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رابطة هيئة التدريب :نحن من المهن
المغضوب عليها في «التطبيقي»
�أو�ضحت رابطة هيئة التدريب يف الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ب�ش�أن التهمي�ش والتحجيم
احلا�صل يف قطاع التدريب.
و�أ�ضافت الرابطة بعد مرور عام نقابي لنا كرابطة وما
ح�صدناه خالل هذه ال�سنة تبني لنا �أن التدريب يعترب
من املهن املغ�ضوب عليها بالهيئة وال�سبب تع�سف
العليا مع قطاع التدريب ،وحتى يف �أب�سط
الإدارة ُ
حقوقهم وعلى �سبيل املثال عدم املوافقة على �إ�ضافة
امل�سميات «املاج�ستري ،الدكتوراه» �إلى �س�ستم الهيئة
رغم عدم وجود مامينع �إ�ضافة م�سمياتهم.
وقالت يوجد الكثري من الأ�شخا�ص متت �إ�ضافة
�شهاداتهم على ال�س�ستم عن طريق الوا�سطة واملح�سوبية
بالإ�ضافة �إلى عدم تفعيل من�صب نائب رئي�س الق�سم
رغ��م وج��ود ق��رار �صادر من جمل�س االدارة يف عام
 ،2015وهذا ُيعترب تعطي ً
ال متعمد للقرار وبدون �أي
�سبب ُيذكر وهو �أحد �أ�ساليب التع�سف من قبل الإدارة
�ضد املدرباًن.
وتابعت ومن ناحية اخرى ويف ق�ضية مت�س اجلميع
من اع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب واالداريني مل تقم
ادارة الهيئة ب�إ�رشاك الروابط املمثلة ملوظفي الهيئة
يف ابداء ال��ر�أي بالهيكل التنظيمي املزمع اعتماده
يف ديوان اخلدمة املدنية وذلك اكرب دليل على عدم
احرتام ادارة الهيئة ملنت�سبيها.

وقالت لقد تقدمت الرابطة بالكثري من املطالبات
ل�ل�ادارة ولكل للأ�سف ال يوجد هناك ردود لهذة
املطالبات رغم وجود الكثري من احلقوق للمدربني
ت�سعى االدارة لتحويلها ملطالبات وذلك لتهمي�ش
وحتجيم قطاع التدريب واملدربني ،
و�أ�ضافت الرابطة ومن خالل جتربتنا خالل العام
الفائت تبني لنا �أن قطاع التدربني واملدربني يعتربون
احللقة الأ�ضعف بالهيئة ففي وقت ال�شدة يكون االعتماد
الرئي�سي على قطاع التدريب ويف وقت الرخاء يكون
التدريب يف املرتبة االخرية ،ونقول هذا الكالم ونحن
ن�شعر بالأ�سى ال�شديد ويف قلوبنا غ�صة على ماو�صل
احلال بقطاع التدريب �إلى هذا امل�ستوى ،و�أنه يعترب
�رضب ًا للتوجهات ال�سلمة لتحويل الكويت �إلى مركز
مايل ويبدو �أن الإدارة العليا بالهيئة فهمت �سكوت
الرابطة يف الفرتة ال�سابقة ب�أنه �ضعف ولكن لتعلم
الإدارة العليا �أن �سكوت الرابطة كان لتقييم الو�ضع
وحتى اليكون الحد علينا حجة بعد طول هذة الفرتة
ال�سابقة.
ووجهت الرابطة ر�سالة �إلى �إدارة الهيئة �إذا مت احلال
على هو عليه من �رضب بالتدريب واملدربني �سوف
يكون لنا وقفة جادة و�سيكون هناك ت�صعيد لأعلى
امل�ستويات يف الدولة ونحذر الإدارة العليا بالهيئة
من نفاد �صرب الرابطة واملدربني.

الغضوري :التدخين ...البوابة
إلى تعاطي المخدرات
كتب حم�سن الهيلم:
�أقامت �إدارة اخلدمات االجتماعية
والنف�سية بالتعاون م��ع وزارة
الداخلية حما�رضة حول الوقاية
من املخدرات وامل�ؤثرات العقلية،
وذل��ك على م�رسح ثانوية �صالح
�شهاب «م����شرف»� ،ضمن احلملة
التوعوية الوطنية للوقاية من
خ��ط��ورة امل��خ��درات وامل���ؤث��رات
العقلية.
وح����ذر م��دي��ر االدارة العامة
ملكافحة امل��خ��درات العميد بدر
الغ�ضوري من خطورة املخدرات
وم���دى ت���أث�يره��ا ال�سلبي على

الطلبة ،معلنا �أن بدايتها تكون عن
طريق التدخني الذي يعترب بوابة
لتجريب امل��خ��درات  ،م�ؤكدا �أن
التدخني م�رض ب�أنواعه �سواء كانت
تقليدية او �إلكرتونية ،كما �أن
الدرا�سات اثبتت ان الفرتة العمرية
للتعاطي هي � 15سنة ،كما حذر
الغ�ضوري ابناءه الطلبة من الطرق
واملواد املخدرة اجلديدة املتنوعة
واملختلفة والتي ي�ستخدمها العديد
من املهربني لتدمري املجتمع عن
طريق ترويجها بني ال�شباب.
و�أكد الغ�ضوري ان ال�صديق ال�سيئ
من الأ�سباب التي ت��ؤدي لالدمان
و�ضعف الوازع الديني ،لذا يجب

«اإلطفاء» عقدت التمرين المكتبي للتأهب ألي حدث كيميائي

البليهيص :مستعدون للتعامل مع أي طارئ
كتب حم�سن الهيلم:

ع��ق��دت االدارة ال��ع��ام��ة لالطفاء
التمرين املكتبي ح��ول الت�أهب
واال���س��ت��ع��داد لال�ستجابة حلدث
كيميائي او ا�شعاعي طارئ وذلك
ب��ن��اء على م��ا مت االت��ف��اق عليه
يف االجتماعات ال�سابقة للجنة
تطبيق اللوائح ال�صحية الدولية
حتت ا��شراف نائب املدير العام
ل�ش�ؤون قطاع املكافحة اللواء
جمال البليهي�ص ورئي�س املركز
الوطني للوائح ال�صحية الدولية
بوزارة ال�صحة د�.سند�س القبندي
ومب�شاركة جهات الدولة املعنية
بالت�أهب واال�ستعداد واال�ستجابة
ل�ل��أح���داث ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل خطرا
على امل�ستوى ال��وط��ن��ي ،حيث
افتتح اللواء البليهي�ص التمرين
بكلمة ترحيبية مبمثلي اجلهات
امل�شاركة ومن ثم �رشح �سيناريو
التمرين املتمثل يف حادث ت�رسب
كميات كبرية من م��ادة كيميائية
وانت�شارها وكيفية التعامل معها
من قبل فرق الطوارئ ووقوع عدد
من امل�صابني مت نقلهم الى اقرب
م�ست�شفى ،وو�ضع ع��دة معا�ضل

�أخرى تخ�ص احلادث وفتح املجال
ملمثلي اجلهات امل�شاركة بو�ضع
الإجراءات اخلا�صة بهم للتعامل مع
هذا النوع من احل��وادث كل ح�سب
دوره املخت�ص به ،وذلك للو�صول
الى الأهداف املرجوة من التمرين
وهو اال�ستعداد والتجهيز للتعامل

• جمال البليهيص متحدثا ً

مع �أي طارئ وكيفية ادارته واتخاذ
ال��ق��رارات احلا�سمة ل��ه وتنظيم
العمل واالت�����ص��ال ب�ين اجلهات
امل�شاركة وه��ي :وزارة الداخلية
واحلر�س الوطني والإدارة العامة
للإطفاء «مركز مبارك الكبري للمواد
اخلطرة» ووزارة ال�صحة املتمثلة يف

م�ست�شفى الأمريي والطوارئ الطبية
وامل�ستودعات الطبية والوقاية من
اال�شعاع ووزارة الإع�لام والهيئة
العامة للبيئة ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية والإدارة العامة
للجمارك والإدارة العامة للطريان
املدين.

جتنبهم واحل��ر���ص على اختيار
اال���ص��دق��اء ،مع م��راع��اة وتعزيز
القيم الدينية التي تثقف االن�سان
وحت�صنه من الوقوع يف االدمان.
وخ�لال اللقاء مت عر�ض العديد
م��ن الأف�ل�ام الق�صرية التوعوية
والعرو�ض وامل��واق��ف احلقيقية
التي تبني �آث��ار املخدرات ومدى
خطورتها ويجب احلذر واجتنابها
واالبالغ عنها من البداية �أو يف حال
مت عر�ضه من قبل �صديق �أو جمهول
وعدم الرتدد بابالغ اولياء االمور
ووزارة الداخلية ممثلة باالدارة
العامة ملكافحة املخدرات التخاذ
الالزم والتحقيق بالأمر.
•  ...ومتوسطا ً املشاركني في التمرين املكتبي

«الصحة» :طوارئ مستشفى جابر تستقبل
المواطنين قاطني جنوب السرة
قال م�س�ؤول يف وزارة ال�صحة �إن ق�سم طوارئ
م�ست�شفى «ج��اب��ر الأح��م��د» ي�ستقبل املر�ضى
الكويتيني من قاطني منطقة جنوب ال�رسة «فقط».
وذكر مدير منطقة مبارك الكبري ال�صحية املدير
التنفيذي للم�ست�شفى د�.سعود الدرعة �أن ا�ستقبال
املر�ضى يف ق�سم الطوارئ خالل املرحلة الأولى
�سيكون مقت�رصا على املواطنني قاطني جنوب
ال�رسة «فقط» لتتبعها املناطق الأخ��رى بح�سب
اجلدول الزمني املقرر.
و�أ�ضاف الدرعة �أن ق�سم الطوارئ يزخر بكادر طبي
متخ�ص�ص على «�أعلى م�ستوى وعلى �أهبة اال�ستعداد
ال�ستقبال احلاالت املر�ضية» ،م�شريا �إلى الكادر

• جانب من احلضور

التمري�ضي «املتكامل واملجهز ب�أحدث املعدات
الطبية وامل�ؤهل ال�ستقبال احلاالت».
و�أفاد ب�أن الق�سم ي�شتمل على غرف لفرز احلاالت
املر�ضية و�أخ��رى لفح�صها وهي م��زودة ب�أ�رسة
ف�ضال عن غرف مالحظة للرجال والن�ساء والأطفال
و�أخرى للإنعا�ش �إ�ضافة �إلى ق�سم الأ�شعة اخلا�ص
بالطوارئ.
يذكر �أن الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية بوزارة
ال�صحة د.عبدالرحمن املطريي �أعلن يف  28نوفمرب
� 2018أن ت�شغيل امل�ست�شفى الذي افتتح يف ذلك
اليوم برعاية وح�ضور �سمو �أمري البالد �سيكون
«على مراحل».

و�أفاد املطريي �آنذاك ب�أن املرحلة الأولى تغطي
منطقة جنوب ال�رسة وتدريجيا �سيتم التو�سع
يف اخل��دم��ات التي ت�شمل العيادات اخلارجية
بالتخ�ص�صات العامة كما تتم تغطية منطقة مبارك
الكبري ال�صحية وباملرحلة التالية يتم ا�ستقطاب
الكفاءات العاملية واال�ست�شاريني الزوار لتغطية
التخ�ص�صات الدقيقة.
ويعد م�ست�شفى جابر الأحمد �أك�بر م�ست�شفى يف
ال�رشق الأو�سط و�ساد�س �أكرب م�ست�شفى يف العامل
و�أقيم على م�ساحة �إجمالية تبلغ � 720ألف مرت
مربع ،فيما تبلغ امل�ساحة الإجمالية للمباين 660
�ألف مرت م�سطح.

طالب بلجيكيون يشيدون بدبلوماسية الكويت في المنطقة والعالم

البديوي :عالقتنا متنامية وقوية مع االتحاد األوروبي وحلف «ناتو»
�أعرب جمموعة من الطالب البلجيكيني
املتخ�ص�صني ب�شكل رئي�سي يف درا�سة
العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
الدولية عن �إعجابهم بدبلوما�سية
الكويت يف املنطقة وحول العامل.
جاء ذلك عقب م�شاركة املجموعة
التي ت�ضم  12ع�ضوا يف لقاء نظمه
�سفري الكويت لدى بلجيكا ورئي�س
بعثتيها ل��دى االحت���اد االوروب���ي
وحلف �شمال االطل�سي «ناتو» جا�سم
البديوي مبقر �إقامته يف بروك�سل.
وق��ال ال�سفري البديوي عقب حفل
ع�شاء م��ع ط�لاب «جمعية الأم��م
امل��ت��ح��دة» ب��الإق��ل��ي��م الفالمندي
البلجيكي �إن «احل����دث ين�سجم
مع جهود ال�سفارة للتوا�صل مع
جميع قطاعات املجتمع يف مملكة
بلجيكا».
و�أ���ض��اف �أن اللقاء ي�أتي يف �إطار
دبلوما�سية خا�صة بال�شباب تتبناها
اجلمعية بحيث تتم دعوة �أع�ضائها
لزيارة احدى ال�سفارات والتعرف
على وجهات النظر ال�سيا�سية يف
جميع �أنحاء العامل.
وق��ال «�ضم الوفد �أع�ضاء من مدن
وق��ط��اع��ات خمتلفة يف بلجيكا
ومعظمهم ط�لاب ع��ل��وم �سيا�سية
وع�لاق��ات دول��ي��ة� ..إنهم م�ستقبل

بلجيكا و�أوروبا».
و�أو�ضح �أن اللقاء مع امل�شاركني
البلجيكيني �أتاح لهم الوقوف على
ال��دور ال��ذي ت��ؤدي��ه الكويت على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي يف
العديد من اجل��وان��ب مبا يف ذلك
اجلوانب الإن�سانية ودور �صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد الذي كرمته الأمم املتحدة
ومنحته لقب قائد للعمل الإن�ساين.
وا�ستعر�ض ال�سفري البديوي اجلهود
الدبلوما�سية للكويت يف جماالت
حل اخلالف اخلليجي و�إحالل ال�سالم
والأمن يف املنطقة �سواء يف �سورية
�أو اليمن �أو فل�سطني.
كما �أ���ش��ار �إل���ى ع�لاق��ات الكويت
«املتنامية والقوية» مع كل من
االحتاد الأوروبي وحلف ناتو.
و�شارك يف اللقاء الدبلوما�سيان
الكويتيان علي اليحيى وعبدالله
ال�����ش�راح م���ن اع�����ض��اء البعثة
الدبلوما�سية الكويتية يف االمم
املتحدة يف نيويورك ،وذل��ك عرب
دائرة فيديو مغلقة.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ان يف
حديثهما اولويات الكويت وان�شطتها
ب�صفتها ع�ضوا غري دائ��م مبجل�س
االم��ن ،واجابا على اال�سئلة التي

• جاسم البديوي مع الطلبة البلجيكيني

طرحها الطلبة البلجيكيون.
و�أعرب عدد من الطلبة البلجيكيني
امل�شاركني يف اللقاء عن انطباعاتهم
عن مو�ضوع الأم�سية.
وق��ال��ت طالبة ال��ق��ان��ون ماريري
فان �آي�سيغيم من جامعة «غينت»
ان التجمع مت يف اج��واء ودية وان
«انطباعها عن الكويت تغري للأف�ضل

بعد هذه الأم�سية».
و�أ�ضافت �آي�سيغيم «علمت ان الكويت
تنجز الكثري من االمور ومل اكن على
علم بذلك من قبل مثل دور املر�أة يف
الكويت وقدرتها على احل�صول على
منا�صب عالية ومنا�صب دبلوما�سية»
م�ستدركة بالقول «ذهلت جدا بذلك
و�أود ان ازور الكويت».

وم���ن جهته ق���ال ط��ال��ب العلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة «ف���ري
يونيفري�سيتي» ريكاردو �أفيالر يف
بروك�سل ان��ه اكت�شف الكثري من
االمور عن الكويت.
واتبع «اين معجب حقا مب�ساهمات
الكويت يف املنطقة وبقية دول
العامل ومل �أكن اعلم بذلك من قبل».

وو�صف �أفيالر االم�سية بـ«الفر�صة
التي ال ت�صدق والتي تظهر انفتاح
الكويت» ،واثنى على مبادرة �سفارة
الكويت بفتح ابوابها للطلبة بغر�ض
تو�ضيح دور الكويت يف ال�سيا�سة
اخلارجية.
و�أك��د ان��ه �سينقل ه��ذه املعلومات
اخلا�صة بالكويت الى طلبة �آخرين
يف جامعته ،معرب ًا ع��ن رغبته
ال�شديدة يف زيارة الكويت.
وب���دوره ق��ال امل��وظ��ف يف جمعية
معاهدة حلف االطل�سي «اتنالتك
تريتي» �سيمون هارتيلري ان «مثل
هذه املنا�سبات ت�ساعدنا بالفعل يف
ر�ؤية االختالفات بني دول املنطقة
والعوامل امل�شرتكة بينها وكيفية
تعاي�ش الدول املختلفة مع بع�ضها
البع�ض».
وتعد جمعية معاهدة حلف االطل�سي
ومقرها بروك�سل منظمة جمتمع
مدين دولية ت�ضم يف ع�ضويتها 38
دول��ة تقوم بالتدريب والتثقيف
حول ال�ش�ؤون اخلارجية وق�ضايا
االمن ذات ال�صلة بحلف الناتو.
وقال هارتيلري ان انطباعه ال�سابق
ع��ن الكويت ه��و «ان��ه��ا بلد غنية
بالنفط فقط» ،اال ان��ه ات�ضح ان
دور الكويت يف العامل اكرب بكثري

وي�شبه بلجيكا ،فهي تريد بناء
اجل�سور وتكون رابط ًا بني الثقافات
املختلفة.
و�أ���ض��اف ان «بلجيكا والكويت
ت�سعيان من خالل ع�ضويتهما غري
الدائمة مبجل�س االمن الى حتقيق
الهدف ذاته وهو تعزيز ال�سالم يف
العامل».
واو�ضح ان «اللقاء اظهر انه حتى
وان كنت دولة �صغرية ت�ضم عددا
قليال من ال�سكان فلديك ت�أثري كبري
وايجابي».
ومن جانبها قالت هان فاندر�ستني
التي تعمل على احل�صول على درجة
املاج�ستري يف احل��ك��م والتنمية
يف مدينة �أنتويرب انها «افتتنت
بالثقافة العربية خ�لال زيارتها
للأردن يف نوفمرب املا�ضي».
و�أعربت عن �شكرها لل�سفري البديوي
على دعوته لهم و�رشحه لكل ما
�أرادوا معرفته عن الكويت.
وت�أ�س�ست «جمعية الأمم املتحدة»
بالإقليم الفالمندي البلجيكي يف عام
 1976الط�لاع اجلمهور يف بلجيكا
على �آلية عمل االمم املتحدة ومبادئ
التعاون ال��دويل وكيفية معاجلة
منظومة االم��م املتحدة للق�ضايا
العاملية املعا�رصة وحلها.

