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احتاد التطبيقي: الشعب املغلقة 
تهدد مستقبل الطلبة!

جانب من اللقاء

في اطار اجلهود التوعوية التي تقوم بها 
إدارة التوعية واإلرشــاد بجمعية صندوق 
اعانة املرضى فقد أقام قسم الوعاظ باالدارة 
مسابقة ثقافية ملرضى مستشفى الفروانية 
اشتملت على أسئلة فقهية رتبها الواعظان 
عــارف بــادي ومحمد عويد تخللتها فقرات 
ــال  ــروع ممــا ســاهــم فــي إدخ ــش الترفيه امل
البهجة والسرور في النفوس التي أصابها 

هم املرض والعناء .
ــإدارة التوعية  كما أقــام قسم الوعاظ ب
واإلرشـــاد في مقر جمعية صندوق إعانة 
املرضى الرئيسي حفل تكرمي املشاركني 
الــفــائــزيــن فــي مسابقة احلــديــث النبوي 
الشريف )لكل داء دواء( الثانية املقامة في 
كل مستشفيات دولة الكويت لسنة 2018  

حيث كانت االفتتاحية بتالوة آيات محكمات 
من كتاب الله ثم كلمة ترحيبية باحلضور 
من قبل مدير إدارة التوعية واإلرشاد خالد 
الهندي تبعها كلمة املشاركني في املسابقة 
القاها الدكتور طارق عادل ابو الوفاء من 
مستشفى الطب النفسي والتي شكر فيها 
جهود الصندوق وعلى وجه اخلصوص ما 
تقوم به إدارة التوعية واإلرشاد من توعية 
وتوجيه ونشر للوعي الشرعي بني املرضى 
وما تساهم فيه من تسابق نحو حفظ كتاب 
الله والتعريف بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم مت توزيع اجلوائز بحضور 
رئيس قسم الوعاظ عبد القادر الزناتي و 
رئيس قسم اجلاليات الشيخ أحمد فاضل 

تقدمي جائزة ألحد املرضىعقاب.

املركز  آمر  يستقبل  األركان  رئيس 
تونس  في  والتعبئة  للتجنيد  اجلهوي 

ـــان  استقبل رئــيــس األرك
العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر مبكتبه 
ــــس، آمـــر املــركــز  صــبــاح أم
اجلهوي للتجنيد والتعبئة 
بجمهورية تونس الشقيقة 
العقيد الركن املعز اجلمالي 

والوفد املرافق له ، مبناسبة 
زيارته للبالد .

 حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ، ومناقشة 
أهــم األمــور واملواضيع ذات 
االهــتــمــام املــشــتــرك ال سيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية 

.
وحضر اللقاء نائب رئيس 
ــة للجيش  ــام ــع األركــــــان ال
الفريق الركن عبدالله النواف، 
ورئيس هيئة اخلدمة الوطنية 
العسكرية اللواء الركن محمد 

أحمد اخلضر.

استقبل الشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احلــرس الوطني بالرئاسة 
الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي ضباط 
ـــرس الــوطــنــي اجلــــدد، خريجي  احل
الدفعة )22( مــن الطلبة الضباط 
اجلامعيني خريجي كلية علي الصباح 
العسكرية، والدفعة )14( من كلية 
أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر 

الشقيقة.
ــل احلـــرس  ــي ــل وك ــف ــر احل ــض وح
ــفــريــق الــركــن مهندس  الــوطــنــي ال
هاشم الرفاعي، واملعاون للعمليات 
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع 
ـــوان نــائــب رئيس  فــالــح، ومــديــر دي
احلــرس الوطني اللواء جمال ذياب 
ــرس  ــاط احل ــب ــن قــــادة وض وعــــدد م

الوطني.
وألقى الشيخ مشعل األحمد كلمة 
نقل خاللها تهاني سمو الشيخ سالم 
ــرس الوطني إلى  العلي رئيس احل
الضباط اجلدد، بتخرجهم وانضمامهم 
إلى صفوف احلرس الوطني، مشيدا 
بتفوق أحد اخلريجني وحصوله على 
املركز األول على دفعته بكلية أحمد بن 

محمد العسكرية بدولة قطر الشقيقة.
وقــال: نؤكد حرص قيادة احلرس 
الوطني على االلــتــقــاء باخلريجني 
مــن منتسبيه، لــتــبــارك انضمامهم 
إليه، وترسخ فيهم الركائز والقيم 
التي يجب أن يتسلحوا بها، ابتداء 
من غرس عقيدة راسخة للدفاع عن 
ــه وحتقيق  ــي قدسية الــوطــن وأراض
ـــان ملواطنيه متعاونني  األمــن واألم
وكافة منتسبي احلــرس الوطني مع 
إخوانهم في وزارتي الدفاع والداخلية 
واإلدارة العامة لإلطفاء في ظل قيـادة 
القائد األعلى للقوات املسلحة، صاحب 

السمو أمير البالد.
وأكـــد تسليح الــضــبــاط »بغرس 
العقيدة الراسخة للدفاع عن قدسية 
ــن  ــن وأراضـــيـــه وحتــقــيــق األم ــوط ال
واألمـــان ملواطنيه«. مشيرا إلــى أن 
»التميز في أداء العمل معيـار يعتمده 
احلــــرس الــوطــنــي للمفاضلة بني 

منتسبيه«.
ــول »  ــق ــال ــني ب ــج ــري وأوصـــــى اخل
الوطن.. ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة 
فــي أعناقنا جميعاً«، كما نصحهم 
بالتحلي بقيم ومبادئ الدين احلنيف، 
»وأن يــكــونــوا الـــصـــورة املــشــرفــة 
للحرس الوطني داخل وخارج أسوار 

معسكراته«.
ـــالل احلــفــل أدى اخلــريــجــون  وخ
القسم، متعهدين بالذود عن الوطن 

والوالء للقيادة الرشيدة.

استقبل خريجي الدفعة »22« من كلية علي الصباح العسكرية و »14« في كلية أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر 

مشعل األحمد: عقيدتنا الراسخة في احلرس الوطني 
الدفاع عن قدسية الوطن وحتقيق األمن ملواطنيه

الشيخ مشعل األحمد مكرماً أحد اخلريجني

ناصر الصباح يستقبل رئيس 
املجلس البلدي ووزير التجهيز 

العسكري البريطاني

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد  في 
قصر بيان العامر صباح أمس،  رئيس املجلس 
البلدي أسامة العتيبي. حيث مت خــالل اللقاء 
تبادل األحاديث الودية، ومناقشة أهم األمور 
واملواضيع ضمن محور الزيارة. وحضر اللقاء 

نائب رئيس املجلس البلدي عبدالله احملري .
كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
أمــس، وزيــر التجهيز العسكري البريطاني 
ستيوارت أنــدرو يرافقة مدير األعمال اجلوية 

البريطاني كريستوفر بوردمان .

حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، 
ومناقشة األمـــور واملــواضــيــع ذات اإلهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
، معرباً عن عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني، وحــرص الطرفني على تعزيزها 

وتطويرها .
وحضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر و وكيل وزارة 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور و سفير اململكة 
املتحدة لدى البالد مايكل دافنبورت و امللحق 
العسكري البريطاني لدى البالد العقيد طيار 

فينلي ماكلني.

الشيخ ناصر صباح األحمد  يستقبل رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي

.. ويستقبل وزير التجهيز العسكري البريطاني ستيوارت أندرومشعل األحمد في لقطة جماعية مع اخلريجني

»إعانة املرضى« تنظم أنشطة توعوية 
ومسابقات ترفيهية وفقهية للمرضى 

داخل املستشفيات

أصــدر االحتــاد العام لطلبة 
ومـــتـــدربـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بيانا صحافيا استغرب فيه 
ــدم  عـــدم وضـــوح الـــرؤيـــة وع
الشفافية التي تتبعها بعض 
ــاه قضايا  قــيــادات الهيئة جت
الطلبة، وأبرزها قضية الشعب 
املغلقة وتأخر صرف مكافآت 

التخصصات النادرة.
وأوضـــح البيان أن قضية 
الشعب املغلقة لم تطفو على 
السطح فجأة وإمنا هي قضية 
ــررة وال توجد  ــك ــت قــدميــة وم
أي خطط لــدى الهيئة للتغلب 

عليها بدليل تكرارها بل تفاقمها 
عام بعد عــام، وليس أدل على 
ذلــك من قيام عمادة التسجيل 
بتقليص احلد األقصى للوحدات 
بالصيفي إلى 8 وحدات بعد أن 
كانت 9 وحدات، حيث أن هناك 
أعداد كبيرة من طالب وطالبات 
الهيئة يــصــارعــون لتسجيل 
الوحدات التي تساعدهم على 
التخرج حسب اخلطة الدراسية 
لكل منهم والتي حددتها الهيئة 
تفاديا لعدم استنفاذ مدة البقاء 
والتعرض للفصل من الدراسة 
ألسباب ال يسألون عنها ولكن 
ُتسأل قيادات الهيئة التي يقع 

عــلــى عاتقها تــوفــيــر الشعب 
الــدراســيــة للطلبة مــن خــالل 
تعزيز وتوفير امليزانية الالزمة 
وزيــادة أعداد هيئتي التدريس 
والتدريب، ولكن لألسف بجد 
أن بــعــض قــيــادات الهيئة ال 
تهتم ملشاكل الطلبة وال تسعى 
إليجاد حلول لها على الرغم من 
هؤالء الطلبة هم العمود الفقري 

مبثلث العملية التعليمية.
ــاد في بيانه إن  وقــال االحت
ــة لالحتاد ومنذ  الهيئة اإلداري
ــي متد  توليها املسئولية وه
يد التعاون مع قيادات الهيئة 
سعيا منها لتذليل الصعوبات 

التي تواجه الطلبة، وأنها 
ــة األبــــواب  ــاف ــت ك ــرق ط
ولكن دون جدوى، الفتا 
إلـــى أنـــه يــتــوجــب على 
التحلي  الهيئة  إدارة 
بالشفافية واخلـــروج 
بــتــصــريــح صــحــافــي 
توضح فيه سبب تأخر 
ـــأة الــتــخــصــص  مـــكـــاف
ــادر وااللــتــزام أمــام  ــن ال
ـــــرأي الـــعـــام مبــوعــد  ال
مؤكد لعملية الصرف، 
وأن تــــكــــون هـــنـــاك 
رؤيـــة واضــحــة وخطة 
مــدروســة للقضاء على 
مشكلة الشعب املغلقة 

التي تهدد مستقبل.
وأشــار البيان إلى أن 
تــأخــر صـــرف مكافآت 
التخصصات الــنــادرة 
ـــــات غـــيـــر مـــقـــبـــوال،  ب
فــاالحتــاد ومــنــذ بــدايــة 
العام النقابي كان على 
تواصل دائم مع اجلهات 
املعنية بالهيئة لإلسراع 
بعملية الصرف وتلقينا 
منهم الكثير من الوعود 
ــكــن دون  بــالــصــرف ول
ـــدوى، وبــعــد كــل هذا  ج
ــت وتــلــك الــوعــود  ــوق ال
تلقينا وعــدا جديدا بأن 
صــــرف الــتــخــصــصــات 
الــنــادرة سيكون مطلع 
شهر أبريل املقبل، فهل 
تصدق الهيئة بوعدها 
هـــذه املـــرة أم سيكون 
كــمــا ســبــقــه مـــن وعـــود 
إلطــفــاء غضب اجلموع 

الطالبية!.

حتت عنوان »آمالنا وأهدافنا ..بعطائهم«

»املعهد الصناعي« احتفل باليوبيل الفضي
حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد 
املضف نّظم »املعهد الصناعي – صباح 
السالم« حفل اليوبيل الفضي، مبناسبة 
مرور 25 عاماً على تأسيس املعهد، حتت 

عنوان »آمالنا وأهدافنا ..بعطائهم«.
وحضر الفعالية وزير االشغال العامة 
األســبــق وأول مــديــر للمعهد التدريب 
الصناعي صباح السالم م. عبدالرحمن 
املــطــوع، ونــائــب املــديــر الــعــام للشئون 
اإلداريـــة واملالية م. حجرف احلجرف، 
ونائب املدير العام للتخطيط والتنمية أ 
.د. فاطمة الكندري، ونائب املدير العام 
لشؤون التدريب م. طارق العميري وعدد 

من قياديي الهيئة ومنتسبيها.
وأكد م. عبدالرحمن املطوع أن بداية 
تأسيس املعهد تطلبت اجلهد الكبير من 
اجلميع ســواء من إدارة املعهد آنــذاك أو 
مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــب، وكــذلــك من 

املتدربني إلى أن استقر املعهد، وبعد هذه 
الفترة قامت إدارة املعهد بالعديد من 
التجارب التي ساهمت في صقل خبرة 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــب، ومنها تطبيق 
النظام األملاني في التدريب، واإلجــازة 
الدولية في تخصص اللحام، وغيرها من 

التجارب األخرى.
وشدد م. املطوع على أهمية أن تطرح 
جميع املعاهد البرامج اجلــديــدة التي 
تواكب سوق العمل، وذلك لظهور مجاالت 
عديدة كاملجاالت البيئية ومجاالت الطاقة 
املــتــجــددة ومــجــاالت صيانة وتشغيل 

املالجئ وغيرها.
كما تقدم م. املطوع بالشكر اجلزيل لكل 
من ساهم في تأسيس املعهد وباألخص 
مــدراء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب السابقني، وكل من عمل وثابر 
من أجل أن يصل املعهد إلى ما هو عليه 

اآلن، متمنياً التوفيق الدائم للجميع. 

من جهته شدد مدير املعهد الصناعي 
صــبــاح السالم م. محمد الطويل على 
أهمية العمل الصادق واملتواصل في أي 
جهة كانت، معرباً عن فخره واعتزازه 
بانتمائه لهذا املعهد، مؤكداً أن الصناعة 
هي العنصر األســاســي في تقدم الــدول 

وتطورها.
وتطرق م. الطويل إلى أهم اإلجنازات 
الــتــي حققها املــعــهــد خـــالل الــســنــوات 
املــاضــيــة ومــنــهــا حــصــول املــعــهــد على 
شهادة االعتماد االكادميي من »باريس 
أكادميي« وشهادة ضبط اجلودة اإلدارية 
»اآليزو« 2015/9001، كما مت استحداث 
استكمال السنة الرابعة للمتدربني بعد أن 
يستكمل املتدرب البرنامج للسنة الثالثة، 
ــوم فاحص  ــل ــداث بــرنــامــج دب ــح ــت واس

مركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأشار م. الطويل إلى أنه متت املوافقة 
على استحداث برامج دبلوم فني نظم 

اإلنارة احلديثة، حيث تقوم إدارة املعهد 
مع مؤسسة البترول الكويتية حالياً 
ــة احــتــيــاجــات ســوق العمل مع  ــدراس ب
الــشــركــات النفطية التابعة لها خالل 
الــفــتــرة احلــالــيــة واملستقبلية، كما مت 
اختيار املعهد فــي عــام 2015/2014 
لتنفيذ الهدية التي تقّدم لصاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في حفل 

املتفوقني.
وتقدم م. الطويل بالشكر لكل من ساهم 
في إجناح هذا احلفل من الرعاة ومنتسبي 

املعهد ومنتسبي الهيئة.
ــام نــائــب املدير  ــي خــتــام احلــفــل ق  وف
العام لشؤون التدريب م. طارق العميري 
ومدير املعهد الصناعي صباح السالم م. 
محمد الطويل بتكرمي نواب املدير العام، 
وتــكــرمي مـــدراء املعهد السابقني وعــدد 
من قياديي املعهد و منتسبيه السابقني 

واحلاليني.


