 
تلف األعصاب البصرية أو إلى مستويات غاز 
في  يتسبب  وكالهما  ال��دم،  في  طبيعية  غير 

اإلصابة باجللوكوما.

بالذاكرة الشفاه  -8عالقة 
املاليني يصابون سنويًا بقروح البرد التي 
هذه  فإن  احلظ  لسوء  ولكن  الشفاه،  تصيب 
اإلصابة  احتماالت  زي��ادة  إل��ى  ت��ؤدي  القروح 
الباحثون  تتبع  حيث  واخل���رف،  بالزهامير 
ملدة  عامًا   59-79 بني  األشخاص  من  ع��ددًا 
تعرضوا  ال��ذي��ن  أن  ووج���دوا  س��ن��وات،  ثماني 
إلص��اب��ة أخ��ط��ر ف��ي ال��ش��ف��اه ك��ان��ت قدراتهم 

املعرفية أقل.
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والعرس  ال��ط��اب��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  ان��ت��ه��ت 
الديمقراطي الذي أقيم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الختيار القائمة الطابية 
ومدربي  لطلبة  ال��ع��ام  االت���ح���اد  س��ت��ق��ود  ال��ت��ي 
وأسفرت   ،2017-2018 الدراسي  للعام  الهيئة 
االنتخابات عن فوز  قائمة المستقبل الطابي 
القوائم  التوفيق  يحالف  ولم  االتحاد  بمقاعد 
االنتخابات  ه��ذه  خ��ال  تنافست  التي  األخ��رى 

للظفر برئاسة اتحاد الطلبة.
عاقة  تربطهما  وال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
جدلية ووثيقة، إذ ال يمكن الحديث عن التربية 
والعامة  الخاصة  الحريات  غياب  في  والتعليم 
على  القائمة  الحقيقية  الديمقراطية  وانعدام 
على  أيضًا  والمبنية  الفرص،  وتكافؤ  المساواة 
باالختاف  واإلي���م���ان  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��دال��ة 

وشرعية التعدد.
الديمقراطية  عن  كذلك  الحديث  واليمكن 
وهادف  بناء  وتعليم  حقيقية  تربية  غياب  ف��ي 
ب��ال��ج��ودة واإلب������داع واالب���ت���ك���ار وتكوين  ي��ت��س��م 
ويقدر  المواهب  ويحترم  المنتجة،  ال��ك��ف��اءات 
المتفانين  والمتعلمين  التربويين،  الفاعلين 
العلمي  والتنقيب  واالس��ت��ك��ش��اف  ال��ب��ح��ث  ف��ي 
والديمقراطية  فالتربية  هنا،  وم��ن  والمعرفي، 
متازمان كوجهي العملة النقدية فا تربية با 

ديمقراطية وال ديمقراطية با تربية.
داخل  الطابية  االنتخابات  أهمية  وت��أت��ي 
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ج�����دران 
والطالبات  ال��ط��اب  أبنائنا  لتأهيل  وال��ت��دري��ب 

تأهيا أخاقيا وديمقراطيا لمحاكاة مستقبلهم 
الذي لم يعد بعيدًا عن ناظرهم لخوض تجربة 
أجواء  ف��ي  التنافس  على  قائمة  ديموقراطية 
أخوية يهدفون من خالها إلى خدمة زمائهم 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات،  واإلس���ه���ام ف��ي تحقيق 
الجموع  ق���ي���ادة  م��س��ؤول��ي��ة  وت��ح��م��ل  رغ��ب��ات��ه��م 
ضوء  على  الباد  دفة  لقيادة  توطئة  الطابية، 
رؤي���ة إب��داع��ي��ة دي��م��ق��راط��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى أسس 
والمواطنة  واالن��ض��ب��اط  والمسؤولية،  النظام 
إل���ى م��واك��ب��ة معايير اإلب���داع  ال��ح��ق��ة، وال��ت��وق 
واإلن��ت��اج واالب��ت��ك��ار قصد ال��وص��ول إل��ى مصاف 
حضاريا  ال��م��زده��رة  واألم���م  المتقدمة  ال���دول 

وعلميا وتكنولوجيًا.
ت��ح��ي��ة وت��ق��دي��ر ل��ك��ل م���ن أس��ه��م ف���ي نجاح 
طاب  عايشها  ال��ت��ي  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
وطالبات الهيئة في جو ساده اإلخاء، والتنافس 
الطابية،   الجموع  مصلحة  أج��ل  من  الشريف 
التي حققت  للقائمة  الطيبة  أمنياتنا  وخالص 
الفوزعلى أن تكون خير من يمثل بقية زمائهم،  
وأن تكون عند حسن ظن من حازت على ثقتهم، 
هذه  ف��ي  التوفيق  يحالفها  ل��م  التي  وللقوائم 
الطابي ال يتوقف  العمل  إن  االنتخابات نقول 
ع��ن��د اع��ت��اء م��ق��اع��د االت���ح���اد، ح��اف��ظ��وا على 
واستعدوا  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ب��ي��ن  وج��ودك��م 
مبارك  وأخيرًا  ومناسبات،  فعاليات  من  للقادم 
لنا جميعا ما بدا عليه ابناؤنا الطاب من ثقافة 

وتحضر  ناال اإلعجاب والثناء من الجميع.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

انتخابات اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة.. 
الجميع فائزون


