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خالل تكريمه في احتفالية «قوتنا في وحدتنا لتعزيز المواطنة والسالم»

طور منظومة
السبيعي :دعم أمير البالد ّ
العمل الشبابي
�أكد الوكيل امل�ساعد لقطاع تنمية
ال�شباب يف وزارة الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب الكويتية م�شعل ال�سبيعي
حر�ص �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد على دعم ال�شباب
يف خمتلف املجاالت.
جاء ذلك على هام�ش تكرميه من
جمل�س ال�شباب العربي للتنمية
املتكاملة �ضمن رم��وز العطاء
الوطني وذلك خالل االحتفالية
التي �أقامها املجل�س مع جامعة
ال��دول العربية مبنا�سبة اليوم
العاملي لل�شباب حت��ت �شعار
«ق��وت��ن��ا يف وح��دت��ن��ا لتعزيز
املواطنة والتنمية وال�سالم».
و�أو���ض��ح �أن الكويت كانت يف
امل��رك��ز  110عامليا يف جمال
العمل ال�شبابي قبل ان�شاء وزارة
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب يف عام
 2013فيما احتلت املركز الـ56
عام  ،2016م�ؤكدا �أن هذا حتول
كبري وتكليل للجهود ال�سامية
ل�سمو �أمري البالد يف تغيري منظومة
العمل ال�شبابي وتطويره.
وقال ال�سبيعي �إن هذا االهتمام
نتج عنه ان�شاء وزارة الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب لتكون حا�ضنة
لهم وت�ساهم يف تطوير قدراتهم
وامكاناتهم وتلبي طموحاتهم
ومتطلباتهم،م�ؤكدا الدور الريادي
لل�شباب الكويتي لبناء «كويت
امل�ستقبل وال��ع��ط��اء والطموح
والتنمية».
و�أ�ضاف �أن ال��وزارة انطلقت يف
عدة م�سارات �أهمها م�سار العمل
التطوعي لل�شباب وا�ستثمار
�أوق��ات فراغهم من �أجل التنمية
وخلق م�ساحات تفاعلية لتدريبهم
وت�أهيلهم يف خمتلف املجاالت
ال��ى ج��ان��ب ت��ق��دمي ال��دع��م لهم
للم�شاركة يف الدورات التدريبية
املختلفة �سواء داخل الكويت �أو
خارجها.
و�أك��د اهتمام الكويت بال�شباب
امل��ب��دع وامل��ت��م��ي��ز يف خمتلف
امل��ج��االت ،م�شريا ال��ى اطالق
جائزة الكويت للتميز واالبداع
ال�شبابي برعاية �سامية من �سمو
�أم�ير البالد مبينا «نحن ب�صدد
اطالق جائزة لع�رشة �شباب �سنويا
يف ع�رشة جماالت خمتلفة».
وقال ال�سبيعي انه مت اعداد �أول
م�سح وط��ن��ي خ��ا���ص بال�شباب
الكويتي بالتعاون مع االدارة
املركزية لالح�صاء �إذ مت خالله

الكويت بصدد
إطالق جائزة

لعشرة شباب
سنوي ًا في مجاالت
مختلفة

• مشعل السبيعي أثناء تكرميه

ا�ستطالع اراء ال�شباب الكويتي
ور�صد املوازنات واخلدمات التي
تقدمها الدولة لهم والت�رشيعات
والقوانني اخلا�صة بهم مو�ضحا
�أن ذل��ك �ساهم يف ر�سم خارطة
طريق جديدة ومتميزة للنهو�ض
مبنظومة العمل ال�شبابي.
و�أ�ضاف �أن هناك حتوالت قادمة
كبرية يف «كويت جديدة» م�ؤكدا �أن
الدولة تعي متاما �أهمية و�رضورة
ا�رشاك ال�شباب ودورهم يف حتقيق
التنمية ال�شاملة وحتويل الكويت
الى مركز مايل وجتاري عاملي.
وب�ين ال�سبيعي ان تكرميه من
جمل�س ال�شباب العربي املتكاملة
�ضمن رم��وز العطاء الوطني ما
هو اال تكرمي للقيادات ال�شبابية
الفاعلة بالكويت والعاملني يف
جمال ال�شباب ،م�شيدا بجهودهم
املتكاملة للنهو�ض مبنظومة
العمل ال�شبابي.
من جانبها �أك��دت جامعة الدول
العربية اهتمامها بال�شباب
العربي وثقتها يف قدرته على
التعامل م��ع التحديات التي
تواجه املنطقة.
وق��ال��ت م��دي��رة ادارة منظمات
امل��ج��ت��م��ع امل����دين باجلامعة
العربية د.نا�رصية العرجة خالل

رصد  11أستاذاً بشهادات

جامعية مشكوك فيها
علمت «ال�شاهد» من م�صادر مطلعة،
�أن قيادي ًا �أكادميي ًا متكن من ر�صد
نحو  11ا�ستاذ ًا �شهاداتهم اجلامعية
م�شكوك يف �صحتها ،وح�رصهم يف
ك�شف متهيد ًا لعر�ضه على وزير
ال�ترب��ي��ة والتعليم ال��ع��ايل حامد
العازمي بعد عودته عن �إجازته
ال�سنوية.
وقالت امل�صادر �إن بع�ض الأ�سماء
تخرجوا يف جامعات ال وجود لها،
و�أخ���رى غ�ير معتمدة م��ن اجلهات

املخت�صه لكن تعيينهم مت يف غفلة
من الزمن وحتت ت�أثري الوا�سطات
وال�ضغوط.
و�أ�ضافت ان هناك ا�ساتذة وافدين
يتمتعون باجازاتهم ال�سنوية ،وبعد
ف�ضيحة ال�شهادات املزورة والوهمية
وغري املعتمدة قرروا عدم العودة �إلى
الكويت مرة �أخرى خوف ًا من افت�ضاح
�أمرهم و�سجنهم وتغرميهم ،ف�آثروا
البقاء يف بلدانهم بعد �أن طالبوا
بتمديد اجازاتهم من جهات عملهم.

االحتفالية ان «ال�شباب العربي
وق��ف �أم��ام �أفتك ظاهرة عرفها
التاريخ وهي ظاهرة االرهاب».
و�أك��دت العرجة ان الأمني العام
للجامعة العربية �أح��م��د �أبو
الغيط ي���ؤم��ن بفتوة املجتمع
العربي وقدرة �شبابه على مواجهة
التحديات و�أنهم ي�شكلون رهانا
على امل�ستقبل.
و�شددت على �أهمية املزاوجة بني
الروح االبداعية لل�شباب وخربة
الأجيال الأكرب �سنا ،م�ضيفة ان
 % 60من �سكان املنطقة العربية
هم دون الـ  29عاماً.
و�أ���ش��ارت ال��ى اهتمام اجلامعة
العربية بال�شباب منذ انطالقها
حيث خ�ص�صت لهم ادارة خا�صة
ه��ي ادارة ال�شباب والريا�ضة
ا�ضافة الى فتح منابر للتعبري
من خالل ا�ستحداث ادارة معنية
مبنظمات املجتمع املدين كنقطة
ات�صال وتعزيز ال��ت��ع��اون بني
اجلامعة واملجتمع املدين.
ول��ف��ت��ت ال��ع��رج��ة ال���ى ق���رارات
اجلامعة العربية وجمال�سها
ب�ش�أن ال�شباب العربي واهتمامها
بتوفري التدريب والتطوير لهم
من خالل �أن�شطة عدة منها برنامج
�سنوي للتدريب ال�صيفي خم�ص�ص

محليات

ملختلف ال��دول العربية بهدف
تنمية ق��درات ال�شباب وتعزيز
االنتماء للأمة العربية وتوعيتهم
بدور اجلامعة العربية.
بدوره �أكد الربملان العربي يف
كلمة �ألقاها النائب بالربملان
عبدالرحمن بوجميد �أن ق�ضايا
ال�شباب �أ�صبحت متثل حتديا
خطريا خا�صة يف ظل ما تواجهه
بع�ض الدول العربية من تطرف
واره��اب ي�شكالن تهديدا م�ستمرا
لل�سلم والأمن لي�س فقط يف الدول
العربية بل يف كل دول العامل.
و�أو�ضح �أن تلك التحديات تفر�ض
ع��ل��ى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة توحيد
جهودها على كافة امل�ستويات
لتوعية ال�شباب ليكون قادرا على
الت�صدي لهذا التطرف واالرهاب
وذلك من خالل جهد عربي ودويل
منظم وم�ستمر و�آل��ي��ات قابلة
للتنفيذ.
و�أ�شار الى �أهمية دور ال�شباب يف
بناء املجتمعات وتنميتها ،معتربا
�أن املجتمع العربي «جمتمع فتي»
متثل فيه �رشيحة ال�شباب ن�سبة
عالية من اجمايل التعداد العام
لل�سكان الأم��ر ال��ذي ي�ستلزم �أن
حتظى ق�ضاياهم ب�أولوية متقدمة
على كافة الأ���ص��ع��دة والرتكيز

على م�شاركتهم الفاعلة يف خطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
�سواء يف الوقت احلا�رض �أم يف
امل�ستقبل امل�أمول.
و�أك���د �أن اال�ستثمار الأه���م يف
املجتمع العربي حاليا يتمثل يف
دعم ال�شباب وتوعيتهم وتنمية
مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم مبا
يوفر ركيزة �أ�سا�سية لبناء الدولة
احلديثة املتقدمة.
من جانبها قالت مديرة املركز
االع�ل�ام���ي ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة يف
القاهرة را�ضية عا�شوري يف كلمة
القتها يف االحتفالية ان  % 18من
�سكان العامل تقل �أعمارهم عن 24
عاما.
و�أ���ض��اف��ت ع��ا���ش��وري �أن ن�سبة
ال�شباب من عمر  15الى  29متثل
ما ن�سبته  %40من �سكان العامل،
الفتة ال��ى �أن  % 60م��ن �سكان
العامل العربي �أعمارهم �أقل من
 29عاما.
و�أو�ضحت يف هذا ال�صدد �أن هذه
الأرقام ال تعك�س عبئا بل هي �أداة
للتنمية م�ؤكدة �أهمية اال�ستثمار
يف ال�شباب وال�ث�روة الب�رشية
التي ميثلها.
من جانبها قالت رئي�س جمل�س
ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة
م�شرية �أب��و غ��ايل يف كلمتها ان
ال�شباب ميثل العمود الفقري
للأمة العربية م�ؤكدة �أن البطالة
والتعليم من �أهم التحديات التي
تواجه الأمة العربية.
و�أو���ض��ح��ت �أب��و غ��ايل �أن الأم��ة
العربية مت��ر مبرحلة �صعبة
«حتاك فيها املخططات �ضد الدول
العربية خا�صة ال�شباب» م�ؤكدة
�أنه من دون انتماء ومواطنة فلن
ت�ستقر الدول ،ودون ا�ستقرار فلن
يحدث تنمية.
وي�شارك يف هذه الفعالية �أكرث
من � 150شابا و�شابة من  20دولة
عربية ا�ضافة ال��ى العديد من
ال�شخ�صيات املهمة وامل�ؤثرة يف
العامل العربي من بينهم الوكيل
امل�ساعد لقطاع تنمية ال�شباب
يف وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
الكويتية م�شعل ال�سبيعي.
وت�أتي هذه االحتفالية يف اطار
اليوم العاملي لل�شباب والذي
يوافق ال 12من �أغ�سط�س من كل
عام وال��ذي مت اختياره من قبل
اجلمعية العامة ملنظمة الأمم
املتحدة.

لجنة الستقبال طلبات

المليفي يطالب بإنشاء مستشفى
لدول مجلس التعاون
بني د�.أحمد املليفي ان منطقة
اخلليج العربي يوجد بها
م�ستوى متميز م��ن الأطباء
يف خمتلف التخ�ص�صات،
وت�����س��اءل :مل����اذا ال يفتح
م�ست�شفى حتت مظلة جمل�س
التعاون اخلليجي يعمل فيه
ه���ؤالء الأطباء ويكون هناك
�أي�ضا مركز للبحوث الطبية
لتعالج به احلاالت املطلوب
ار���س��ال��ه��ا ل��ل��خ��ارج بكلفة
تخ�ص�ص للأطباء والبحث
الطبي؟

ياسين :حان الوقت إلرسال
طلبتنا لجامعات الواليات
األميركية

قررت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ت�شكيل جلنة خا�صة ال�ستقبال طلبات املتقدمني
الذين رف�ضت قبولهم ملعرفة ا�سباب عدم القبول,
ف�ض ً
ال عن ان هناك نحو � 3آالف مقعد مازال �شاغر ًا يف
«التطبيقي» للطلبة.
وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد» ان الهيئة اكت�شفت
وجود اماكن �شاغرة لنحو � 3آالف طالب وطالبة
يف ظل وجود رف�ض بقبول عدد كبري من الطلبة يف
الكليات واملعاهد االمر الذي دفع ادارة الهيئة �إلى
ت�شكيل جلنة خا�صة ال�ستقبال الطلبات اجلديدة
وذل��ك بداية اكتوبر املقبل ,واك��دت ان عمادة

وقعت اتفاقية تعاون للتدريب الميداني للطلبة

«التطبيقي» :نضع نصب أعيننا تكوين شباب

لديه مهارات تصنيعية وإبداعية

• طارق العميري مع أعضاء الوفد بعد توقيع االتفاقية

�أبرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب متمثلة
يف املدير العام بالإنابة طارق العمريي و�رشكة كرييتف
بت�س �سوليو�شنز  Creative Bits Solutionsممثلة
يف �أحمد الفيلكاوي مذكرة تعاون يف اط��ار دع��م العمل
املهني واحلريف وتطوير ال�سبل الإبداعية ملواكبة التطور
العاملي ،ومتا�شي ًا مع خطة التنمية الكويتية لتعزيز
االبتكار و املناف�سة العاملية يف جماالت ال�صناعة الرقمية
و التكنولوجيا ال�صناعية.
وتن�ص �أبرز بنود االتفاقية على التن�سيق بني اجلهتني يف
التدريب امليداين للطلبة ا�صحاب التخ�ص�صات التي تخدم
جمال الت�صنيع الرقمي ،وعقد الدورات التدريبية للهيئة و
املجتمع وتقدمي الدعم الفني واللوج�ستي للهيئة وامدادها
باال�ست�شارات الالزمة.
وح�رض توقيع االتفاقية كل من مدير معهد التدريب االن�شائي خالد
املزروعي ,ورئي�س ق�سم االعمال امليكانيكية مبعهد التدريب
االن�شائي عي�سى بن عي�سى.
وبهذه املنا�سبة �أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي باالنابة طارق العمريي �أن الهيئة ت�ضع ن�صب
اعينها االهتمام بتكوين �شباب لديهم مهارات ت�صنيعية
و ابداعية ،مو�ضحا �أنه من خالل تعاون التطبيقي مع
�رشكة «كرييتف بت�س �سوليو�شنز» �ستكون الكويت يف
اخلارطة العاملية بالن�سبة لور�ش ,Fabrication Lab
متمنيا �أن يتم التوا�صل مع اجلهات املختلفة يف الكويت
يف هذا املجال ,متمنيا التوفيق جلميع القائمني على
هذا املو�ضوع للو�صول �إل��ى الهدف ب���أن تكون هناك
قاعدة علمية ومهارات �شبابية م�صقولة تنتج وتبدع
للكو يت .

قال �صالح يا�سني ان جامعات
خا�صة �صغرية جيدة منت�رشة
يف جميع انحاء الواليات يف
�أمريكا تعترب بر�أيي ال�شخ�صي
اف�����ض��ل ال��ب��دائ��ل لأبنائنا
املبتعثني الى هذه الدولة،
ب��دال م��ن جامعات حكومية
متدنية امل�ستوى ومراكز
جتمع لطلبتنا بالآالف.

• صالح ياسني

الشرف :قضية الشهادات
المزورة ستختفي
مع مرور األيام
ق���ال د.ه��ي��ث��م ال�����ش�رف ان
وقود ال�شهادات امل��زورة قل
و�ستختفي مع م��رور االيام،
وك��م��ا ق��ل��ت ���س��اب��ق��ا جنحت
ال����وزارة يف حت��وي��ل ال���ر�أي
العام من ناقم على م�س�ؤوليها
و�إهمالهم وت���ورط بع�ضهم
ال��ى �إل��ق��اء ال��ل��وم فقط على
امل��زوري��ن ،وبعد ف�ترة لن
جند حتى مزورين.

• هيثم الشرف

العلي :أقلية تشوه
مهنة الطب

«المرفوضين» في «التطبيقي»

القبول والت�سجيل برئا�سة رباح النجادة حاولت
تقلي�ص عدد املقبولني الحتواء اي ازمة او م�شكلة
ب�ش�أن ق�ضية القبول ما ادى �إلى وجود �شواغر تقدر
بنحو � 3آالف مقعد وعلى �أثرها �سيتم طرح اعالن يف
نهاية �شهر �سبتمرب او بداية �شهر اكتوبر املقبلني
لتقدمي تظلمات للطلبة التي رف�ضت اوراقهم خالل
فرتة الت�سجيل املا�ضية بهدف اتاحة الفر�صة لهم
مرة اخرى للتقدمي ومن ثم قبولهم ,ودعت امل�صادر
عمادة القبول والت�سجيل يف الهيئة �إلى قبول جميع
املتقدمني مما تنطبق عليهم ال�رشوط ال�سيما ان
هناك مقاعد مازالت �شاغرة.

• أحمداملليفي

قال د .جابر العلي �إن ما يدور
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
حول مو�ضوع جتار الطب وما
يقومون به من اعمال م�سيئة
ملهنة الطب الراقية ما هم اال
قلة قليلة جد ًا.

• جابر العلي

الشريكة :يجب االطالع على نظريات

التغيير قبل تطوير المناهج
�أك���د د.حم��م��د ال�رشيكة ان
ت��ط��وي��ر وت��غ��ي�ير املناهج
مي��ث��ل عملية حت���ول وقبل
ال����شروع بتنفيذ املناهج
احلديثة يفرت�ض االطالع على
نظريات التغيري للتعرف على
متطلبات التغيري او التطوير
الناجح.

• محمد الشريكة

العتيبي :امتالك ثروة مالية

هائلة ...وتدهور في التعليم
قال د.فهد العتيبي �إن دولة
متلك ث��روة مالية وب�رشية
هائلة مازالت عاجزة عن وقف
التدهور يف الفن والريا�ضة
واالدارة واالع�لام والتعليم
ومع هذا ترى اع�ضاء احلكومة
ومعهم ال��ن��واب يف املرئي
وامل��ق��روء دائ��م�� ًا مبت�سمني
ومن�رشحي ال�رسيرة.
• فهد العتيبي

