


الوطني  العيد  الوطنية،  باألعياد  احتفاالتها  بتدشني  الكويت  احلبيبة  بالدنا  ابتهجت 
الـ 58 ويوم التحرير الـ 28، واحتفااًل بالذكرى الـ13 على تولي صاحب السمو أمير البالد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مقاليد احلكم، وبذكرى تولي 
والتي شهدت خاللها  العطاء،  السنوات اخلصبة في  تلك  الوطنية طوال  سموه مسؤولياته 

صى في مختلف مناحي احلياة وجوانبها. البالد على يديه إجنازات ال تعّد وال تحُ
حلظاٌت مميزٌة في احلياة ال ميكن أن ينساها من يعيشها، وهناك أشخاص مميزون أيضًا 
ال ميكن نسيانهم وال ميكن إال أن يعرفهم من يأتي بعدهم ألنهم أشخاص تركوا بصماتهم 
وإجنازاتهم وتأثيرهم في احلياة، فأصبحت األجيال تتناقلها والثقافات تتبادلها واإلنسانية 

تفتخر بها على مّر األزمان.
ولنا كمواطنني أن نفخَر ونزهو ونحن نعيش هذا العصر، ونحيا في ظل قيادة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد، أمير اإلنسانية، أحد الشخصيات العظام التي مرت على تاريخ 
البشرية، والتي نهلنا من جتاربها واستفدنا من نصائحها وخبراتها وتلّمسنا طريقها لنقتدي 

بها ونسير على خطاها.
ونحن في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إذ نهنئ أنفسنا ووطننا الغالي بهذه 
الذكرى الغالية، فإننا نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو األمير على رعايته 
السامية ودعمه الالمحدود للعلم والتعليم في البالد، ونشد على أيدي اجلميع بالعمل على 
تقيق رؤى سموه وتوجيهاته الرامية إلى إحداث نقلة نوعية ونهضة شاملة في كل املجاالت، 
التكرمي  نالوا  الذين  واملتفوقني  اخلريجني  جلميع  والسداد  الدائم  بالتوفيق  أمنياتنا  مع 

السامي وتشّرفوا به، في مواقع عملهم ليساهموا بدورهم في دفع عجلة التنمية في البالد.
وفي هذا املقام فإننا نبتهل إلى املولى جّل شأنه، أن يعيد هذه املناسبة الغالية على قلوبنا 
جميعًا وصاحب السمو أميرنا املفدى يرفلحُ بثوب الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد، 
دولتنا  إجنازات  تستمر  وأن  والرخاء،  التقدم  من  واملزيد  األمن،  بدوام  الغالي  وطننا  وعلى 

احلبيبة وتتواصل في ظل دعم ورعاية سموه.

مع حتيات  أسرة جملة صناع املستقبل

االفتتاحيةصاحُب السمو .. فخُر اإلنسانية

االفتتاحية
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احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
ترسيخ لوحدة شعبنا ووقوفه 

خلف قيادته الحكيمة

54

ما أجمل أن جتتمع احتفاالت الكويت وبهجة أهلها باألعياد الوطنية، إذ تتزامن فرحتنا بذكرى االستقالل الـ58، ومبرور 28 
عامًا على حترير البالد من الغزو العراقي الغاشم، مع ذكرى تولي صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
2006 حلظة مهمة في تاريخ الكويت احلديث مع  29 يناير  13 عامًا شهد يوم  الصباح ،حفظه الله ورعاه، مقاليد احلكم، فمنذ 

تولي سمّوه مقاليد احلكم في البالد، وتولي سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، والية العهد.
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بدء االحتفاالت
وبحضور صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
ببدء  إيذانًا  العلم،  رفع  بقصر مبراسم  احتفل 

االحتفاالت باألعياد الوطنية.
وشهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
ال��ص��ب��اح وس��م��و الشيخ جابر  األح��م��د اجل��اب��ر 
الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح  احلمد  املبارك 

وكبار املسؤولني بالدولة.
ورع��اه، قد  الله  وك��ان موكب سموه، حفظه 
املدفعية  أطلقت  احلفل حيث  مكان  إلى  وصل 
استقبل  ك��م��ا  ب��س��م��وه،  ترحيبية  طلقة   )21(
س��م��وه ب��ك��ل ح��ف��اوة وت��رح��ي��ب م��ن ق��ب��ل أبنائه 
الوطني،  واحل��رس  والشرطة  اجليش  منتسبي 
علم  برفع  ال��ل��ه،  رع��اه  السمو،  ق��ام صاحب  ث��م 
الكويت، ومت عزف النشيد الوطني، بعدها ألقى 
الرائد فهد حمود الشمري قصيدة وطنية بهذه 

املناسبة.

فخر واعتزاز
ويحق لنا ككويتيني أن نفخر ونعتز مبسيرة 

5

ـــا ـــه ـــّزت ع ورمـــــــــز  الــــكــــويــــت  حــــصــــن   .. فــــخــــرنــــا«  »أمـــــيـــــرنـــــا 
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صاحب  ك��ان  فقد  بالعطاء،  احلافلة  سموه 
ال��س��م��و وم������ازال ص��م��ام أم����ان ل��ل��ك��وي��ت مبا 
وللشعبية  الكويت  أهل  محبة  من  به  يتمتع 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا س��م��وه، حفظه 
واملطلقة  الكبيرة  للثقة  إض��اف��ة  ورع���اه  الله 
أهمية  سموه  أول��ى  حيث  الكويت،  أبناء  من 
واحلفاظ  وبنائه  الكويتي  للمجتمع  كبرى 
االجتماعي  نسيجه  ومت��اس��ك  وح��دت��ه  على 
يتميز  م��ا  م��ع  ومكوناته،  أبنائه  جميع  ب��ني 
جعلت  سياسية   وحنكة  خبرة  من  سموه  به 
وهذا  ال��ف��رح��ة  ه��ذه  ك��ذل��ك  يشاركنا  ال��ع��ال��م 
االحتفال ملا قام ويقوم به سمو األمير من دور 
وتقدمي  اإلنسانية  القضايا  خدمة  في  كبير 
بني  اخلالفات  وحل  للمحتاجني  املساعدات 
من  الكثير  ال��ك��وي��ت  جتنيب  وف��ي  األش��ق��اء، 
تشهدها  التي  واألزم���ات  الصراعات  مخاطر 
»قائد  املنطقة والعالم، فاستحق سموه لقب 
مركزًا  »الكويت  وتسمية  اإلن��س��ان��ي«،  العمل 
اسم  وب��رز  أمم��ي،  كتكرمي  اإلن��س��ان��ي«  للعمل 
الدولية  احمل��اف��ل  ف��ي جميع  ع��ال��ي��ًا  ال��ك��وي��ت 
مبا قدمته وتقدمه قيادة وشعبًا من مبادرات 
اخلير واملساعدات جلميع شعوب ودول العالم 

التي تتعرض لألزمات والنكبات.

6

»التطبيقي« تهنئ صاحب السمو والشعب 
الكويتي بأعيادنا الوطنية

الكويت  محافظات  جميع  تعّم  الفرحة 
ومناطقها

في  وعطاًء  بــذاًل  للكويت  حبنا  لنجّسد 
جميع املجاالت
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مآثر وتضحيات
ننسى  لن  الوطنية،  املناسبات  هذه  وفي 

الذي  الشهداء  من  الكويت  أبناء  تضحيات 

الغالي،  بالدنا  لتراب  ف��داء  أرواح��ه��م  قدموا 

واآلباء واألجداد الذين حافظوا على الكويت 

امل��ع��ط��ر باملآثر،  ت��اري��خ��ه��ا  ع��زي��زة ع��ل��ى ع��ب��ر 

سائلني الله تعالى أن يرحمهم بواسع رحمته 

وي��س��ك��ن��ه��م ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه وي��ن��زل��ه��م منازل 

الشهداء.

 كما ال ننسى من وقف معنا خالل فترة 

االحتالل العراقي الغاشم لبالدنا من األشقاء 

والطلبة  الــشــبــاب  يــولــي  السمو  صــاحــب 
الوطن  بناء  فــي  لــدورهــم  خاصة  أهمية 

ومستقبله
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واألصدقاء حتى جاءت فرحة التحرير وعودة 
ال��ك��وي��ت إل���ى مم��ارس��ة دوره����ا ع��ل��ى الساحة 
شموخ  بكل  وال��دول��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
وكبرياء نابع من أننا أصحاب حق، وكل ذلك 
وبفضل  وت��ع��ال��ى  سبحانه  ال��ل��ه  بفضل  ك��ان 
بأرضهم  الكويتيني  وتشبث  قيادتنا احلكيمة 
إلى  إضافة  قيادتنا،  خلف  ووقوفهم  وحقهم 
أهمية  على  وثباتها  ال��دول��ي��ة  الشرعية  دور 

إعادة احلق إلى أصحابه.

مثال شامخ
ب�����إجن�����ازات صاحب  ي��ش��ه��د  واجل���م���ي���ع 
وف���ي مختلف  ال��ص��ع��د  ع��ل��ى جميع  ال��س��م��و 
مسيرة  وبرزت  االقتصاد  تعّزز  فقد  املجاالت، 
ترّسخت  ك��م��ا  وال��ت��ط��ور،  ال��ش��ام��ل��ة  التنمية 
احلريات والدميقراطية، وكان لدعم الشباب 
باعتبارهم  كبير  نصيب  الكفاءات  وأصحاب 
أوالهم  حيث  املستقبل،  وق��ادة  احلاضر  ق��وة 
القطاعات  جميع  في  خاصًا  اهتمامًا  سموه 
مجال،  كل  في  املعطاءة  طاقاتهم  الستثمار 
ت��ك��رمي الشباب  ي��ح��رص س��م��وه ع��ل��ى  ك��م��ا 
إضافة  املجاالت،  كل  في  املبدعني  الكويتيني 
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إلى رعاية سموه الكرمية لتكرمي اخلريجني 
ما  كل  وتقدمي  دراس��ي��ًا،  املتفوقني  الطلبة  و 
الكويتي  اإلن��س��ان  ببناء  اإلس��ه��ام  ش��أن��ه  م��ن 
القادر على اإلبداع  والتطوير، فسمّوه مثال 
شامخ للقائد احملب لوطنه وشعبه، الساعي 
على  اجتمع  قائد  دائ��م��ًا،  األفضل  لتحقيق 
العريق  وتاريخه  الكبير  بقلبه  حبه اجلميع، 

احلافل باخلير والعطاء. 

قيادة رشيدة
عزيزة  الوطنية  املناسبات  ه��ذه  وتعتبر 

الكويتيني  امل���واط���ن���ني  ج��م��ي��ع  ق��ل��وب  ع��ل��ى 
لقيادتنا  والتقدير  احل��ب  كل  يكنون  الذين 

وحدتنا  ق��وة  م��دى  على  تؤكد  كما  احلكيمة، 
الكويت  أه��ل  التفاف  على  وكذلك  الوطنية 

في  وعطاًء  بــذاًل  للكويت  حبنا  لنجّسد 
جميع املجاالت

الكويت  شـــهـــداء  تــضــحــيــات  نــنــســى  لـــن 
وأبــنــائــهــا فــي الــتــحــريــر واحلـــفـــاظ على 

وطننا عزيزًا شامخًا
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ح����ول ق��ي��ادت��ه��م ال���رش���ي���دة، م��ف��اخ��ري��ن مبا 
وتعليمية  تنموية  نهضة  من  بالدنا  شهدته 
واقتصادية شاملة، وإجنازات كثيرة ومتعددة 
ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي، مع 
جتّذر روح الوالء واالنتماء في النفوس، وأن 
التي  التحرير  أراد سموه نعمة  نستشعر كما 
العزيز،  ال��وط��ن  على  تعالى  امل��ول��ى  بها  م��ّن 
واحملافظة  والثناء  الشكر  تستوجب  وال��ت��ي 
وحدته  وتعزيز  له  والوفاء  الوطن  أمن  على 
الوطنية والتمسك بها وتوجيه كافة اجلهود 

والطاقات ملواصلة نهضته وتنميته.   

احتفاالت عامة
لكل  ج��ام��ع��ة  ال��وط��ن��ي��ة  األع����ي����اد  وألن 
ال���ف���رح���ة جميع  ال��ك��وي��ت��ي��ني ف���ق���د، ع��م��ت 
اجلهات  جميع  فيها  وش��ارك��ت  احمل��اف��ظ��ات، 
املباني  ف���ت���زّي���ن���ت  واخل�����اص�����ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
والساحات بأعالم الكويت، وبدأت االحتفاالت 
واجلامعات  امل���دارس  ف��ي  املتنوعة  بأشكالها 
اخلاص،  القطاع  وكذلك  والكليات،  واملعاهد 
ف��ال��ك��ل ي��ع��ّب��ر ع��ن ف��رح��ت��ه ب��ص��ورة حضارية 
ل��ل��ك��وي��ت وطنًا  اإلي���ج���اب���ي  ال���وج���ه  ت��ع��ك��س 
ومواطنني ومقيمني على أرض الكويت، الكل 

11



العدد الخامس -يناير   2019

وردًا جلزء  للكويت  انطالقًا من حّبه  يشارك 
من ما قدمته له.  

 على العهد باقون
وإننا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب ونحن نشارك أبناء وطننا الفرحة 

ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ات، ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ل��ن��ا محفزًا 

صاحب  نهنئ  فإننا  وال��ب��ذل،  ال��ع��ط��اء  على 

اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ  األمير  السمو 

ال��ص��ب��اح وس��م��و ول���ي ع��ه��ده األم����ني الشيخ 

نواف األحمد اجلابر الصباح ،حفظهما الله 

حتقيق  على  بالعمل  ونعاهدهما  ورعاهما، 

أجل  من   »2035 جديدة  »كويت  سموه  رؤي��ة 
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مستقبل مشرق للكويت، وأن نكون كما يرغب 

والبناء  التنمية  ن��ح��و  ب��ال��ك��وي��ت  ل��الن��ط��الق 

واالزدهار واإلنسانية، وأن تكون مشاركتنا في 

العام  هذا  تقام  والتي  الوطنية  االحتفاالت 

حتت شعار »أميرنا فخر .. شعبنا ذخر« رسالة 

عزيزًا  ال��ك��وي��ت  وطننا  على  للحفاظ  عهد 

وقائد  سفينتنا  رب���ان  ق��ي��ادة  ظ��ل  ف��ي  منيعًا 

مسيرتنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح وس��م��و ول��ي عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد، وأن نبذل اجلهد 

في سبيل نهضة كويتنا الغالية.
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د. أحمد العازمي
لـ»صناع المستقبل«: ضرورة اإلسهام 
في تحقيق خطط التنمية الشاملة  

وتوفير العمالة ذات الكفاءة

14

نظرًا ألهمية الدور الذي يقوم به املعهد العالي للخدمات اإلدارية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وملا له 

من دور كبير في رفد جميع القطاعات احلكومية واخلاصة بالكوادر الوطنية املدربة واملؤهلة إداريًا، كان لقاء "صناع املستقبل" 

مع مدير املعهد د.أحمد العازمي الذي حتدث لنا عن تأسيس املعهد وما يقدمه في سبيل حتقيق التمية الشاملة في بلدنا احلبيب 

الكويت، إضافة إلى أعداد املتدربني واملتدربات وتخصصات املعهد‘ فإلى التفاصيل:

للخدمات  العالي  املعهد  مدير 
احلصول  أهمية  أكد  اإلدارية 

على االعتماد األكادميي
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ب����داي����ة م������اذا ع����ن ن���ش���أة وت��أس��ي��س 
املعهد؟

للخدمات  ال��ع��ال��ي  امل��ع��ه��د  ت��أس��ي��س   مت 
االدارية ، "معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية" 
الهيئة  إدارة  مجلس  ق���رار  مب��وج��ب  س��اب��ق��ًا، 
بتاريخ  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
من  دفعة  أول  استقبال  ومت    ،9/9/2001
امل��ت��درب��ات ع���ام  2002، ب��ه��دف اإلس��ه��ام في 
الشاملة  التنمية  خ��ط��ط  أه����داف  حت��ق��ي��ق 
القادرة  ال��ازم��ة  العمالة  بتوفير  القاضية 
في  ال��ت��وازن  حتقيق  في  بدورها  الوفاء  على 
قيم  على  واحل��ف��اظ  امل��ت��درب  شخصية  بناء 
قطاعات  ورفد  األساسية  ومقوماته  املجتمع 
العمل بالكفاءات الوطنية املؤهلة، حيث بلغ 
العالي  املعهد  في  واملتدربات  املتدربني  ع��دد 
ومتدربة  متدربًا    3493 اإلداري��ة  للخدمات 
هي  وم��ا  التخصصات.   ك��اف��ة  على  م��وزع��ني 
األهداف التي أنشئ املعهد من أجلها؟  -هناك 
املعهد  في  نعمل على حتقيقها  أه��داف  عدة 

اإلداري���ة  للخدمات  ال��ع��ال��ي 
تقدمي  مقدمتها  ف��ي  ل��ع��ل 
أعلى  ضمن  تدريبية  برامج 
واعتماد  اجل�����ودة،  م��ع��اي��ي��ر 
كأهم  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  امليكنة 
املعهد.  ضمن  فاعل  تطبيق 
ع��ل��ى تطوير  ن��ع��م��ل  ك��ذل��ك 
طريق  ع��ن  البشرية  امل����وارد 
املشاركة الفعالة في اللجان 
وفرق العمل. كما نسعى في 
املعهد دائمًا لتقدمي خدمات 
ونوعية  متخصصة  تدريبية 
تخدم سوق العمل واملجتمع، 
إضافة إلى استحداث برامج 
ت��دري��ب م��ت��ط��ورة ت��واك��ب ما 
ال��ع��ال��م م���ن تقدم  ي��ش��ه��ده 
كبير في مجال التكنولوجيا 

واملعلومات اإلدارية. 
وم��اذا عن رؤية املعهد 

وطموحكم ؟
العالي  املعهد  رؤي���ة  إن 

للخدمات اإلدارية ترتكز على اإلسهام الفعال 
بتوفير  للمجتمع  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  ف��ي 
وحتقيق  واملهني  والتقني  اإلداري  التدريب 
في  واجلودة  االستقالية  تكفل  التي  الريادة 
األداء الذي يتمتع به اخلريجون واخلريجات، 
باملستوى  للنهوض  دائ��م��ًا  نطمح  وحقيقة 
العلمي واملهني للمتدربني ليتمتعوا بالكفاءة 

املطلوبة وليكونوا ناجحني في األعمال التي 
تخرجهم.   بعد  مستقبًا  بها  سيلتحقون 

رسالة املعهد 
وم������ا ه����ي ال����رس����ال����ة ال����ت����ي ت��س��ع��ون 

إليصالها؟
نسعى في املعهد كفريق متكامل لتحقيق 
األهداف السامية للمعهد من خال التالي:  
البرامج التدريبية اإلدارية  - تقدمي وتطوير 
والتقنية واملهنية حسب الكم والنوع املطلوب 
على  للحصول  السعي   - ال��ع��م��ل.  س��وق  ف��ي 
االع��ت��م��اد األك���ادمي���ي ل��ل��ب��رام��ج ال��ع��ل��م��ي��ة. - 
تتبنى  التي  الوطنية  البرامج  ف��ي  املشاركة 
الثقافة واجلودة وتطبيق أحدث نظم اإلدارة 

الفعالة.  
وم����ا أه����م األق���س���ام ال��ت��دري��ب��ي��ة  في 
هي:  أقسام  خمسة  املعهد  في  لدينا  املعهد؟ 
اآللي،  احلاسب  قسم  املكتبية،  اإلدارة  قسم 
اإلجنليزية،  اللغة  قسم  العامة،  امل��واد  قسم 

وقسم السياحة.
وكل من هذه األقسام 
املتدربني  إع��داد  فيه  يتم 
للتخصصات  وف�����ق�����ًا 
املطلوبة مبناهج معتمدة 
ودورات تدريبية منتظمة 
ل���ي���ك���ت���س���ب���وا اخل����ب����رات 
ال�����ازم�����ة ف����ي م���ج���االت 

دراستهم.
نظام  يسير  وكيف 
ال����دراس����ة وال���ت���دري���ب 

في املعهد؟ 
والتدريب  الدراسة  تقوم   
ف������ي امل����ع����ه����د ال����ع����ال����ي 
على  اإلداري���ة  للخدمات 
الفصلي  النظام  أس���اس 
تدريبيني،  ع��ام��ني  مل����دة 
ف��ص��ل متهيدي  ب��إض��اف��ة 
وتدريب  ال��دراس��ة  ب��داي��ة 
استكمال  ب��ع��د  م��ي��دان��ي 
وت��ك��ون مدته  ال���دراس���ة، 
ويتكون  أس���اب���ي���ع.  س��ت��ة 

15

ت�����ط�����وي�����ر امل�����������وارد 

ال�����ب�����ش�����ري�����ة ع���ب���ر 

املشاركة الفعالة في 

اللجان وفرق العمل
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كل  مدة  فصلني  من  الواحد  التدريبي  العام 
الفترتني  إل��ى  باإلضافة  أسبوعًا   14 منهما 
نهاية  وام��ت��ح��ان��ات  للتسجيل  املخصصتني 

الفصل.  التعاون مع سوق العمل
وسوق  املعهد  ب��ني  ت��ع��اون  هناك  وه��ل 

العمل؟
وثيق  وال��ت��واص��ل  ال��ت��ع��اون  إن  بالتأكيد 
ج���دًا وم��ت��ج��ذر م��ع ج��ه��ات س���وق ال��ع��م��ل من 
خال عدة برامج يتضمنها مشروع« التدريب 
التعاون  هذا  أسهم  وقد   ، بالتوظف»  املنتهي 
التدريبية ومنها  البرامج  في وجود عدد من 
برنامج "تفتيش أمن املطار" وتنفيذ معامات 
وخدمات اجتماعية وبرنامج "تفتيش جتاري" 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ونقوم 
بداية باستحداث وتصميم البرامج بالتعاون 
والتنسيق مع عدد من اجلهات التي تستهدف 
مخرجاتها، ومن ثم تقدمي التدريب والتعليم 
األمثل للطلبة طوال فترة دراستهم وتدريبهم 

وحتى تخرجهم وشغلهم ملواقعهم الوظيفية 
في اجلهات الطالبة لهم.

 االعتماد األكادميي وماذا عن الطموحات 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ك������إدارة ل��ل��م��ع��ه��د؟ ن��ط��م��ح في 
املستقبل القريب إلى احلصول على االعتماد 
أكادميي»   ب��اري��س  م��ن«  واملؤسسي  األك��ادمي��ي 
للمضي قدمًا في هذا املجال، ونحن اآلن في 
املراحل األخيرة للحصول على شهادة اآليزو 
استحداث  إل��ى  نطمح  كما   ،  2015/9001
عدد من البرامج اجلديدة وحتقيق املزيد من 
اإلجنازات التي تسهم في االرتقاء مبخرجات 
الهيئة واملعهد العالي للخدمات اإلدارية على 

وجه اخلصوص.

كلمة أخيرة ملن توجهها؟
م��ن خ���ال "صناع  أت��ق��دم  أن  ي��س��ع��دن��ي 
املستقبل"  بالشكر إلى  مدير عام الهيئة د. 
لشؤون  العام  املدير  نائب  وإل��ى  املضف،  علي 
التدريب م. طارق العميري وذلك ملساندتهما 
الدائمة ودعمهما الكبير ملسيرة قطاع التدريب 
وجل��م��ي��ع امل��ع��اه��د ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تضمها 
ال��ع��ال��ي للخدمات  امل��ع��ه��د  ال��ه��ي��ئ��ة وخ��اص��ة 
والتقدير  الشكر  اإلدارية، كما نتقدم بجزيل 
والعاملني  التدريب  هيئة  أعضاء  كافة  ال��ى 
باملعهد ملجهوداتهم الكبيرة واملقدرة في جناح 

وتقدم مسيرة املعهد.

56

ب���رام���ج جديدة  إل���ى اس��ت��ح��داث  ن��ط��م��ح 
لالرتقاء  اإلجن���ازات  م��ن  مزيد  وحتقيق 

باملخرجات 
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أخبار17

د. المضف استقبل سفير اليابان في الكويت لبحث التعاون المشترك

د. المضف استقبل رئيس االتحاد العربي للعمل التطوعي

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
المضف،  فهد  علي  د.  والتدريب  التطبيقي 
بمكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية سعادة 
تاكاشي  السيد  الللبللاد  لللدى  اللليللابللان   سفير 

أشيكي لبحث التعاون المشترك.
تللم خلللال اللللللقللاء الللحللديللث حلللول عدة 
الللمللشللتللرك بين  مللوضللوعللات ذات االهللتللمللام 
الجانبين، كما تطرقا الى أهمية توسيع آفاق 
التعاون في مجاالت المختلفة، بما يسهم في 

التطور الثقافي والعلمي لدى الجانبين.

المضف  علللللللي  د.  رحللللللب 
بلللسلللعلللادة سللفلليللر الللليلللابلللان لدى 
للهيئة  زيللارتلله  مثمنًا  الللكللويللت، 
التطبيقي  للللللتللعللللليللم  اللللعلللاملللة 
تطوير  على  وحرصه  والتدريب، 

التعاون بين الجانبين.
سعادة  تلللقلللدم  جللانللبلله،  ملللن 
الكويت  لللللدى  الللليلللابلللان  سللفلليللر 
بالشكر  أشيكي  تاكاشي  السيد 

على  د.المضف،  الهيئة  عام  لمدير  الجزيل 
دعم  متمنيا  والضيافة،  االستقبال  حفاوة 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 

المهارات  لمسابقة  استضافتها  في  لليابان 

العالمية لعام 2023

العامة  الللهلليللئللة  علللام  مللديللر  اسللتللقللبللل 
للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد 
الللمللضللف رئلليللس االتللحللاد الللعللربللي للعمل 
بمكتبه  الكاظم  علي  يوسف  د.  التطوعي 
حضر  العديلية،  فللي  الهيئة  عللام  بللديللوان 
اللللللقللاء مللديللر إدارة الللخللدمللات الللعللامللة م. 

فنيس العجمي.
العديد من  اللقاء مناقشة  وتم خال 
االفكار التي تخص دور الشباب في العمل 
التطوعي و الدور الذي يمكن أن تقوم به 
أكبر  تعتبر  كونها  المجال  هذا  في  الهيئة 
كذلك   ، الللكللويللت  فللي  تعليمية  مللؤسللسللة 
إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين.

بللللللدوره اشلللللاد ملللديلللر عام 
الهيئة د. علي المضف بالعمل 
الذي يقوم به االتحاد العربي 
وأهمية  الللتللطللوعللي  للللللعللمللل 
العربي  اللللتلللطلللوعلللي  اللللعلللملللل 
المشترك وما يمثله من قيمة 

انسانية ومجتمعية.
ملللن جللانللبلله اعللللرب رئيس 
للعمل  الللللعللللربللللي  االتللللللحللللللاد 

سعادته  عن  الكاظم  يوسف  د.  التطوعي 
عام  لمدير  الشكر  مقدما   ، اللقاء  بهذا 
أالستقبال  حسن  على  المضف  د.  الهيئة 
مشترك  تللعللاون  هللنللاك  يللكللون  أن  متمنيا 
بين الجانبين في المستقبل القريب مما 

يساهم في خدمة الشباب والمجتمع ودعم 
العمل التطوعي.

وفي ختام اللقاء قدم د. يوسف الكاظم 
د.علي  الهيئة  عللام  لمدير  تللذكللاريللة  درعلللا 

المضف. 
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العامة  الللهلليللئللة  عللللام  ملللديلللر  بللحللضللور 
علي  د.  واللللتلللدريلللب   التطبيقي  للتعليم 
المضف وحضور نواب المدير العام و عدد 
من قياديي الهيئة، نظمت االدارة القانونية 
بالهيئة، حفا لتكريم مدير االدارة السابق 
أ. نبيلة بوربيع وذلك في مقر االدارة بديوان 

عام الهيئة الجديد في الشويخ.
كلمة  د.المضف  ألقى  المناسبة،  بهذه 
خال  أ.بللوربلليللع  بجهود  خالها  مللن  أشلللاد 
السنوات السابقة التي عملت فيها باالدارة 
على  مثمنا  واجتهاد،.  جد  بكل  القانونية 

دورهلللللا اللللواضلللح فلللي تللطللويللر آللليللة العمل  
باالدارة ،متمنيا لها دوام التوفيق و النجاح 

في حياتها العملية والمستقبلية.

من جهته تقدم مدير اإلدارة القانونية 
الجزيل  والللثللنللاء  بالشكر  الجمعة  فهد  د. 
لاستاذة نبيلة بوربيع على ماقدمته خال 
بللللاالدارة مللن جهد  الللتللي قضتها  الللسللنللوات 
به  يحتذى  مثاال  كانت  أنها  مؤكدا   ، وعمل 
في االلتزام بالعمل والخلق النبيل، متمنيا 

لها التوفيق في كافة اعمالها المستقبلية.

بدورها تقدمت أ. نبيلة بوربيع بالشكر 
الجزيل لمدير عام الهيئة د. علي المضف 
االدارة  وللللملللديلللر  الللللعللللام،  اللللملللديلللر  ونللللللواب 
تكريمهم  على  الجمعة  فهد  د.  القانونية 
زمائها  لكافة  والثناء  الشكر  موصلة  لها، 
في االدارة القانونية ولجميع قياديي الهيئة 

والعاملين فيها.
وفي الختام قام مدير عام الهيئة د. علي 
فهد  د.  القانونية  االدارة  ومللديللر  المضف 
بتقديم درع تذكارية  لإلستاذة نبيلة بوربيع

اإلدارة القانونية »بالتطبيقي« تحتفي باالستاذة نبيلة بوربيع
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أخبار19

 د االنصاري : التطبيقي يعمل علي توفير جميع احتياجات البطولة 
الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالم

العامة  الهيئة  عللام  مللديللر  نللائللب  اكلللد  
للللللتللعللللليللم الللتللطللبلليللقللي واللللبلللحلللوث عضو 
الثامنة لجامعات  للبطولة  العليا  اللجنة 
مجلس  بللدول  العالي  التعليم  ومؤسسات 
التعاون الخليجي الدكتور جاسم االنصاري 
خال لقاءه بوكيل وزارة الصحة المساعد 
الهيئة تعمل كل  بأن  الرفاعي  السيد فواز 
احتياجات  جميع  لتوفير  وسعها  مللافللي 

البطولة من مرافق مجهزه ومنشأت امنة 
الستقبال الطلبة المشاركين من جامعات 
مجلس  بللدول  العالي  التعليم  ومؤسسات 
هذه  مناقشة  تم  حيث  الخليجي  التعاون 
االحتياجات الصحية مع الوكيل المساعد 
اللجنة  رئلليللس  وبللحللضللور  الصحة  لللللوزارة 
المنظمة الدكتور حسين المكيمي وأعضاء 

اللجان العامله في البطولة

بالمجمع  لللقللاء  عللقللد  تلللم  وقللللد  هللللذا 
اللللريلللاضلللي بللالللشللويللخ شللللارك فلليلله رئيس 
اللجنة الطبية الدكتور نبيل بدوي ومدير 
ورئيس  حاجي  سلمان  الدكتور  البطولة 
الكندري  المهندس طارق  المنشأت  لجنة 
النطبيقي  للتعليم  الللعللامللة  الهيئة  مللن 
والتدريب مع كا من مدير ادارة الطواري 
ومراقب  الجاهمة  منذر  السيد  الطبية 

منشأت امنة ومرافق مجهزه للبطولة الرياضية الثامنة
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للتعليم  الللعللامللة  الللهلليللئللة  تللسللتللضلليللف 
الرياضية  الللللدورة  الللتللدريللب  و  التطبيقي 
التعليم  مللؤسللسللات  و  لللجللامللعللات  الللثللامللنللة 
الخليجي  الللتللعللاون  مجلس  بلللدول  الللعللالللي 
المقبل  أبريل   10 إلى   1 الفترة من  خال 
مؤسسات  و  جللامللعللات  مللن  علللددًا  بمشاركة 

التعليم العالي بدول الخليج العربية.
و بهذا السياق أفاد عميد شئون الطلبة 
رئيس اللجنة المنظمة د.حسين المكيمي أن 
هذه الدورة تعد تطبيقًا و تنفيذًا لتوجيهات 
حضرة صاحب السمو أمير الباد المفدى 
 – الصباح  الجابر  األحللمللد  صللبللاح  الشيخ 
حفظه الله و رعاه – بضرورة رعاية الشباب 
و االهتمام بهم و احتضانهم من الوقوع في 
أن  ، مؤكدًا على  االرهللاب  و  التطرف  براثن 

التي  الفعاليات  أهللم  مللن  تعد  اللللدورة  هللذه 
أواصر  تقوية  و  الخليجي  الشباب  تجمع 
المؤسسات  جميع  بين  التعاون  و  الترابط 

التعليمية .

مع  اجتماعه  أثللنللاء  د.المكيمي  عبر  و 
رؤساء اللجان المنظمة للدورة عن سعادته 
إللللى أن عدد  ، مللشلليللرًا  بللهللذه االسللتللضللافللة 
المشاركين في الدورة يقارب األلف مشارك 
19 جامعة  مللن  إداريلليللن  و  بين العبين  مللا 
األلعاب  عللدد  يبلغ  كما  تعليمية  ومؤسسة 
في الدورة ثمانية ألعاب ما بين ألعاب فردية 
وجماعية تهدف إلى رفع المستوى الرياضي 

للطلبة .
كافة  تسمية  تللم  االجللتللمللاع  خللتللام  فللي 
المنظمة  اللجنة  مللن  المنبثقة  اللللللجللان 
ومؤسسات  للجامعات  الللريللاضلليللة  للللللدورة 
و  العربية  الخليج  بلللدول  العالي  التعليم 
جميع  العضاء  المختلفة  المهام  تحديد 

اللجان .

»التطبيقي« تستضيف الدورة الرياضية الثامنة لجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربية 

العدد الرابع -ديسمبر   2018

تنطلق من 1 إلى 10 أبريل المقبل في الكويت

سليمان  احمد  السيد  االسللعللاف  خدمات 
جولة  اللقاء  خللال  تم  الصحة  وزارة  من 
في المرافق واستعراض االستعدادات التي 
الستضافة  المنظمة  اللجنة  بللهللا  تللقللوم 
التطبيقي  للللللتللعللللليللم  اللللعلللاملللة  الللهلليللئللة 
لجامعات  الللثللامللنللة  للبطولة  والللتللدريللب 
مجلس  بلللدول  العالي  ومؤسساتالتعليم 
التعاون لدول الخليج العربي خال الفترة 

من ١-١٠ ابريل القادم

توزيع  كيفية  مللنللاقللشللة  تللم  وقلللد  هلللذا 
الماعب  علي  المجهزه  االسعاف  سيارات 
البطولة  عليها  ستقام  الللتللي  المختلفة 
وكذلك تجهيز العيادات الطبية بالماعب 
الحاضر  والللجللمللهللور  الللاعللبلليللن  لللخللدمللة 

للبطولة
للبطولة  الللطللبلليللة  اللللللجللنللة  وسللتللعللقللد 
ادارة  اللقاءات واالجتماعات مع  عددا من 

الصحة  بلللوزارة  الطبية  الللطللوارئ  خدمات 

الازمة  الطبية  االحللتلليللاجللات  لتحديد 

طلبة  من  المطلوبه  المتطوعين  واعللداد 

الصحية  الللعلللللوم  وكلية  التمريض  كلية 

ومعهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب باالضافة الي مناقشة 

ما تتطلبة العيادات الطبية من تجهيزات
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المسعد على  المهندسة أسيل  اإلداريللة   العالي للخدمات  بالمعهد  التدريب  حصلت عضو هيئة 
بالمملكة  الماضي  يوليو  في  أقيم  الذي  الحج(  )هاكاثون  في  لمشاركتها  )غينيس(  موسوعة  شهادة 
العربية السعودية. والذي يعتبر أكبر تجمع عالمي للمبرمجين حيث بلغ عدد المشاركين في )هاكاثون 

الحج( الخاص بتقنية البرمجة والتطوير 2950 مبرمجا.
"السيبراني"  لألمن  السعودي  االتللحللاد  من  بتنظيم  أقيمت  الحج(  )هاكاثون  مسابقة  أن  يذكر 
العملية  لتيسير  واإلبللداع  التكنولوجيا  استغال  إلى  وتهدف  جدة  مدينة  في  "والللدرونللز"  والبرمجة 
وتحسين التجربة العامة للحجيج، باإلضافة إلى تشجيع الشباب البتكار الحلول في مجال التقنية 

والتكنولوجيا.

م. أسيل المسعد تحصل على شهادة موسوعة »غينيس« 
لمشاركتها في »هاكاثون الحج«

تللحللت رعللايللة مللعللالللي وزيلللر الللتللربلليللة وزير 
يقيم  العازمي  حامد  الدكتور  العالي  التعليم 
معهد التدريب اإلنشائي التابع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي و التدريب »أسبوع التدريب 
المتميز السنوي التطوعي الخامس« بالتعاون 
العامة  الرئاسة  مع  االستراتيجية  والشراكة 
العامة  واألمللانللة  الكويتي  الللوطللنللي  للحرس 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  وذلك 
فبراير   3 حتى  يناير   27 مللن  الللفللتللرة  خللال 
جنوب  بللمللنللطللقللة  الللمللعللهللد  مللقللر  فلللي   2019

الصباحية .
وبهذه المناسبة أكد مدير المعهد م.حمد 
الحمد أن إقامة مثل هذه الفعاليات المميزة 
المجتمعية  المسئولية  مللن  انللطللاقللًا  تللأتللي 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة 
ومللعللهللد اللللتلللدريلللب اإلنلللشلللائلللي، حلليللث يطرح 
من  كبيرة  مجموعة  المتميز  التدريب  أسبوع 

الدورات في مجاالت تدريبية متنوعة بمشاركة 
العام  بالقطاعين  المدربين  من  كبيرة  نخبة 
بأن  علمًا  الللتللعللاون،  مجلس  ودول  والللخللاص 
التدريب  اسبوع  يقدمها  التي  الللدورات  جميع 
السنوي التطوعي الخامس ستكون مجانية و 
تتراوح فترة التدريب من 9-18 ساعة تدريبية 
الصباحية  الللفللتللرة  فللي  دورات  علللللى  مقسمة 
بعدها  يحصل  المسائية  الفترة  فللي  وأخلللرى 
علللللى شللهللادة حللضللور معتمدة من  الللمللشللارك 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 

حسب الشروط والضوابط.
الللدورات تهدف  وأضللاف م.الحمد أن هذه 
الللللى تلللزويلللد الللمللواطللنلليللن والللمللقلليللملليللن في 
سواء  حللد  علللللى  والللعللام  الللخللاص  القطاعين 
تمكنهم  التي  والحياتية  الوظيفية  بالمهارات 
من  اإلسهام في تعزيز الكفاءة الوظيفية لديهم 
و تعزيز  العام  األداء  إيجابًا على  مما ينعكس 

العمل  مللبللدأ 
الللتللطللوعللي و 
بين  الشراكة 
بللللليلللللن كللللافللللة 
اللللقلللطلللاعلللات 
بلللللللاللللللللدوللللللللة 
وتلللللللعلللللللزيلللللللز 
اللللللللتلللللللعلللللللاون 
اللللخللللللليلللجلللي 

المشترك ، كما 
تسهم في استثمار الوقت والموارد والطاقات و 

تحقيق قيمة المسئولية المجتمعية.
في  الراغبين  على  أنلله  م.الحمد  وأوضلللح 
التسجيل لهذه الدورات والسيمينار المصاحب 
التالي:  اإللكتروني  الرابط  على  الدخول  لها 
http://paaetwp.paaet.edu.kw/

./otd

برعاية معالي وزير التربية د. حامد العازمي »التطبيقي« تقيم 
أسبوع التدريب السنوي التطوعي الخامس

خالل الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير
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للتعليم  اللللعلللاملللة  الللهلليللئللة  اعلللتلللملللدت 
إدارة  التدريب، تشكيل مجلس  و  التطبيقي 
التدريبي  للللللعللام  للطاقة  الللعللالللي  المعهد 
المعهد  مدير  برئاسة  وذلك   2018/2019
وعضوية كل من مساعد مدير المعهد ورؤساء 
كل  وعضوية  المعهد،  في  العلمية  االقسام 
الللتللدريللب فلللي المعهد   ملللن عللضللوي هلليللئللة 
خالد  السيد  و   ، الللسللويللدي  جللاسللم  السيد 
الدرعي، و االستاذ المشارك بكلية الدراسات 
الكندري،  أحلللملللد  الللسلليللد  الللتللكللنللولللوجلليللة 
م.  الللكللهللربللاء  بللللوزارة  التطوير  إدارة  ومللديللر 

الشاهين،  عواطف 
إدارة  ملللللديلللللر  و 
البشرية  اللللملللوارد 
إيكويت  بلللشلللركلللة  
للبتروكيماويات م. 
الشرهان،  محمد 
المدير  مساعد  و 
للشئون  اللللللعلللللام 

بشركة  اللللفلللنللليلللة 
شمال الزور م. فهد غنيم الزعبي.

العالي  الللمللعللهللد  إدارة  مللجلللللس  ويللعللد 

سوق  وقطاعات  الهيئة  تعاون  ثمرة  للطاقة 
الحكومي  الللقللطللاع  فللي  المختلفة  الللعللمللل 

والنفطي والخاص .

في اطار التعاون بين المعهد العالي للطاقة و وزارة الكهرباء والماء قامت 
مدير اللجنة الفنية في وزارة الكهرباء والماء و رئيس فريق الترشيد في القطاع 
الحكومي والخاص ورئيس اللجنة الخليجية للترشيد م. اقبال الطيار،  بزيارة 
للورش والمختبرات في المعهد وذلك للوقوف على جاهزيته وإمكانياته للتعاون 
في مجال التدريب و وضع التصورات ألي خطط مستقبلية في مجال استحداث 

برامج خاصة في مجال الطاقة .
وقد قام رئيس اللجنة االعامية في المعهد م. خالد بوهندي باصطحاب م. 

الطيار في جولتها بحضور رؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريب في المعهد .
وفي ختام الزيارة قام مدير المعهد م. أسامة الدعيج بتكريم م. اقبال الطيار 

بمناسبة زيارتها للمعهد.

اعتماد مجلس إدارة المعهد العالي للطاقة للعام التدريبي 
2019/2018

مدير اللجنة الفنية في وزارة الكهرباء والماء تزور »العالي 
للطاقة بالتطبيقي«
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م.فاضل بوشهري لـ»صناع المستقبل«: 
الخريجون رافٌد أساسي للقطاع 

الصناعي في الكويت 

23

مدير معهد التدريب املهني أشاد 
مبخرجات املعهد

باعتبار تأهيل الكوادر الفنية املدّربة من أهم األسس التي يعتمد عليها القطاع الصناعي في أي دولة من دول العالم، ونظرًا 

العامة  الهيئة  في  املهني  التدريب  معهد  إنشاء  كان  والتكنولوجية،  الصناعية  احلركة  تشهدها  التي  الكثيرة  املهنية  للتشعبات 

الكثير من  العمل في  التي تسهم بتأمني خريجني قادرين على  املهام  التطبيقي والتدريب، والذي يضطلع بالعديد من  للتعليم 

كان  ومجاالتهم،  الدارسني  وأعداد  فيه  الدراسة  وطبيعة  وشعبه  وأقسامه  املعهد  دور  عن  وللحديث  عالي،  بكفاءة  التخصصات 

لقاء "صناع املستقبل" مع مدير معهد التدريب املهني بالهيئة م. فاضل بوشهري الذي أجاب على أسئلتنا، فإلى التفاصيل:  

بداية ماذا عن تاريخ ونشأة املعهد ومراحل تطّوره؟
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إميانا من الدولة بأهمية التدريب ورغبة 
التي  العاملة  الوطنية  ال��ك��وادر  إع���داد  ف��ي 
الصناعية  القطاعات  مختلف  في  حتتاجها 
التربية  وزارة  استحدثت  واخل��اص��ة،  العامة 
وكانت  امل���وازي،  التعليم  مراقبة   1980 ع��ام 
تتبعها مدرستان حتتويان على 9 تخصصات، 
االستاذ علي  له  املغفور  آنذاك  وكان مديرها 
قرار  صدر   1986 عام  وفي  الشاهني،  جاسم 
إلى  امل����وازي  التعليم  م��راق��ب��ة  تبعية  بنقل 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
من وزارة التربية، وفي عام 2002 صدر قرار 
إلى  امل��وازي  التعليم  م��دارس  مسمى  بتغيير 
معهد التدريب املهني وأول مدير للمعهد كان 

املهندس سالم أحمد الناشي.
 وما الهدف من إنشاء املعهد؟

املعاهد  أحد  املهني  التدريب  معهد  يعد 
العامة  الهيئة  في  التدريب  لقطاع  التابعة 
وتهدف  وال���ت���دري���ب،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
س��ي��اس��ات امل��ع��ه��د إل����ى ت��أه��ي��ل ك�����وادر فنية 
مساعدة متميزة قادرة على تلبية احتياجات 
بكفاءة  احلرفية  امل��ج��االت  ف��ي  العمل  س��وق 
التي  التخصصات  م��ن  العديد  وف��ي  عالية، 

تشكل رافدًا مهمًا لسوق العمل .
م����ا ه����ي األق�����س�����ام ال���ت���دري���ب���ي���ة في 

املعهد؟
هناك العديد من األقسام التدريبية في 
إنشائه  منذ  املعهد  مسيرة  ف��خ��ال  امل��ع��ه��د، 
إلى  انتقاله  وب��ع��د  التربية  ل���وزارة  وتبعيته 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
التخصصات  من  عدد  وإنشاء  استحداث  مت 
ويضم  االن���ت���اج:  ميكانيكا  ق��س��م   -1 وه����ي:  
والثاني  م��ك��ن��ي،  تشغيل  األول  تخصصني 

اللحام.
ويهدف قسم ميكانيكا اإلنتاج إلى دراسة 
الصلة  ذات  والتكنولوجية  الفنية  النواحي 
فنية  م��ه��ارات  لكسب  املختلفة  بالصناعات 
مجال  ف��ي  ل��ان��خ��راط  للمتدربني  ومهنية 

الصناعة .

ويضم  ال��س��ي��ارات:  ميكانيكا  قسم   -  2
على  مختلفة  مستويات  ضمنها  شعب  ع��دة 

املتدربني اجتيازها بنجاح، وفي مقدمتها:
اجتياز  :بعد  اجلازولني  محركات  شعبة   
تدريبية  م��س��ت��وي��ات  أرب��ع��ة  ب��ن��ج��اح  امل���ت���درب 
بثمانية فصول وحصوله على شهادة التأهيل 
األعطال  ب��إم��ك��ان��ه حت���دي���د  ي���ك���ون  امل��ه��ن��ي 
لها،  الشامل  اإلص���اح  وإج���راء  امليكانيكية، 
فيها  الطاقة  مصدر  يكون  التي  وللسيارات 
احلقن.  أو  ب��امل��غ��ذي  تعمل  وال��ت��ي  ال��ب��ن��زي��ن 
الصيانة  أعمال  إجراء  املتدرب  كما يستطيع 
الدورية واإلصاح الشامل ملجموعة الفرامل 

وأجهزة نقل احلركة وأجزاء التعليق.
هي  الثانية  والشعبة  السيارات   كهرباء   
شعبة كهرباء السيارات ، فبعد اجتياز املتدرب 
ت��دري��ب��ي��ة بثمانية  أرب��ع��ة م��س��ت��وي��ات  ب��ن��ج��اح 
التأهيل  شهادة  على  وحصوله  أيضًا  فصول 
ب��إم��ك��ان��ه :  حت��دي��د األعطال  ي��ك��ون  امل��ه��ن��ي 
وإجراء  واإللكترونية  الكهربائية  ب��ال��دوائ��ر 

التي  للسيارات  وذل��ك  لها  الشامل  اإلص��اح 
والتي  اجل��ازول��ني  فيها  الطاقة  مصدر  يكون 
ك��ذل��ك يصبح  أو احل���ق���ن،  ب��امل��غ��ذي  ت��ع��م��ل 
الصيانة  أع��م��ال  إج���راء  ق���ادرًا على  امل��ت��درب 
ال��دوري��ة واإلص����اح ال��ش��ام��ل مل��ول��دات التيار 
التعليق  وأج��زاء  اإلق��اع  ومحركات  املستمر 

واألجهزة املساعدة والتكييف .
التبريد  شعبة  فهي  الثالثة  الشعبة  أم��ا 
أربعة  بنجاح  املتدرب  اجتياز  بعد  والتكييف، 
مستويات تدريبية بثمانية فصول، وحصوله 
بإمكانه  ي��ك��ون  املهني  التأهيل  ش��ه��ادة  على 
وإجراء  احملتملة   األع��ط��ال  جميع  حت��دي��د 
اإلصاح الشامل للثاجات املنزلية وثاجات 
ال��ع��رض وم��ب��ردات امل��ي��اه على أن��واع��ه��ا وبكل 
كفاءة ، ويستطيع أيضًا إجراء أعمال الصيانة 

الدورية واإلصاح الشامل .  
التي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  أن������واع أج���ه���زة  وم����ا 

يتدربون عليها؟
يتم تدريب الطلبة على جميع أنواع أجهزة 

24

لدراسة  يهدف  اإلن��ت��اج  ميكانيكا  قسم   
املتعلقة  والتكنولوجية  الفنية  النواحي 

بالصناعات املختلفة
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املنفصلة  وال��وح��دات  ال��ش��ب��اك  مثل  تكييف 
والوحدات املركزية ، وهم قادرون على جتميع 
خطوط أنابيب النحاس واختبارها وضغطها 
بالغاز، وجتميع الدوائر الكهربائية البسيطة 
وعمل القياسات املختلفة مبا يؤدي للحصول 
على نظام تكييف متكامل وجيد من  حيث 

األداء .
وماذا عن قسم الكهرباء في املعهد؟

في  املهمة  األق��س��ام  م��ن  الكهرباء  قسم   
املعهد ويتكون من شعبتني األولى هي شعبة 
التمديدات الكهربائية،  ويتعرف املتدرب فيها 
القياسية  واجلداول  األساسية  القواعد  على 
ملواصفات التمديدات الكهربائية املعمول بها 
في دولة الكويت، كما يتدرب على رسم الدوائر 
الكهربائية وكيفية إجناز وتنفيذ دوائر اإلنارة 
والقوى الكهربائية وطرق التعامل مع لوحات 
التوزيع الفرعية والرئيسية باستخدام العدد 
الفنية واخلامات الكهربائية وأجهزة القياس 
املناسبة مع التقيد بقواعد وإجراءات األمن 

والسامة.

 وب��ع��د إمت���ام س��ن��وات ال��ت��دري��ب ف��ي هذا 
يلي:    مبا  القيام  اخلريج  يستطيع  البرنامج 
للمباني  الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  تنفيذ    -
ال��ت��ج��اري��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة مبختلف  وامل��ن��ش��آت 
دوائرها ومكوناتها . -  معرفة األعطال الفنية 
ملنظومة الدوائر والتركيبات الكهربائية وطرق 
إصاحها . -  عمل الصيانة الدورية لألجهزة 
الكهربائية املنزلية ولوحات التوزيع الرئيسية 
والفرعية. -  عمل وصات الكيبات األرضية 

باختاف قياساتها وأنواعها . 

  القوى الكهربائية
القوى  فهي  شعبة  الثانية  الشعبة  أم��ا   
على  فيها  املتدرب  يتعرف  التي  الكهربائية  
والقواعد  الكهربائية  واحمل����والت  احمل��رك��ات 
األس��اس��ي��ة ل���دوائ���ر ال��ت��ح��ك��م وال���ق���وى فيها 
على  ويتدرب  األعطال،  من  حمايتها  وط��رق 
الكهربائية  احمل��رك��ات  ل��ف  مخططات  رس��م 
وكيفية إعادة لفها، وعمل الصيانة لها وطرق 
مشتملة  بها  والتحكم  القوى  دوائ��ر  توصيل 
مع  املتنوعة  والقياس  احلماية  أجهزة  على 
 ، التقيد بقواعد وإج��راءات االمن والسامة 
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التمديدات  شعبة  في  املتدربون  يتعّرف 
األساسية  ال��ق��واع��د  ع��ل��ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
واجل���������������داول ال����ق����ي����اس����ي����ة مل����واص����ف����ات 

التمديدات
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وبعد إمتام سنوات التدريب في هذا البرنامج 
يستطيع اخلريج تنفيذ دوائر التحكم والقوى 
الكهربائية  واحمل��والت  للمحركات  واحلماية 
الكهربائية  واحمل���والت  احمل��رك��ات  وإع���ادة لف 
الفنية  األعطال  وحتديد  املتعددة،  بأنواعها 
وكيفية  الكهربائية  واحمل����والت  للمحركات 
الكهربائية  احمل��ط��ات  وت��ش��غ��ي��ل  إص��اح��ه��ا، 
   . فيها  ال��ق��ي��اس  أج��ه��زة  وم��راق��ب��ة  الرئيسية 

قسم العمارة
لقسم العمارة في املعهد دور كبير في 

رفد سوق العمل فماذا عنه؟
األقسام  العمارة من  يعتبر قسم  حقيقة 
املهمة في املعهد، ويهدف القسم إلى إكساب 
التدريبية  وامل���ه���ارات  امل��ع��ل��وم��ات  اخل��ري��ج��ني 
للتشغيل والتنفيذ التطبيقي ثمانية فصول 
ساعات  التدريبية  اخلطة  وتشمل  تدريبية، 
%25  وساعات عملية بنسبة  نظرية بنسبة 
%75 وتشمل اخلطة أيضًا ساعات التدريب 
امليداني الذي يتم خارج املعهد لدى قطاعات 

العمل  س������وق  وم�����واق�����ع 
الكويتي . 

وم�������ا ه�����ي ال���ش���ع���ب 
التابعة للقسم؟

لدينا شعبتان األولى 
العمارة  جن������ارة  ش��ع��ب��ة 
املتدرب  يتعرف  واألث���اث، 
ف���ي ه����ذه ال��ش��ع��ب��ة على 
بجميع  ال���ق���ي���ام  ك��ي��ف��ي��ة 
أع���م���ال ال���ن���ج���ارة س���واء 
املاكينات  على  أو  اليدوية 
وجتميع  ت��ف��ص��ي��ل  م����ن 
وتغرية وتشطيب، وكذلك 
الديكور  ب��أع��م��ال  ال��ق��ي��ام 
ك���م���ن���ف���ذ،  وع���م���ل غرف 
النوم  غ��رف  مثل  بسيطة 
وامل���ك���ت���ب وج��م��ي��ع أن����واع 
القيام  وك��ذل��ك  ال��ن��ج��ارة 
اخلشبية  األب����واب  بعمل 
وال����ش����ب����اب����ي����ك)جن����ارة( 
وعمل  احل��وائ��ط  وجتليد 

األرضيات اخلشبية مع دراسة للماكينات من 
حيث التشغيل والصيانة.

اخلرسانة  شعبة  ه��ي  الثانية  والشعبة 
امل���ع���م���اري���ة، وي��س��ت��ط��ي��ع امل����ت����درب ف���ي هذه 
جنارة   أع��م��ال  تنفيذ  تخرجه  بعد  الشعبة 
املخططات  وق������راءة  اخل��رس��ان��ي��ة  )ال����ف����رم( 
تسلم  وكذلك  باملشاريع،  اخلاصة  الهندسية 
املعتمدة  املواصفات  حسب  التسليح  حديد 
والقيام  االختصاص،  جهة  من  للمخططات 
بعمليات مزج ونقل وصب اخلرسانات ملواقع 
الازمة  وامل��ه��م��ات  الكميات  وح��ص��ر  ال��ع��م��ل، 
ألعمال اخلرسانات العادية واملسلحة .  تعيني 
اخلريجني وماذا عن قسم املواد العامة التي 

يدرسها املتدّرب،
 وكم عدد سنوات الدراسة؟ 

ي���درس امل��ت��درب ف��ي ق��س��م امل����واد العامة 
عربية،  لغة  :مقرر  هي  امل��ق��ررات  من  العديد 
رياضيات  م���ق���رر  إس���ام���ي���ة،  ث��ق��اف��ة  م���ق���رر 
تطبيقية ، مقرر لغة اجنليزية، مقرر حاسب 
آل����ي، م��ق��رر ق��ي��م ال��ع��م��ل وال������والء، النشاط 

ال��ري��اض��ي.  وم���دة ال��دراس��ة ف��ي املعهد اربع 
فصول  ثمانية  على  موزعة  تدريبية  سنوات 
الدراسة  فترة  املتدرب  اجتياز  وعند  تدريبية، 
املعهد  شهادة  على  يحصل  بنجاح  والتدريب 
طبقا  السابعة  ال��درج��ة  على  تعيينه  وي��ت��م 
لديوان  ال��ت��اب��ع  الوظيفية  ال��درج��ات  لسلم 
اخلدمة املدنية.    وكم عدد منتسبي املعهد 
م���ن اع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب وم���ا ه���و عدد 
خريجي العام املاضي؟ يضم معهد التدريب 
التدريب  هيئة  أعضاء  من   )80( عدد  املهني 
باإلضافة إلى )21( من اإلداريني واإلداريات 
العاملني باملعهد، أما عدد خريجي املعهد من 
املتدربني للعام التدريبي  2017-2018 100 

متدرب.   االعتماد األكادميي
العمل،  بسوق  عالقتكم  تتميز  مباذا 
وهل هناك مساٍع للحصول على االعتماد 

األكادميي؟
ن��ع��م��ل خ�����ال ال���ف���ت���رة احل���ال���ي���ة على 
سوق  جهات  مع  والتعاون  التواصل  تكثيف 
ونعمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى اس��ت��ح��داث ع���دد من 
التخصصات اجلديدة التي 
اجلهات،  ه��ذه  اليها  حتتاج 
كبير  ش�����ع�����ور  وي����غ����م����رن����ا 
ب��ال��ت��ف��اؤل وب��ق��درت��ن��ا على 
اإلجنازات  من  عدد  حتقيق 
ف�����ي ه������ذا اإلط���������ار خ���ال 
املقبلة.   ال��ق��ري��ب��ة  امل���راح���ل 
االعتماد  ملسألة  وبالنسبة 
األك��ادمي��ي وامل��ؤس��س��ي فإنه 
استكمااًل ملا حققته الهيئة 
م���ن إجن�������ازات  ف���ي مجال 
املهني  األك��ادمي��ي  االعتماد 
اجتماع  عقد  مت  واملؤسسي 
خ������ال ن���وف���م���ب���ر امل���اض���ي 
أك��ادمي��ي��ة باريس  وف���د  م��ع 
منهجية  ع���ل���ى  ل���ات���ف���اق 
وم��راح��ل احلصول  ال��ع��م��ل 
األكادميي،  االع��ت��م��اد  على 
آملني أن نتمكن من حتقيق 
هذا الهدف خال شهر مايو 

من العام اجلاري. 

26
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إن توفير بيئة عمل صاحلة تعتبر سّرًا من أسرار جناح أي مؤسسة 
علمية أو عملية، ولللإدارة دور مهم في تعزيز القيم التي من شأنها 
فالقيم عبارة عن ضوابط مهنية وأخالقية  بيئة عمل صاحلة،  بناء 
ومبادئ تساهم في حتديد سلوك املوظفني ومتنعهم من الوقوع في 
اخلطأ وتكون فاصاًل بينهم وبني ارتكاب أية مخالفة. ومن الضروري 
الترابط بني  زيادة  العمل ألن ذلك يساعد على  االلتزام بأخالقيات 
عن  إيجابية  صللورة  سيعكس  والللذي  بأخالقهم  واالرتللقللاء  املوظفني 
على  تساعد  عديدة  طللرق  وهناك  فيها.   اإلنتاجية  وزيللادة  املؤسسة 
ترسيخ أخالقيات العمل منها الرقابة الذاتية ويكون املسؤولون فيها  
قدوة حسنة للموظفني، مع محاسبة املخطئني سواء كانوا مسؤولني 
حتى  يستحقها  ملن  املكافأة  وتقدمي  املوظفني  وتقييم  موظفني،  أو 
يكون هناك حتفيز لهم على املنافسة الشريفة. كما أن هناك أسبابًا 
جانب  من  العمل  قيمة  تقدير  عللدم  منها:  العمل  قيم  لغياب  كثيرة 
والروابط وإهمال اإلدارة للمشاركة  املكافأة  املوظفني، وكذلك ضعف 
ذكره  ما مت  وكل  للموظفني.  املستمر  التدريب  وإهمال  العاملني  مع 

يؤثر سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي العام، مما يقلل من تفعيل 
الفساد  القيم اإليجابية ينتج عنها  القيم اإليجابية للعمل. وغياب 
اإلداري املتمثل في الرشوة واحملسوبية وتعطيل األنظمة أو جتاوزها، 
وتدني اإليجابية وضعف التعاون بني العاملني. وال ننسى أن الدين 
وإتقان  والللعللبللادة  العمل  بللني  الللتللوازن  اإلسللالمللي احلنيف حللث على 
آيات قرآنية حتث على العمل قال تعالى: {من عمل  العمل، وهناك 
صاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
الله صلى  بأحسن ما كانوا يعملون}، كما أن هناك أحاديث لرسول 
الله عليه وسلم تدل على أهمية إتقان العمل: )إن الله يحّب إذا عمل 
أحدكم عماًل أن يتقنه(. ونرى أممًا ودواًل كثيرة في العالم هي اآلن في 
مصاف الدول املتقدمة في جميع املجاالت على الرغم من أن بعضها 
ال ميتلك كل عناصر اإلنتاج إال أنها التزمت التزامًا كاماًل بتطبيق 
اليابان والتي حذت حذوها دول كثيرة  القيم في العمل، ولعل أولها 

ونراها تسجل أرقامًا كبيرة في النجاح والتفوق في العمل.

أخالقيات العمل
وأثرها على األداء

أ.حصة القاضي
املعهد العالي للخدمات اإلدارية
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م.فنيس العجمي:
تس��هيل الحرك��ة والتنق��ات بي��ن الهيئ��ة 
ومباني »التطبيقي« في جميع المواقع

28

اخلدمات  إدارة  ملدير  لقاء  خالل 
العامة في التطبيقي مع

»صناع املستقبل« 

تعتبر إدارة اخلدمات العامة املسؤولة عن جميع اخلدمات اللوجستية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهذه 

جميع  في  مبانيها  متتد  حيث  الكويت،  دولة  في  احلكومية  املؤسسات  أكبر  من  تعتبر  الهيئة  كون  وذلك  كبيرة  مسؤولية  املهمة 

احملافظات، إضافة إلى املشاريع اإلنشائية في املناطق اجلديدة التي لم يتم االنتهاء منها بعد.

"صناع املستقبل" التقت مدير اإلدارة املهندس فنيس العجمي الذي حتدث عن مهام اإلدارة ودورها الكبير من خالل أقسامها 

املتعددة وتعاونها مع جميع اجلهات وفقًا لتخصص كل قسم، فإلى التفاصيل:
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ف���ي ال��ب��داي��ة ه���ل ت��ع��ّرف��ن��ا ع��ل��ى دور 
في  ال���ع���ام���ة  اخل����دم����ات  إدارة  وأه���م���ي���ة 

الهيئة؟
الهيئة  في  العامة  اخل��دم��ات  إدارة  تقوم 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعديد 
من األمور فهي املسؤولة عن جميع اخلدمات 
في  ل��ه��ا  يتبع  م��ا  وك���ل  للهيئة  اللوجستية 
احملافظات، خصوصًا أن مباني الهيئة تنتشر 
يجب  وبالتالي،  الكويت،  مناطق  معظم  في 
اخلدمية،  ومستلزماتها  املباني  هذه  متابعة 
اجلهات  م��ع  والتنسيق  التعاون  إل��ى  إض��اف��ة 
يسهم  مب��ا  اختصاصاتها  وف���ق  احل��ك��وم��ي��ة، 
باحلفاظ على هذه املباني، ويضمن سالمتها 

ويخدم العاملني فيها والطلبة.
وما هي األقسام التي تشملها اإلدارة 

حتت جناحها؟
أقسام   3 العامة  اخلدمات  إدارة  تتضمن 
مختلفة من حيث مهامها وطبيعة عملها، و 
هي قسم األمن و السالمة، و قسم النقليات 

واإلسكان، وقسم التغذية والزراعة.
 و لكل م��ن ه��ذه األق��س��ام مهام محددة، 
ف��ق��س��م األم����ن وال��س��الم��ة م��خ��ت��ص بحفظ 
واحملافظة  الهيئة  مباني  جميع  ف��ي  األم��ن 
بالنسبة لقسم  أما  على نظافتها وسالمتها، 
م��خ��ت��ص بترتيب  ف��ه��و  وال����زراع����ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
ب��وف��ي��ه��ات امل��وظ��ف��ني، وق��س��م ال���زراع���ة يعنى 
الهيئة  في  التجميلية  بالزراعات  باالهتمام 
والبيئة احمليطة، وهناك تعاون كبير في هذا 
املجال مع الهيئة العامة للزراعة ومع املناطق 

التي تتواجد فيها فروع للتطبيقي.

مليون شتلة
أط���ل���ق���ت���م ح���م���ل���ة امل����ل����ي����ون ش��ت��ل��ة 
كان  كيف  وال��ث��ان��ي��ة،  األول���ى  مبرحلتيها 

التجاوب وما نتائجها؟
الهيئة  ف��ي  أننا  تعالى  الله  م��ن  بفضل   

29

نطمح في إدارة اخلدمات العامة لالرتقاء 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ل��أف��ض��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع جميع 

اإلدارات والكليات واملعاهد 
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ال��زراع��ة قد حققنا السبق  وم��ن خ��الل قسم 
على مؤسسات الدولة من خالل إطالق حملة 
اآلن  ون��ح��ن  وال��ث��ان��ي��ة،  األول���ى  شتلة  املليون 
الكويت،  أغلب محميات  زراعة  مسؤولني عن 
باإلضافة إلى التعاون البّناء في هذا املجال 
واجليش  الوطني  واحل��رس  الدفاع  وزارة  مع 
الكويتي ووزارة األشغال العامة وبلدية الكويت 
للبيئة  العامة  والهيئة  التطوعية  وال��ف��رق 
السمكية،  وال��ث��روة  للزراعة  العامة  والهيئة 
وذلك من خالل توفير الشتالت اليومية التي 
مشاريعها  ضمن  إطالقها  في  الهيئة  تفّردت 

البيئية وخدمتها للمجتمع.
في  كذلك  كبير  دور  النقليات  لقسم 
هذه اإلدارة، فماذا عنه وما هي اخلدمات 

التي يقدمها؟
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ق��س��م ال��ن��ق��ل��ي��ات واإلس���ك���ان 
فيهتم القسم في نقل الطلبة بوسائل النقل 
اجلماعي، كما أنه املسؤول عن حركة املراسلني 
الهيئة  إدارات  ون��ق��ل��ي��ات  و"ال���س���ف���رج���ي���ة"، 

ومراسالتها مع جهات الدولة املختلفة.

تنظيم النقل
على  الهيئة  إدارات  انتقال  أّث��ر  وه��ل 

عمل اإلدارة؟
ب��ال��ت��أك��ي��د ل�����إدارة دور ب����ارز وف��ع��ال في 
إذ  تعتبر  امل��واق��ع،  ه��ذه  ب��ني  احل��رك��ة  تسهيل 
تعتبر إدارة اخلدمات العامة هي األساس في 
عملية نقل إدارات الهيئة من موقع العديلية 
إلى املباني اجلديدة في الشويخ بالتعاون مع 
اإلدارات األخرى، حيث قامت إدارة اخلدمات 
بتنظيم وجمع النقليات في صناديق ونقلها 

إلى املوقع اجلديد. 
وهل هناك ضغط على عملكم؟

بالطبع هناك ضغط كبير، واإلدارة اآلن 

للهيئة، حيث  اجلديد  الهيكل  تنتظر صدور 
إدارتني،  لتصبح  اإلدارة  لفصل  توجه  هناك 
وذلك لتخفيف الضغط ولكي ال يكون هناك 
أخ��رى، ونحن نرى  ثقل على جهة دون جهة 
هذا املطلب أمرًا مستحقًا وفيه فائدة كبيرة 

لسير العمل وجودة اخلدمات املقدمة.

 معوقات وتطوير
تعترض  ال���ت���ي  امل����ع����ّوق����ات  ه����ي  وم�����ا 

عملكم؟
من أهم املعوقات التي تواجه اإلدارة هي 

العدد  بلغ  حيث  للطلبة،  املتزايدة  األع���داد 
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والبيئة  املجتمع  بخدمة  تسهم  الهيئة 
"املليون  حملة  ضمن  ال��ش��ت��الت  بتوفير 

شتلة"
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وط��ال��ب��ة في  أل���ف ط��ال��ب   50 اآلن ح���وال���ي 

مختلف كليات ومعاهد الهيئة، باإلضافة إلى 

تباعد مواقع الهيئة املختلفة من الصباحية 

امليزانية  أن  ح��ي��ث  وش�����رق،  اجل���ه���راء  إل����ى 

الرغم  على  املعوقات  اح��دى  تعتبر  احمل��دودة 

من جناحنا في التوفير والترشيد في العديد 

من األمور، ونطمح في  إدارة اخلدمات العامة 

للحصول على القدرة باالستمرار في تطوير 

لألفضل،  الهيئة  ب��وض��ع  واالرت���ق���اء  ال��ع��م��ل 

والكليات  اإلدارات  بالتعاون مع جميع  وذلك 

على  ال��س��ب��ق  الهيئة  ت��ن��ال  بحيث  وامل��ع��اه��د 

املستوى األكادميي واخلدماتي وعلى مستوى 

في  اإليجابي  دوره��ا  إل��ى  باإلضافة  الطلبة، 

العمل املجتمعي. 

الهيئة  إدارات  بني  تعاون  هناك  وهل 

وإدارتكم؟

دائم،  بشكل  وتنسيق  تعاون  هناك  أكيد 

الهيئة  في  العليا  اإلدارة  بعمل  نعتز  ونحن 

وعلى رأسها مدير عام الهيئة د.علي املضف، 

و نائب املدير العام للشؤون االدارية و املالية 

م.حجرف احلجرف وجميع نواب املدير العام، 

م��ن جميع  الكبير  ال��ت��ع��اون  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

في  دور  لنا  ي��ك��ون  أن  آم��ل��ني  الهيئة،  ادارات 

تطور الهيئة وتطبيق نظرية حضرة صاحب 

ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد امل��ف��دى ال��ش��ي��خ صباح 

رعاه،  و  الله  حفظه  الصباح  اجلابر  األحمد 

ذات  الكويتية  العمالة  وتخريج  جتهيز  ف��ي 

الكفاءة العالية.

شخصية مؤثرة

تأثيرًا  شخصية  كأكثر  اختياركم  مت 

العربي  املخيم  في  التطوعي  العمل  في 

في بيروت، ما أثر ذلك عليكم؟ 

تشّرفنا في املشاركة في املخيم العربي في 

بيروت وسعدنا بلقاء رئيس احلكومة اللبنانية 

ال��س��ي��د س��ع��د احل���ري���ري، ح��ي��ث ك���ان امللتقى 

باختيارنا  وت��ش��ّرف��ن��ا  رع��اي��ت��ه  وامل��خ��ي��م حت��ت 

خالل امللتقى كأكثر شخصية تأثيرًا بالعمل 

التطوعي، حيث وقع علينا االختيار من قبل 

وجمعية  التطوعي،  للعمل  العربي  االحت��اد 

"متطوعون بال حدود" باإلضافة إلى منظمة 

"عروبتي".

 ويسعدنا أن نهدي هذا التكرمي إلى مدير 

عام الهيئة د.علي املضف، و نأمل أن تنعكس 

ودور  واألل��ق��اب على عمل  ه��ذه اجلوائز  مثل 

دولة  وعلى  املجتمع  وعلى  باإليجاب  الهيئة 

ومن  الكويت  أجل  من  يعمل  فكلنا  الكويت، 

أجل نهضتها وملا فيه اخلير ألبنائها.

تشّرفنا باختيارنا كأكثر شخصية تأثيرًا 
العربي  املخيم  خالل  التطوعي  بالعمل 

في بيروت



انطلق الفصل الدراس���ي والتدريبي الثاني للعام الدراس���ي -2018
2019 من���ذ فت���رة قريبة وانتظمت العملية الدراس���ية بكليات ومعاهد 

الهيئ���ة وبه���ذه المناس���بة نتقدم بخال���ص تهانينا إلى جميع منتس���بي 
الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب وأعضاء هيئتي التدريس 
والتدري���ب ، والس���ادة األفاض���ل عم���داء الكلي���ات، ومدي���ري المعاه���د ، 
وأبناءنا من الطالب والطالبات ونأمل أن يتمم الفصل الدراسي الثاني 
عامًا س���عيدًا على الجميع وأن يختتم���ه الجميع بتحقيق كافة اآلمال 

والطموحات التي يهدف ويسعى لها. 
وفي بداية الفصل الدراس���ي نتوجه برسالة ألبنائنا وبناتنا الطلبة 
والطالبات مفادها أنهم هم عماد الوطن وهم أس���اس المس���تقبل الذي 
أك���د عليه حضرة صاحب الس���مو أمير الب���الد - حفظه الله ورعاه - في 
كل خطابات���ه الس���امية وفي كل كلمة يوجهها، والهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب م���ن خالل برامجه���ا وتخصصاته���ا إنما تالمس 
احتياجات الوطن وخطة التنمية من الشباب المدرب ليواصل المسيرة 

في تطور ورقي الكويت وتحقيق التطلعات واآلمال.
والبد أن نؤكد على أبنائنا كذلك على أن البدايات الصحيحة بجد 
واجتهاد، ومثابرة تقود إلى خواتيم سعيدة، ونجاح باهر، وتفوق واضح، 
وأن بلدن���ا الحبي���ب الكويت ذلك البل���د المعطاء وفي���ر الخير ألبنائه، 
والت���ي تمت���د أيادي���ه بالخي���ر والعطاء إل���ى كل بق���اع األرض ينتظركم، 
وينتظ���ر جهودك���م، وينتظر علمكم وعملكم لرد جميل���ه عليكم...فكما 

يقول الشاعر.
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم

لم يبن ملك على جهل وإقالل
م���ع أطي���ب األمنيات بالتوفي���ق والصالح للجمي���ع، وأن يكون عامًا 
موفقًا ملؤه الس���عادة، وش���عاره التفوق، وذروة س���نامه النجاح بإذن الله 

للجميع.

تجديد العزم والهمم

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير
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د.وليد الحمد:
يستفيدون  ومتدرّبة  متدرّب   1700
المجتمع  خدمة  عمادة  دورات  من 

والتعليم المستمر
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أكد أهمية الدورات التي تنظمها العمادة للمجتمع بجميع شرائحه

بدأت إدارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر- قبل حتّولها إلى عمادة - أعمالها منذ 1984، منطلقة من األهداف التي تسعى 
إليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطوير الفرد لذاته وبناء وصقل مهاراته وحتقيق رغبات املجتمع في اكتساب 
املهارات النظرية والعلمية خارج أسوار املدارس واملعاهد والكليات النظامية. وقد حتولت إدارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
إلى عمادة مستقلة في قطاع اخلدمات األكادميية املساندة وفق الهيكل التنظيمي للهيئة والذي مت تطبيقه في أكتوبر 2009 ، 

وأصبحت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بعد هذا التعديل اإلداري نافذة الهيئة على املجتمع احمللي واخلارجي.
وتقدم العمادة كل عام دراسي 5 فصول تدريبية متتد من الفصل اخلريفي حتى الصيفي، وتتضمن برامج 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 مجاالت حياتية مهمة ألفراد املجتمع وتتوزع ما بني العلوم 
كما   . األطفال  برامج  إلى  إضافة  التقنية  وعلوم  الصحية  والعلوم  اآللي  واحلاسب  واللغات  التجارية  والعلوم  والفنون  اإلنسانية 
متتد مظلة اخلدمات التدريبية للعمادة لتشمل بعض فئات املجتمع اخلاصة مثـل نزالء الطب النفسـي واملؤسسات اإلصالحية 
ودور رعاية األحداث والشؤون االجتماعية . وفي هذا العدد تلتقي «صناع املستقبل» بعميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

بالتطبيقي د.وليد احلمد لتسليط الضوء على أعمالها والدورات التي تقدمها، وفيمايلي التفاصيل:
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     هال تعّرفنا بعمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر؟

املستمر  والتعليم  املجتمع  عمادة خدمة 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ي 
في  التدريب  جهات  من  جهة  هي  والتدريب 
تدريبية  دورات  بتقدمي  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الهيئة 
اثناء  للتدريب  الهيثم  ابن  مركز  جانب  إلى 
اخل��دم��ة وم��رك��ز ال��ق��ي��اس وال��ت��ق��ومي، وتقوم 
ال��ع��م��ادة ب��ت��ق��دمي دورات���ه���ا ال��ت��دري��ب��ي��ة إلى 
في  واملقيمني  املواطنني  م��ن  كبيرة  شريحة 
الكويت من داخل الهيئة ومن خارجها ولكافة 
سنوات،   5 عمر  م��ن  ب���دءًا  العمرية  امل��راح��ل 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  وت��ت��ن��وع 
العمادة ما بني الثقافية والتدريبية والعلمية 

والرياضية.
الـــتـــدريـــبـــي  املـــــوســـــم    ومــــــــــاذا عـــــن 

اجلديد؟
هناك الكثير من األمور التي نعمل عليها، 
ونحن اآلن على مشارف موسم تدريبي جديد 
دورات  ويشمل   ،2019 فبراير  شهر  في  يبدأ 
كانت  حيث  الطبخ»،  «تطوير  منها   جديدة 
املقبلة  ال����دورات  وف��ي  م��ح��دودة  الطبخ  دورة 
ستتوسع هذه الدورات، كما ستتطور الدورات 
كما  املاكياج،  تقدميها في مجال  التي سيتم 
معتمد»2  «م��درب  جديدة  دورة  تقدمي  سيتم 
معتمد»  «م���درب  بتقدمي   وقمنا  سبق  التي 
كبيرًا  إق��ب��ااًل  ولقيت  ال��س��اب��ق  امل��وس��م  خ��ال 
بها.    التسجيل  على  واملرتادين  الراغبني  من 

أعداد متزايدة
وهل هناك إقبال على الــدورات التي 

تقيمها العمادة؟
بالتأكيد هناك إقبال كبير، والدليل على 
بدورات  امللتحقني  املتدربني  أع��داد  أن  ذل��ك 
املستمر  والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة 

ف��ي ت��زاي��د وخ��اص��ة بعد االن��ت��ق��ال إل��ى املقر 

اجلديد للعمادة، حيث تتوافر كافة اإلمكانات 

ال���دورات  مختلف  إلق��ام��ة  املهيأة  وال��ظ��روف 

أعداد  باستقبال  لنا  تسمح  والتي  التدريبية 

الدورات  بهذه  بااللتحاق  الراغبني  من  أكبر 

الك��ت��س��اب اخل��ب��رات وامل���ه���ارات ف��ي املجاالت 

اجلديد  املقر  إلى  االنتقال  فقبل  املطلوبة،  

متدرب    800 إل��ى  األع���داد  وصلت  للعمادة 
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بعض  ــل  ــم ــش ت الـــتـــدريـــبـــيـــة  اخلــــدمــــات   
الفئات اخلاصة مثل نزالء الطب النفسي 
رعــايــة  ودور  اإلصـــالحـــيـــة  واملـــؤســـســـات 

األحداث 
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املقر  إمكانات  من  االستفادة  وبعد  ومتدربة 
اجل��دي��د ت��زاي��دت األع���داد بشكل أك��ب��ر حتى 
ومتدربة  متدرب  وسبعمائة  ألف  إلى  وصلت 
يستفيدون من الدورات املتعددة التي تقدمها 

العمادة.    
وهل  جديدة  دورات  إقامة  عن  ومــاذا 
هناك تعاون مع أعضاء هيئتي التدريب 

والتدريس؟
إذ  ب��ال��ف��ع��ل،  ن��ق��وم بتطبيقه  األم���ر  ه���ذا 
ترحب عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
استحداث  تتضمن  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ب��ك��اف��ة 
حالة  وفي  يتم طرحها  دورات جديدة، حيث 
إقامتها  على  نعمل  فإننا  عليها  إقبال  وجود 
التدريبية  ال�����دورات  ج����دول  ع��ل��ى  ووض��ع��ه��ا 
الازمة  اإلمكانات  كامل  توفير  مع  للعمادة 

جلميع املتدربني. كما تقوم العمادة في بداية 
كل فصل تدريبي بدعوة من يرغب من أعضاء 

ب��امل��ش��ارك��ة في  وال��ت��دري��ب  ال��ت��دري��س  هيئتي 

تقدمي الدورات والبرامج التدريبية بالعمادة، 

كما يسعدنا دائمًا أن نتعاون في هذا اجلانب 

بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ي��رة  ل��ل��خ��ب��رات  ن��ظ��رًا 

بالهيئة.   والتدريب  التدريس  هيئتي  أعضاء 

تعاون وتنسيق

اجلهات  بعض  مــع  تــعــاون  هناك  وهــل 
ذات العالقة بعمل املتدربني؟

التدريبية  ودورات��ه��ا  ال��ع��م��ادة  أع��م��ال  إن 
آخ���ذة ف��ي ال��ت��وّس��ع واالن��ت��ش��ار، ف��إل��ى جانب 
تقدمي  يتم  واملقيمني  للمواطنني  تنظيمها 
بعض الدورات التدريبية بالتعاون والتنسيق 
مع بعض اجلهات مثل «السجون»  و«األحداث»  
مع  التعاون  حاليًا  وج��اٍر   ، النفسي»  و«الطب 
لبعض  دورات  لتقدمي  اخليرية  اجلمعيات 
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ف����رص عمل  امل��ت��ع��ف��ف��ني مم���ن ال مي��ل��ك��ون 
تعينهم على متطلبات حياتهم، فيتم تنظيم 
واللحيم  السيارات  تصليح  مثل  لهم  دورات 
ويتم  النقالة  الهواتف  وتصليح  والكهرباء 
على  باحلصول  العمادة  من  شهادة  منحهم 
مثل هذه ال��دورات. ومن اخلطط املستقبلية 
بروتوكول  توقيع  املقبلة  القريبة  املرحلة  في 
األخرى،  اجلهات  وإح��دى  ال��ش��ؤون  وزارة  مع 
مبدربني  واالستعانة  اخلاصة  دوراتهم  إلدارة 

من العمادة.  انتشار وتوّسع
محافظات  ــي  ف انــتــشــاركــم  ــن  ع مـــاذا 

الكويت لتكونوا قريبني من املتدربني؟
في  التوّسع  جلانب  كبيرة  أهمية  هناك 

ال��ع��م��ادة داخ���ل احمل��اف��ظ��ات املختلفة  م��ق��ار 

ممكنة  فائدة  أكبر  حتقيق  من  متكننا  التي 

وهناك  املتدربني،  من  أكبر  أع��داد  الستقبال 

خطة طموحة لفتح مقر جديد في محافظة 

ف��ي محافظة  إل��ى ج��ان��ب مقرنا  األح��م��دي، 

اجلهراء ومقرنا الرئيسي في العديلية، ليتم 

للعمادة  التدريبية  ال����دورات  جميع  ت��ق��دمي 

داخل هذه املقار، ومنها دورات اللغات املختلفة 

والفرنسية  والتركية  واالسبانية  االجنليزية 

دعم  وال��ك��ه��رب��اء.    واللحيم  ال��رس��م  ودورات 

اإلدارة

العليا  اإلدارة  مــن  دعـــم  هــنــاك  وهـــل 
للهيئة وما دورها في عمل عمادة خدمة 

املجتمع والتعليم املستمر؟
 تقوم اإلدارة العليا للهيئة بقيادة املدير 

العام د.علي املضف بتسخير جميع اإلمكانات 

إلى تطوير  التي تهدف  وتلبية كافة طلباتنا 

العمل داخل العمادة واالرتقاء بكافة الدورات 

مستويات  وتقدمي  تطرحها  التي  التدريبية 

م��ت��ق��دم��ة م��ن��ه��ا، وذل����ك إمي���ان���ًا ب���أن عمادة 

املرآة  هي  املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 

الدور  شرائحه  بكافة  للمجتمع  تعكس  التي 

املجتمعي الهام الذي تقوم به الهيئة.

 وف���ي ه���ذا اإلط�����ار ن��ق��دم ك��ام��ل الشكر 

للخدمات  العام  املدير  نائب  إل��ى  والتقدير 

األكادميية املساندة د.جاسم األستاد الذي ال 

بعد  للعمادة  الدعم  كامل  يتوانى في تقدمي 

زيارته ملقر العمادة، حيث أبدى سعادة كبيرة 

وبالدور  العمادة  بها  تتمتع  التي  باإلمكانات 

الذي تقوم به.  
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 Internet of( األش����ي����اء  إن���ت���رن���ت    
حديثًا،  ب���رز  مصطلح    )Things - IoT
اإلنترنت  م���ن  ب���ه اجل��ي��ل اجل���دي���د  ُي��ق��ص��د 
واألجهزة،  اآلالت،  اتصال جميع  يتيح  الذي 
والكاميرات،  النقل،  وأدوات  واملستشعرات، 
عبر  بعضها،  املترابطة مع  األخرى  واألشياء 
«ب��روت��وك��ول اإلن��ت��رن��ت»، م��ن أج���ل مساعدة 
العمالء في حتسني عمليات التشغيل، وتوفير 

الوقت واملال، وحتى مستويات املعيشة.
أماكن  IoT في توصيل  وستساعد ميزة 

وشبكات  الصناعية،  احملطات  مثل  ج��دي��دة، 
وأنظمة  الصحية،  الرعاية  ومنشآت  الطاقة، 
ال��ن��ق��ل وامل������واص������الت.  ك��م��ا ي��ت��خ��ط��ى هذا 
ال��ت��ع��ري��ف امل��ف��ه��وم ال��ت��ق��ل��ي��دي، وه���و تواصل 
الذكية  والهواتف  احلواسيب  مع  األشخاص 
عبر شبكة عاملية واحدة ومن خالل بروتوكول 
اإلنترنت التقليدي املعروف، وما مييز إنترنت 
األشياء أنها تتيح لإلنسان التحرر من املكان، 
أي أن الشخص يستطيع التحكم في األدوات 

من دون احلاجة إلى التواجد في مكان محّدد 
للتعامل مع جهاز معني. ومن خالل شبكات 
في  م��س��اواة  ه��ن��اك  ستكون  األش��ي��اء  إنترنت 
في  أي شخص  معلومات عن  على  احلصول 
هناك  كانت  وكلما  وق��ت،  أي  ،وف��ي  مكان  أي 
باإلنسان  االج��ت��م��اع��ي  التحكم  ف��ي  سهولة 
ومعرفة خصوصيته كلما كانت هناك مصادر 
املعرفة  ال��راح��ة واحل��ص��ول على  م��ن  وف��ي��رة 

املتاحة بالنسبة إليه.

 كيف يغّير إنترنت األشياء
 )Internet of Things - IoT( العالم؟

م. إباء حمد املوسى
 املعهد العالي لالتصاالت و املالحة – قسم الكمبيوتر
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انتشار  على  ساعدت  التي  األم��ور  وم��ن   
فكرة وتقنيات إنترنت األشياء وجود تقنيات 
مثل  عمليًا  توفيرها  على  س��اع��دت  حديثة 
موجات  خ���الل  م��ن  ال��ه��وي��ة  حت��دي��د  تقنية 
البطاقات  توفير  ف��ي  واملستخدمة  ال��رادي��و 
الذكية، وعمليات تعقب البضاعة في املخازن، 
التكويد  وتقنية االستشعار عن بعد وأنظمة 
االتصال  وأنظمة  «ال��ب��ارك��ود»   مثل   الرقمي 
«الواي  وشبكات   البلوتوث  مثل  الالسلكية 
هناك  األشياء؟  إنترنت  يعمل  كيف    . ف��اي» 
ثالثة أقسام رئيسية،  القسم األول واألسهل 
هو موجات الراديو املختلفة التي تساعد في 
نقل املعلومات وربط هذه األجهزة باإلنترنت، 
و   NFC البلوتوث،  الواي فاي،  مثل موجات 
RFID  وغيرها. والقسم الثاني هو األجهزة 

ن��ف��س��ه��ا، س����واء ك��ان��ت ح��س��اس��ات ح���رك���ة، أو 
الغرفة، ففي  أض��واء  أو حتى  األب��واب  أقفال 
بجهاز  أج��ه��زة  ع���دة  تتصل  األح��ي��ان  ب��ع��ض 
لتأدية  املعلومات  بتبادل  لها  يسمح  رئيسي 
املهام بأفضل طريقة. أما اجلزء الثالث فهو 
اإلنترنت  خدمات  أي  السحابية،  اخل��دم��ات 
املعلومات  وحت��ل��ي��ل  ب��ج��م��ع  ت��س��م��ح  ال���ت���ي 
والسماح لها بالوصول إلى االنترنت للتمكن 
أو  هاتف  أو  أي جهاز  من  إليها  الوصول  من 
هذه  وت��ت��ص��ل  اإلن��ت��رن��ت.  ي��س��ت��خ��دم  تطبيق 
األجهزة باإلنترنت عن طريق أجهزة موجودة 
داخلها مسبقًا، وبواسطة برامج معينة تساعد 
بروتوكوالت  عبر  املعلومات  وتلقي  إرسال  في 
استخدام   وميكن  كما  املختلفة،  االت��ص��االت 
ال��ذك��ي ك��ط��ري��ق��ة لالتصال  ال��ه��ات��ف  أج��ه��زة 
املوجودة  األخرى  الذكية  واألدوات  باإلنترنت 
تستخدم  األحيان  من  كثير  وف��ي  املنزل،  في 
ملعاجلة  السحابي  التخزين  األج��ه��زة  ه��ذه 

لتسهل  اإلنترنت  على  وتخزينها  املعلومات 
إمكانّية الوصول إلى هذه املعلومات عن طريق 
تستطيع  ورمب��ا  م��ح��ددة،  وب��رام��ج  تطبيقات 
عن  األجهزة  هذه  وتستخدم  تعّدل  أن  أيضًا 
في هاتفك  التي تستخدمها  البرامج  طريق 
إنترنت  األشياء  إنترنت  مستقبل  احملمول.  
وحسب  يوميًا،  كبير  بشكٍل  يتطور  األش��ي��اء 
 20 أكثر من  فإنه يوجد  بعض اإلحصائيات 
مليار جهاز ذكي يتصل باإلنترنت، ورمبا يصل 
العدد إلى 200 مليار جهاز في2020، والتوقع 
متصل  جهاز  ترليون  هناك  يكون  أن  األكبر 
األشياء  إنترنت  تقنية  بواسطة  باإلنترنت 
في2025 . وهناك الكثير من الشركات التي 
واألجهزة  املنتجات  تطّور  زال��ت  وم��ا  أنتجت 
املتصلة باإلنترنت بشكل كبير، وعندما نصل 
األجهزة  ه���ذه  فيها  تستطيع  م��رح��ل��ة  إل���ى 
بينها،  فيما  التعاون  املصنعني  مختلف  من 
واالتصال بشكل سلس، فإننا سنتجاوز الكثير 
من املهمات البسيطة والروتينية والتي ستقوم 
وستستطيع  عنا،  بداًل  بأدائها  األجهزة  هذه 
والتواصل مع  هذه األجهزة قراءة محيطها، 
املعطيات  على  للحصول  األخ���رى  األج��ه��زة 
أكمل  على  مبهماتها  للقيام  حتتاجها  التي 
وجه. ولن يكون املنزل هو املكان الوحيد الذي 
تعمل به هذه التقنية، بل تخّيل مدينة ذكّية 
الشوارع  تستطيع  حيث  باإلنترنت،  متصلًة 
وتستطيع  البعض،  بعضها  م��ع  تتحدث  أن 
للوصول  ستستغرقه  ال��ذي  بالوقت  إبالغك 
أفضل  إلى طريق  ترشدك  ورمبا  العمل،  إلى 
ف��ي ح��ال��ة ح��ص��ول ح���ادث م����رورّي، وإش���ارات 
بشكٍل  األول��وي��ة  ستعطي  التي  الذكية  امل��رور 
وتوجهك  واإلطفاء  اإلسعاف  لسيارات  فوري 
ورمبا  األصلية،  لوجهتك  بديل  طريق  إل��ى 

في عالم تنتشر فيه السيارات ذاتية القيادة، 
ورمبا ميكننا  بكثير،  أسهل  التواصل  سيكون 
أن نعتبر هذه السيارة أيضًا جزءًا من عالم« 
التي  الشركات  أب��رز  وم��ن  األش��ي��اء.»  إنترنت 
تعمل في مجال إنترنت األشياء هي جوجل، 
آبل.   وبالتأكيد  وس��ام��س��وجن،  مايكروسوفت 
أن  بالذكر  ج��دي��ر  األش��ي��اء  إنترنت  معوقات 
التقنية أخطارها و حتدياتها على كل  لهذه 
منها  نذكر  واملستخدم،  اخلدمة  م��زودي  من 
االقتصادية:  الكلفة    •   : املثال  سبيل  على 
ات��ص��ال رخيص  إل���ى ج��ه��از  ال��وص��ول  يعتبر 
الثمن من أهّم التحديات التي تواجه صانعي 
ثاني  والوثوقية:  األم��ان    • ال��ي��وم.   التقنية 
أه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي س��ت��ؤث��ر مب���دى انتشار 
انترنت األشياء هو الوثوقية التي ستقّدمها 
عليها  االع��ت��م��اد  لنستطيع  التقنية  ه���ذه 
يتعلق  ما  وخاصة  احلياتية  تطبيقاتنا  في 
ال  ال��ط��اق��ة:  استهالك    • واألم���ن.  بالصّحة 
الطاقة في جهاز  بد من تخفيض استهالك 
األشياء  انترنت  أجهزة  فمعظم  االت��ص��االت، 
ستكون محمولة حتتاج لشحن كهربائي بني 
احلني واآلخر، وهذا يضع عبئًا إضافيًا على 
بتطوير  الباحثون  يأمل  ول��ه��ذا  املستخدم، 
تقنيات اجليل اخلامس بحيث تستهلك أقل 
طاقة ممكنة مع احلفاظ على جودة ووثوقية 

االتصال. 
سّرية  ض���م���ان  إن  اخل���ص���وص���ي���ة:    •   
مطلب  الشخصية   املستخدمني  معلومات 
رئيسي، وهو أمر له بعد اجتماعي عميق في 
املستخدم  يدفع  قد  العامل  هذا  كون  السوق 
لالمتناع عن استخدام التقنية بشكل واسع. 
هذه  آث��ار  لتستوعب  قوانني مالئمة:  سّن    •

اخلدمات في احلياة االجتماعية .
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ي�����رت�����ب�����ط    
فصلي  ح������ل������ول 
والشتاء  اخل��ري��ف 
دائ�����م�����ًا ب���إص���اب���ة 
ال��ك��ث��ي��ري��ن ب����أدوار 
واإلنفلونزا،  البرد 
وي��رج��ع ذل���ك إلى 
فيروسات  ن��ش��اط 
واإلنفلونزا  البرد 
م�������ع ان����خ����ف����اض 
درج�����ات احل�����رارة، 
وي���������������زداد ت�����أّث�����ر 
األط�����ف�����ال وك���ب���ار 
بتغيرات  ال���س���ن 
عمومًا،  ال��ط��ق��س 
درجة  وبانخفاض 

احلرارة بشكٍل خاص، وذلك كنتيجة طبيعية 
لضعف جهازهم املناعي عن البالغني. ونعاني 
البرد  ن��زالت  ع��اج  تلقي  عند  كثيرًا  جميعا 
في  أعراضها  تتطور  قد  والتي  واإلنفلونزا، 
بعض احلاالت لتصل إلى التهاب في الشعب 

الهوائية وإلى التهاب رئوي أحيانًا.
ب��ع��ض أم���راض  ي��ل��ي   ون��س��ت��ع��رض فيما 
ال��ش��ت��اء وب��ع��ض ال��ن��ص��ائ��ح األس��اس��ي��ة ملنزل 
العدوى  ولتقليل فرص  األم��راض،  خ��اٍل من 
بني أفراد العائلة وخصوصًا األطفال، والتي 

من  ن���س���ت���ط���ي���ع 
خ���ال���ه���ا وق���اي���ة 
أن�����ف�����س�����ن�����ا م���ن 
اإلص������اب������ة ب���ه���ا:  
شديدة  أم�����راض 

العدوى
1-ن���������������زالت 
عدوى  هي  البرد: 
ف����������ي اجل�������ه�������از 
التنفسي العلوي، 
األن��������������ف  أي 
األنفية  واجليوب 
واحل��������ن��������ج��������رة، 
وت���ع���ت���ب���ر ن�����زالت 
حميدة  ال�����ب�����رد 
ولكنها  ع��م��وم��ًا، 
األنف  سيان  بسبب  اليومية  احل��ي��اة  تعيق 
أو ان��س��داده، وت��ورم اجلفون، وال��ص��داع، وعدم 
الكافي.  ال��ن��وم  ال���ذي مينع  ع��م��وم��ًا  ال��راح��ة 
وهناك أكثر من 200 فيروس ميكن أن تسبب 

نزالت البرد.  

أمراض الشتاء .. ونصائح 
للوقاية  والعالج
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هو  ال��ف��ي��روس��ي:  البلعوم  التهاب    -2
بسيان  يتميز  التنفسي،  اجلهاز  في  ع��دوى 
فيروس  عن  وينجم  احللق،  والتهاب  األن��ف 
إل���ى آخ���ر عن  مي��ك��ن أن ينتقل م��ن ش��خ��ص 
ط��ري��ق ال���رذاذ امل��ل��وث ال��ن��اجت ع��ن السعال أو 
ال��ع��ط��اس، وت��زي��د اح��ت��م��االت ال��ع��دوى عند 
املصافحة أو مامسة األشياء امللوثة، وميكن 
أن يتسبب أكثر من 100 فيروس مختلف في 
اإلصابة بالتهاب البلعوم، ما يجعله أحد أكثر 

أمراض البرد شيوعًا.   
وهو  البكتيري:  البلعوم  ال��ت��ه��اب   -3
ب��ح��ة بالصوت  ي��ت��راف��ق م���ع  ال��ت��ه��اب م��ع��ٍد 
وأحيانًا اختفاء نهائي للصوت ألن االلتهاب 
أعراضه  وم����ن  ال��ص��وت��ي��ة.  األوت������ار  ي���ض���رب 
والبحة،  والسعال،  واجلفاف،  احللق،  التهاب 
لشدة  باحلرق  شعور  أو  البلعوم،  في  واحلكة 

التجريح.   
اخل��ن��اق: وه���و ع���دوى ف��ي احللق،   -4
إلى  ال��ل��وزت��ني، ميكن أن متتد  ف��ي  وحت��دي��دًا 
شيوعًا  األك��ث��ر  واألع����راض  بأكمله،  البلعوم 
البلع،  صعوبة  الشديد،  احللق  التهاب  هي: 

آالم اجلسم ومنها الشعور بآالم في الكتفني 
الظهر،  أو  ال��ف��ك  أو  ال��رق��ب��ة  أو  ال��ذراع��ني  أو 

إضافة إلى فقدان الشهية.
وحني يكون آلالم احللق واللوزتني أصل 
مضاعفات  معها  تترافق  أن  ميكن  بكتيري، 
مثل التهاب األذن، والتهاب اجليوب األنفية، 

وغيرها.  
اإلن���ف���ل���ون���زا: م�����رض ن���اج���م عن   -5
فيروسات اإلنفلونزا، وهو مرض معد للغاية، 
إلى  التنفسي، وقد يؤدي  ويؤثر على اجلهاز 
الذين  األشخاص  لدى  خصوصًا  مضاعفات 
ي��ع��ان��ون م���ن ن��ق��ص امل��ن��اع��ة م��ث��ل األطفال 

واملسنني ومن لديهم أمراض مزمنة..
وفي حال شعور مريض اإلنفلونزا بارتفاع 
38.5  درج��ة مئوية  ف��ي ح���رارة جسمه ف��وق 
ألكثر من 72 ساعة، وضيق في  التنفس وألم 

في الصدر، فيجب عليه استشارة الطبيب.  
ال���ت���ه���اب امل���ع���دة واألم�����ع�����اء: هي   6-
الهضمي، وحت���دث معها  ف��ي اجل��ه��از  ع���دوى 
والتقيؤ،  ال��غ��ث��ي��ان،  ومنها  األع����راض  بعض 
بسرعة،  واإلس���ه���ال  البطنية،  وال��ت��ش��ن��ج��ات 

وع���ادة م��ا تعالج ف��ي غ��ض��ون ي��وم إل��ى ثاثة 
أيام.

واللتهاب املعدة واألمعاء أسباب متعددة، 
منها انتقال الفيروسات والبكتيريا املختلفة 
امللوثة،  واألغ��ذي��ة  وامل���اء  اليدين  طريق  ع��ن 
اليدين اجليد  التأكد من غسل  لذلك يجب 

ومرارًا.   
7-  التهاب األذن: هو عدوى في األذن 
الوسطى ويصيب طبلة األذن. ومن أعراضه: 
األذن، فقدان  انسداد في  األذن،  ألم حاد في 

مؤقت للسمع، الشعور بالدوار، حمى.
ال��وس��ط��ى خال  األذن  ال��ت��ه��اب  وي��ش��ف��ى 
دائمًا  ال��ض��روري  م��ن  ولكن  أي���ام،   10 إل��ى   8
األذن  طبلة  حالة  م��ن  ال��ع��اج  بعد  التحقق 
خصوصًا عند األطفال، والتأكد من استعادة 

السمع متامًا.   
الناجت  الهوائية  القصبات  التهاب   -8
م��ن ال��ت��ه��اب ال��ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة: وه���و مرض 
أكثر  صعوبته  وت��زداد  صعبًا،  التنفس  يجعل 
كمية  وتنتج  القصبات  ج���دران  ت��ت��ورم  ح��ني 

كبيرة من املخاط.
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السعال  الهوائية  الشعب  التهاب  ويرافق 
التنفس،  في  وضيق  البلغم  وتكّون  العميق، 
الشعب  اللتهاب  شيوعًا  األك��ث��ر  السبب  أم��ا 
الهوائية احلاد فهو عدوى فيروسية، يتنشقها 
الهوائية.      ال��ق��ص��ب��ات  ف��ي  وتنتشر  اإلن��س��ان 
الوقاية من أمراض الشتاء العدوى بأمراض 
املزدحمة،  األم����اك����ن  ف���ي  ت��ن��ش��ط  ال���ش���ت���اء 
خصوصًا إذا كانت سيئة التهوية، ولكن يظل 
للمنزل دور محوري في التعود على العادات 
من  حمايتهم  على  تساعد  ال��ت��ي  الصحية 
أمراض الشتاء سواًء داخل املنزل أو خارجه، 
ويظل املنزل الذي يتمتع مبواصفات النظافة 
العامة أحد أهم سبل وقاية أفراد العائلة من 
الصحي  األي��دي  غسيل  املعدية.   األم���راض 
املواظبة على غسل اليدين جيدًا مراٍت عديدة 
واألكثر  األه��م  العنصر  هو  اليوم،  م��دار  على 

املعدية  األم����راض  م��ن  ال��وق��اي��ة  ف��ي  فاعلية 
بصورة عامة وأمراض الشتاء بصورة خاصة، 
فعلى الرغم من أن أمراض الشتاء تنتقل عن 
امللوثة  األي��دي  فإن  التنفسي،  اجلهاز  طريق 
لنقل  أس��اس��ي��ًا  م��ص��درًا  تعتبر  ب��امل��ي��ك��روب��ات 
خصوصًا  التنفسي،  اجل��ه��از  أم���راض  ع��دوى 
املخالطة  ل��ك��ث��رة  ن��ت��ي��ج��ة  األط����ف����ال  ل����دى 
وامل��ش��ارك��ة م��ع اآلخ��ري��ن ف��ي ال��ل��ع��ب وغيره.   
تهوية املنزل بشكل مستمر  تنتشر فيروسات 
وعطس،  سعال  كل  عند  ال��ه��واء  في  الشتاء  
وحتى في أثناء الزفير، إذ تخرج كميات هائلة 
أن  ميكن  والتي  والبكتيريا  الفيروسات  من 
تعيش في الهواء لبضع ساعات، وتتسبب في 
انتقال العدوى لآلخرين، لذا يجب احلرص 
على فتح النوافذ خال فصل الشتاء وتهوية 
األيام  في  خصوصًا  النهار،  أثناء  في  املنزل 

تركيز  وتقليل  ال��ه��واء،  لتجديد  املشمسة، 
الغرفة، كما  الفيروسات واجلراثيم في هواء 
ة للتهوية  يجب إخ��راج أغطية وف��رش األِس���َرّ
خصوصًا  بذلك،  الطقس  سمح  كلما  أيضًا 
عند وجود شخص مريض بني أفراد األسرة.  
احل��ف��اظ على  امل��ن��زل  نظافة  احل��ف��اظ على 
عام،  بشكٍل  املنزلية  واألدوات  املنزل  نظافة 
املرضى  يستعملها  التي  األدوات  وخصوصًا 
مثل:  وجه اخلصوص،  على  واألطفال  عامة 
الزجاجات وأكواب الشرب، واملاعق واملناشف 
واللعب، واحلرص أيضًا على تنظيف األماكن 
التي يلمسها املصابون مثل األرض والطاوالت 
أفراد  لباقي  العدوى  انتقال  ملنع  والكراسي، 
األس����رة وخ��اص��ة األط���ف���ال.  ت��ق��دمي الغذاء 
تناول  م��ن  اإلك��ث��ار  يجب  املتكامل  الصحي 
الفاكهة املتوفرة في الشتاء، مثل: احلمضيات 
واملوز، وهي من الفواكه الغنية بفيتامني "سي" 
يجب  كما  املناعة،  جهاز  تقوية  على  وتعمل 
اإلكثار من تقدمي اخلضروات الورقية، مثل: 
اخلس والكرنب والسبانخ، كما يعتبر الزبادي 
جهاز  تقوية  على  تعمل  التي  األطعمة  م��ن 
الهضمي.   للجهاز  جيد  أي��ض��ًا  وه��و  املناعة، 
الرياضة  ال��ري��اض��ة  علينا مم��ارس��ة  مم��ارس��ة 
كجزء أساسي جلميع افراد األسرة، فممارسة 
للدم،  القلب  ضخ  كفاءة  من  تزيد  الرياضة 
املناعي للجسم.   وتساعد على تقوية اجلهاز 

احلصول على النوم الكافي 
 إن احل��ص��ول ع��ل��ى ع���دد س��اع��ات كافية 
وال���راح���ة م��ن األم����ور الضرورية،  ال��ن��وم  م��ن 
فالنوم يعتبر فترة مثالية يقوم فيها اجلسم 
بتجديد خاياه، ما يساعد على تقوية جهاز 
املناعة والوقاية من األمراض املعدية.  فصل 
املنزل،  إذا وج��د مصاب مب��رض في  املريض  
املتواجدين  بقية  نحمي  أن  على  فلنحرص 
فيه من العدوى، وذلك بفصله عن اآلخرين 
خاصة عند النوم، مع احلرص على أال ينام 

في غرفة واحدة مع املعافني.
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  في البداية، و كما هو احلال مع كل فصل دارسي، أقوم بتجهيز 
ثم  بالفصلية  م���رورًا  منها،  بالقصيرة  ب���دءًا  لطلبتي،  االخ��ت��ب��ارات 
معظمنا،  يفعل  وكما  والثاني،  األول  للدورين  النهائية  االختبارات 
فإنني أقوم ببناء مناذج مختلفة لكل شعبة، ولكم أن تتخيلوا حجم 
األوراق  من  الكم  ذل��ك  بتصحيح  أق��وم  حني  تواجهني   التي  املعاناة 
أن  الدراسية، والتي ال ميكن  املتنوعة ملختلف الشعب  النماذج  بتلك 
يخفف حدة وطأتها إال قلة أعداد  أوراق املتدربني املتقدمني لالختبار،  
أو بوجود برنامج  إلكتروني يقوم بعملية التصحيح.  وفي عام  2015، 
أسند إلّي تدريس جميع فصول املتدربني من اجلنسني  للمستويني 
األول والثاني في معهد التمريض، فاجتهت للبحث في الشبكة لعلي 
أجد حاًل لتلك املشكلة، مشكلة تصحيح االختبارات، وكنت محظوظة 
بحصولي على هذا التطبيق، الذي يتيح  لي إمكانية إدخال أعداد ال 
منتهية من األسماء، ثم قمت بتصنيف كل شعبة دراسية على حدة، 
حيث أدرجت حتت كل منها املنتسبني إليها من املتدربني واملتدربات، 

وبدأت بعمل النماذج الختبارات قصيرة، ودّربت املتدربني على طريقة 
اإلجابة، ولكنني واجهت بعض العقبات.   من مؤسس التطبيق وما هي 
أهدافه؟  في والية مينيسوتا تأسس تطبيق  »كويك كي« في أغسطس 
من عام 2013، على يد مدرس رياضيات  ورجل أعمال متقاعد يدعى 
دنكان، وهذا التطبيق ميكن استخدامه  جلميع مراحل التعليم  من 
املعلمني  بهدف جعل حياة  وذلك  الثاني عشر،   الصف  إلى  الروضة 
أوراق  التقليدية في تصحيح  أسهل بتقليص استخدامهم للطريقة 
االختبارات وتوفير الكثير من اجلهد  والوقت  للتركيز على جوانب 
مهمتنا  إن   » دنكان:  ويقول    . والتدريب.  التعليم  عملية  في  أخ��رى 
هي متكني مدراء املناطق واملعلمني والطالب من احلصول على تغذية 
بها،  يقومون  التي  االختبارات   بعد  التقييمات  من  سريعة  راجعة  
وذلك بقضائهم وقتًا أقل في القيام بأعباء التصحيح،  ثم  يحّول كل 

تقييم إلى مخطط للتعلم الشخصي«.
كان  التطبيق  على  اجليدة   التعديالت  من  الكثير  أجريت  وق��د 

تجربتي باستخدام تطبيق 
  quickkey

في تصحيح االختبارات  
بقلم: وفاء السيد  محمد الرفاعي

ماجستير أصول التربية - العلوم العامة - معهد التمريض
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آخرها  في 2018 م،  إذ أصبح هذا التطبيق يقدم  اخلدمة  مجانًا 
الشهر  في  اختبارات   أربعة  إلى  والتدريس،  تصل  التدريب  ألعضاء 
لعدد غير محدود من الطالب، ويتيح للمشترك برسوم رمزية شهريًا 
أو سنويًا االستخدام الدائم في تصحيح األوراق واالحتفاظ بالبيانات 
على أن ال تتعدى سعة معينة يحددها التطبيق، أما »كويك كي برو«  
فيسمح  باستخدام غير محدود للتصحيح  الرقمي واملسح الضوئي. 
 مميزات  تطبيق quickkey: -  يتيح لك استخدامه عبر جهاز 
هاتفك احملمول، بكل سهولة ويسر. - يسمح لك التطبيق بإنشاء عدد 
ال منته من الفصول  بأسماء املتدربني املنتسبني لكل فصل. - يسمح 
لك التطبيق بإدخال اختباراتك بعد أن حتدد عدد األسئلة من 5 أسئلة 
إلى 100 سؤال،  وحتديد الدرجة املناسبة لكل سؤال على حدة،  ثم 
ميكنك من تصنيف  االختبارات  لكل شعبة. - ميكنك التطبيق  أيضًا 
من طباعة كل ورقة إجابة لكل متدرب، محتوية  بيانات الطالب،) اسمه 
الثالثي كما أدخلته، وأي شعبه(، و جدول بعدد األسئلة التي رصدتها، 
والتي تنتظر إجابة من الطالب عن طريق تظليلها . - بعد االختبار، 
واستالم األوراق  من الطلبة، ميكنك ترتيبها ثم البدء بتوجيه كاميرا 
الهاتف نحو اجلدول املخصص لإلجابة، وبعد املسح الضوئي السريع 
التي حصل  والدرجة  املتدرب  الهاتف  فورًا اسم  سيظهر على شاشة 
عليها. - سيقوم البرنامج بحفظ البيانات في ملفات ميكنك االطالع 
عليها من جهاز الهاتف النقال أو من جهاز كمبيوتر. -  يقوم التطبيق 
التطبيق مبؤشرات حول  ي��زودك   - ال��واردة.  البيانات  بتحليل جميع 
درجات  ويقارن  ح��دة،  على  كل  االختبارات  أسئلة  سهولة  أو  صعوبة 
األدنى  ثم  درجة  األعلى  الطالب  ويرتب  بعض،  بعضها مع  الفصول 
وهكذا. - يوفر الوقت واجلهد في التصحيح، ونسبة اخلطأ فيه غير 
واردة بعد التأكد من إدخال منوذج صحيح  لإلجابات.  بعض املشكالت 
أمرين  الضوئي على  املسح  يعتمد  التطبيق:  تواجه  مستخدم  التي 

مهمني عند القيام بعملية تصحيح األوراق:
1-  على درجة تظليل االجابات. 

2-  مستوى اضاءة الغرفة، ففي بعض  أوراق االجابة يعطي 

تظليل  لدرجة  تبعًا  املفقودة  اإلجابات  بعدد  تفيد  رسالة   التطبيق 
املتدرب للدائرة احملددة، أو أن املتدّرب قد أخطأ االختيار وقام بتظليل 
إجابتني م��ث��اًل، ث��م وض��ع م��ؤش��رًا يؤكد اخ��ت��ي��اره، وه��ذا أي��ض��ًا يربك 
البرنامج، واألمر اجليد أن التطبيق يسمح بالدخول يدويًا إلى اسم 
املتدرب، وحينها يتضح  بالفعل أن البرنامج لم يقم باحتساب الدرجة 

الفعلية لإلجابات الصحيحة!!، لذلك يجب التنبيه على  املتدربني  

بإحضار أقالم الرصاص واملمحاة، والتأكد من تظليل الدائرة احملددة 

بغطاء كامل بدرجة واضحة.

أن يحفظ  كل طالب  على  كان  للتطبيق  استخدامي  بداية  وفي 

رقمًا مكونًا من أربع خانات ويظلل رقمه في خانة مخصصة لذلك، 

فيقرأ  خطأ،  رقمًا  يضعون  أو  أرقامهم  ينسون  املتدربني  بعض  وك��ان 

استحقاق،  دون  االختبار  درج��ة   ليمنحه  آخر  اسم متدرب  البرنامج 

هذا  بتعديل  ذل��ك  التطبيق  على  القائمون  ت��دارك  ما  سرعان  لكن 

أوراق  امل���درس   أو  امل���درب  أن يطلب  ال��ث��غ��رة، فبمجرد  وت��ل��ك  اخل��ط��أ 

ورقمه  متدرب  كل  اس��م  بطباعة  البرنامج  يقوم  لشعبته،  اإلج��اب��ات  

لإلجابة  االختبار  يوم  ورقته  فيتسلم  منفصلة،  ورق��ة  على  الرباعي 

عليها، وبذا حّلت تلك املشكلة . ومن العقبات التي واجهتني كذلك، 

واملقالية  لتتناسب وجميع  املوضوعية  أن��ّوع في األسئلة  أنني ع��ادة  

مستويات التفكير للمتدربني وأمناط تعلمهم، ومن املعروف أن صياغة 

األسئلة املوضوعية حتتاج إلى ذهن صاف ووقت كاف للتأكد من أنها 

كافية  مساحة  تترك  أن  أي��ض��ًا   العدالة  وم��ن  أخ��ر،  معنى  حتمل  ال 

آرائهم وأفكارهم،  املقالية للتعبير عن  للطلبة لإلجابة عن  األسئلة 

فقط،  املوضوعية  االختبارات  لتصحيح  التطبيق مصمم  هذا   لكن 

فتداركت ذلك عن طريق تصميم االختبار من 6 إلى 7 ورقات  حتمل 

األسئلة أرقامًا متسلسلة لألسئلة املوضوعية، و أترك آخر صفحتني 

مثاًل لألسئلة املقالية، فتكون ورقة االجابة  تبعًا لتطبيق كويك كي 

من 40 درجة مثال على االسئلة املوضوعية، و20 درجة على املقالية. 

املساعدة  يد  تقدمي   التطبيق من  على  القائمون  يفتر  ولألمانة، ال 

وسرعة الرّد على كل االستفسارات التي كانت تقف عائقًا في طريقي، 

وأهمها عندما ألغيُت اسم أحد الطلبة عن طريق اخلطأ، فأرشدوني  

إلى ما يجب فعله  مع األخذ باالعتبار  فارق التوقيت بني الدولتني. 

وفي النهاية ميكن أن نقول: إن لكل منا بعض التطبيقات التي 

ألفها واعتاد على استخدامها جلعل األمور تبدو أفضل وأيسر وأنظم 

أفضل  أداء  لتقدمي  تساعدني  أدوات  التطبيق  هذا  في  وج��دت  .وق��د 

لكل شعبة ولكل متدرب، وأرجو لكم التوفيق  في اختباراتكم وأدائكم.   

ملزيد من  املعلومات، وملعرفة املزيد وتنزيل التطبيق

http://get.quickkeyapp.com    يرجى زيارة املوقع اإللكتروني 



ما أجمل فبراير بأجوائه البديعة حيث يحل 
بأجمل  تتزين  الغالية  وكويتنا  ع��ام  ك��ل  علينا 
احتفااًل  الجميع  قلوب  تعّم  والفرحة  األث��واب، 
التي  السعيدة  والمناسبات  الوطنية  باألعياد 
أعمارهم  اختالف  على  الكويتيين  قلوب  تجمع 
وبجميع أطيافهم، وهذا ما بات عرفًا جامعًا لهم 
وموحدًا خلف قيادتنا الحكيمة لصاحب السمو 
الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  األمير 
األمين  عهده  ول��ي  ولسمو  ورع���اه،  الله  حفظه 
حفظه  الصباح،  الجابر  األحمد  ن��واف  الشيخ 

الله.
للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ف��ي  يسعدنا  وك��م 
وأبناء  أهلنا  ن��ش��ارك  أن  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
ال58  الوطني  بالعيد  االحتفال  فرحة  وطننا 
احتفاالت  وكذلك  للتحرير،   28 ال���  وبالذكرى 
شعبنا بمرور 13 عامًا على تولي صاحب السمو 
الحكم،  مقاليد  األحمد  صباح  الشيخ  األمير 
والية  األح��م��د  ن��واف  الشيخ  العهد  ول��ي  وسمو 
العهد، معاهدين قيادتنا الحكيمة أن نبقى دومًا 
على طريق تحقيق النهضة الحقيقية والتنمية 
الشاملة لبناء اإلنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية 
بالوحدة  وأن نكون دومًا متسلحين  لمجتمعنا، 
الوطنية مدافعين عن كل ما من شأنه تحقيق 
المجاالت،  جميع  ف��ي  الكويت  ألب��ن��اء  األف��ض��ل 
ساعين لتحقيق رؤية سموه في تحويل الكويت 
إلى مركز ومنارة اقتصادية متميزة بخطة تنمية 
بالكويت  تنهض  حيوية  مشاريع  لبناء  شاملة 
وتحّولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب 
لالستثمار بما يسهم بتنويع مصادر الدخل في 
الكويت، والتي يشكل التعليم التطبيقي بجميع 
مجاالته أحد أسسها ليساهم أبناء الكويت فيها 

بشكل فّعال وإيجابي.
مصدر  يشكل  وط��ن��ًا  للكويت  انتماءنا  وإن 
ال؟،  كيف  ومواطنة،،  مواطن  لكل  واعتزاز  فخر 
صاحب  وبحكمة  تعالى  الله  بفضل  وال��ك��وي��ت 
يقف  التي  السياسية،  والقيادة  األمير  السمو 
خلفها شعب وفّي تشكل واحة أمن وأمان للجميع، 

بالكويت  ونفخر  اإلنسانية،  بقائد  نفخر  نعم 
بتضحيات  نعتز  كما  اإلن��س��ان��ي،  العمل  م��رك��ز 
وأرواحهم  بدمائهم  ضحوا  الذين  شعبنا  أبناء 
م��ن��ذ ف��ج��ر االس��ت��ق��الل م����رورًا ب��ال��م��ع��ارك التي 
خاضوها دفاعًا عن الكويت لتستمر، وكذلك لن 
ننسى شهداءنا الذي قدموا أرواحهم في سبيل 
الغاشم،  العراقي  ال��ع��دوان  من  الكويت  تحرير 
ولن ننسى كذلك تضحيات األشقاء واألصدقاء 
والذين  الكويتي  الحق  إلى جانب  وقفوا  الذين 
وقلوب  ضمائر  في  راسخة  تضحياتهم  ستبقى 

وعقول الكويتيين على مّر العصور.
نعم يحق لنا أن نهنئ قيادتنا بأعياد الكويت، 
كما نهنئ أبناء شعبنا وأنفسنا، كما يحق لنا أن 
وأن  جميل،  ش��يء  بكل  الكويت  ون��زّي��ن  نحتفل 
لألجيال  دروس����ًا  ال��م��ن��اس��ب��ات  ه���ذه  م��ن  نجعل 
في التضحية وال��ف��داء، دروس��ًا في ح��ّب الوطن 
والذود عنه، وأن تكون رسالة للحث على العطاء 
لكويتنا  ونقدمه  نعمله  ما  كل  في  واإلخ���الص 

الغالية التي مهما قدمنا لها فلن نفيها حقها.
ولتكن  االحتفاالت،  بهذه  جميعًا  لنشارك 
الحقيقية  ال���والء  لمعاني  تجسيدًا  مشاركتنا 
لبلدنا، ولنعكس صورة حضارية تستحقها وتليق 
بمكانتها العالمية كبلد لإلنسانية، وليكن العمل 
فالكويت  شعارنا،  الحقيقي  واالجتهاد  الجاد 
أن  الباري عّز وجل  ونسأل  الكثير،  تستحق منا 
الخير  وأم��ان، وأن يديم عليها  تبقى واحة أمن 
رّب���ان سفينتنا صاحب  وال��ب��رك��ة ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
األح��م��د حفظهما  ن��واف  الشيخ  األم��ي��ن  عهده 

الله ورعاهما.
بهذه  واح���ت���ف���االت���ن���ا  م��ش��ارك��ت��ن��ا  ول���ت���ك���ن 
ق��ل��وب��ن��ا جميعًا  ع��ل��ى  ال���ع���زي���زة  ال��م��ن��اس��ب��ات 
في  وإخ��الص  متجدد،  عطاء  رسالة  ككويتيين 
العمل والبذل، كل من موقعه لتحقيق نهضتنا 
وكل  قيادتنا،  ورؤي��ة  شعبنا  وطموحات  الشاملة 

عام الكويت قيادة وشعبًا بألف خير.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

احتفاالت الكويت رسالة عطاء متجدد


