
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
أقيم صباح أمس حفل تكرمي املتفوقني 
م��ن خريجي كليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للعام الدراسي 2018/2017 وذلك 
على مسرح ديوان عام الهيئة اجلديد 
مبنطقة الشويخ. ووصل موكب سموه 
إل��ى مكان احلفل حيث استقبل بكل 
حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية 
ووزير التعليم العالي رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب الدكتور حامد العازمي 
وم��دي��ر ع��ام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب الدكتور علي 

املضف وأعضاء هيئة التدريس.
وش��ه��د ح��ف��ل ال��ت��خ��رج س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د وسمو 
الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس األمة باالنابة 
عيسى ال��ك��ن��دري وك��ب��ار املسؤولني 
بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة 

اخلريجني واملواطنني.
وب��دأ احلفل بالسالم الوطني ثم 
ت��الوة آي��ات من القرآن الكرمي بعدها 
ألقى وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم 
العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

كلمة قال فيها:
يسرنا في هذا اليوم الكرمي أن نشهد 
حفل تخريج كوكبة مباركة من أبنائنا 
وبناتنا من منسوبي كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدربب 
وم��ع��اه��ده وأن نشاركهم فرحتهم 
الغامرة بهذا اإلجن��از اجلميل الذي 
نأمل أن يكون ب��إذن الله فاحتة خير 
وب��اك��ورة إسهامهم املرتقب في بناء 
وطننا الكرمي، إذ ال يبنى الوطن وال 
تعلو راي���ات مجده إال س��واع��د بنيه 
من الشباب املتسلح بالعلم واإلميان 
وامل���ت���زود ب��إت��ق��ان اخل��ب��رة وحسن 
التدريب فاملعرفة النظرية الصرفة 
ال تؤتي أكلها ما لم تصقل باملمارسة 
العملية على أرض ال��واق��ع خ��ارج 
ق��اع��ات ال���درس وال��ت��دري��ب إذ ثمرة 
العلم العمل به وال يحسن العمل عند 
الله وعند الناس إال بحسن اإلتقان 

وجتويد األداء.
ل��ق��د ك���ان ال��ه��دف ال��رئ��ي��س ال��ذي 
توخته الدولة بإنشاء كليات التعليم 
التطبيقي توفير ال��ق��وى الوطنية 
الفنية العاملة وتزويد البالد بالعمالة 
املدربة املطلوبة في مجاالت االنتاج 
املختلفة مب��ا يفي مبتطلبات سوق 
العمل مع توفير ما حتتاجه مؤسسات 
الدولة من موظفني متخصصني على 
دراي��ة كاملة بإجناز األعمال املنوطة 
بكل مؤسسة منها على نحو يكفل لها 
حتقيق غاياتها املرسومة في خدمة 

الوطن واملواطنني.
صاحب السمو إن رعايتكم الكرمية 
لهذا احلفل تؤكد ما عهد عن سموكم من 
عناية سامية فائقة تولونها ألبنائكم 
الشباب عموما وخريجي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب خصوصا 
وإنها لرعاية تترجم بجالء نظرتكم 
احلكيمة الثاقبة التى ت��رى أن بناء 
كويت جديدة سيعتمد بصورة كبيرة 
على العمالة املاهرة القادرة على إجناز 

متطلبات املرحلة اجلديدة والنهوض 
بأعبائها اجل��س��ام فلم يعد - كما ال 
يخفى على شريف علمكم - العمل 
املكتبي التقليدي كفيال بتحقيق ذلك بل 
صار في حكم الواجب املتحتم توسيع 
دائ��رة اإلف��ادة من املهن التطبيقية ملا 
لهذا القطاع العامل من أثر فعال في 
تسريع عجلة اإلنتاج الوطني وزيادة 
دخل الدولة وتنويع مصادر ثروتها 
السيما في ظل الظروف االقتصادية 
العصيبة التي تعصف بالعالم شرقا 
وغ��رب��ا وتتقاذفه ب��ني أزم���ات قدمية 
سابقة ووليدة الحقة ال تلبث أن تسكن 
ريحها حتى تعود لتنشط من جديد 

بأقوى مما كانت عليه.
أيها احلضور الكرمي إن من أجل 
أهداف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب العمل على استيعاب طاقات 
الشباب واستثمارها على الوجه األمثل 
مب��ا يحقق للوطن اإلف���ادة القصوى 
منها وذلك بحسن توظيفها مع األخذ 
باالعتبار ض���رورة م��راع��اة الفروق 
ال��ف��ردي��ة بينهم وه��و م��ا يتطلب من 
القائمني على مؤسسات هذا التعليم 
القياس الدقيق والفحص املستقصي 
للقدرات املختلفة للطلبة املتقدمني 
ل��ل��دراس��ة ف��ي كلياته وم��ع��اه��ده وال 
ري��ب أن ذل��ك سيكون خير معني في 
ال��وق��ت نفسه على القضاء على افة 
البطالة بوجهيها الظاهر منها واملقنع 
وتوجيه أبنائنا التوجيه الصائب 
نحو املجاالت التدريبية املناسبة التي 
تتوافق وميولهم املختلفة وتتمكن من 
استيعاب ملكاتهم املتنوعة مبا يحول 
بينها وبني خطر التسرب إلى حقول 
ال متيل إليها تطلعاتهم وال تنشط 
لالبداع فيها قدراتهم إذ السنة الكونية 
املاضية قاضية بأن كل إنسان ميسر 

ملا خلق له.
أب���ن���ائ���ي اخل���ري���ج���ني.. ب��ن��ات��ي 
اخل��ري��ج��ات: ن��ب��ارك لكم كما نبارك 
ألنفسنا تخرجكم بنجاح هذا العام هذا 
النجاح الذي هو حصاد أعوام من اجلد 
واالجتهاد املمزوجني بالسهر والعرق 
فهنيئا لكم ما حققتم من جناح أنتم به 
جديرون لكن ال تظنوا ان تلك نهاية 
املطاف بل إنكم اليوم لتشهدون حلظة 
امليالد اجلديد حيث اخلطوة األول��ى 
ف��ي دروب حياتكم العملية بعد أن 
تزودمت في تلك األعوام مبا حتتاجونه 
من علوم ومعارف ومهارات تؤهلكم 
ملسير مسدد موفق ف��ي ه��ذه احلياة 

اجلديدة.
إن الوطن ال��ذي ظل يرعاكم طوال 
ه��ذه االع���وام وأن��ت��م تصنعون على 
عينه لم يبخل عليكم قط بتوفير كل 
الظروف املهنية واألسباب املعينة على 
حتقيق النجاح والتفوق وإن��ه اليوم 
يتوسم فيكم رد ذلك اجلميل والوفاء 
بعهده القدمي مبراقبة الله في أعمالكم 
وإتقان ما يوكل إليكم أداؤه من مهمات 
ووظ��ائ��ف مع حفظ األم��ان��ة ورعاية 
لوائح العمل ونظمه واإلخ��الص في 

ذلك قدر اإلمكان وفقكم الله لكل خير.
ثم ألقى مدير ع��ام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب كلمة 

قال فيها: 
أم��ا بعد ف��ه��ذه س��اع��ة ف��ي تاريخ 
الكويت يا صاحب السمو ليست مثل 

ال��س��اع��ات وه���ذا م��وض��ع م��ن وطننا 
الكويت ليس مثل املواضع قد يضيع 
ال��ع��م��ر إال س��اع��ة وت��ض��ي��غ األرض 
إال موضعا. فتشريفكم لنا اآلن يا 
صاحب السمو وللهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب ه��و ساعة من 

الفرح تنتظرها الهيئة وجميع أبنائها 
ومنتسبيها عاما كامال حتى نقدم إليكم 
وإلى صحبكم الكرام يا صاحب السمو 
أطيب ثمار الهيئة وخالصة مخرجاتها 
من الشباب الكويتي بعزمه ال��ذي ال 
يعرف التردد وشعبه الذي ال يعرف 

التفرق ومع أن البحر عاصف األنواء 
والسفينة ف��ي م��وج كاجلبال فإنها 
سوف ترسو في أمان الله على البقعة 

املباركة من اجلودي.
ه��ن��اك ط��ائ��ر ي��غ��رد ف��ي أف��ق احللم 
الكويتي وتعمل معه الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب بكل 
اجل��دي��ة م��ع زميالتها م��ن مؤسسات 
الكويت ه��ذا الطائر اسمه )الكويت 
2035( إنها الكويت اجلديدة املركز 
املالي والتجاري والثقافي إن شاء الله 
إنها بالغة املوقع اجلغرافي والطاقة 
البديلة وإنها بالغة االقتصاد املعرفي 
ومدينة احل��ري��ر إن��ه��ا ميناء مبارك 
وإنها املصفاة الرابعة ثم إنها بعد 
ذلك السياحة الثقافية بكل متعلقاتها 

اجلمالية.
وس��وف تظل الكويت هكذا حتت 
قيادتكم ي��ا ص��اح��ب السمو تصوغ 
أسلحة من قوة احلق واحلب وأسلحة 
من ق��وة امل��ال واحلكمة وأسلحة من 
سماحة اإلنسانية والغفران وجمع 

الشمل.
إن الهيئة يا صاحب السمو وبفضل 
تشجيعكم السامي وبدعم أكيد من 
مؤسسات ال��دول��ة تنفذ اآلن رؤيتها 
وتبني برامجها وخططها القادمة 
إن شاء الله عبر هذا املنظور املهم في 
صناعة التقدم. وعلى سبيل التمثيل 
وحرصا على وقتكم يا صاحب السمو:

- سوف نقوم في القريب العاجل 
ب��إع��داد خطة استراتيجية جديدة 
للهيئة تتماشى م��ع كويت2035 

ومتبنية توجيهاتكم السامية.
- كما أن الهيئة عاكفة اآلن على 
تطوير ق��اع��دة البيانات بالكليات 
واملعاهد عبر النظام اآللي مع حتديث 
البيانات وتصميم التقارير ومؤشرات 
قياس األداء واملراقبة وتلك مسألة 
تنبني عليها كل العمليات التعليمية 
وال��ت��رب��وي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ي شتى 

صورها.
- حصول ع��دد من كليات الهيئة 
ومعاهدها على شهادات من مؤسسات 
عاملية في االعتماد األكادميي وكذلك 
املؤسسي وأيضا على شهادات عاملية 
ف��ي اجل���ودة مب��ا يجعلكم ي��ا صاحب 
السمو تطمئنون إلى سالمة مساعي 
الهيئة في تطبيق األنظمة واملعايير 

العاملية.
- االه��ت��م��ام ب��ع��ن��اص��ر العملية 
التعليمية وأخص بها الطالب وعضو 
هيئة التدريس والتدريب فهما الركنان 
األساسيان في منتج العملية كلها ومن 
هنا نعمل دائما على تطوير مناهجنا 
ولوائحنا كما أننا في تواصل دائم 
مع جهات العمل املعنية في القطاعني 
احلكومي واخلاص ملعرفة احتياجات 
س��وق العمل لكي تنافس املعايير 
القائمة في أكبر املؤسسات التعليمية 

والعاملية.
- متابعة خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��أك��د م��ن ت��وظ��ي��ف��ه��م في 
مجاالتهم كما أن��ن��ا ن��ق��وم بتشجيع 
خريجينا على االنخراط في القطاع 
اخلاص وباألخص القطاع الصناعي 
من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع احتاد 
الصناعات الكويتية حل��ث طلبتنا 
وتوجيههم نحو هذا القطاع الذي يعد 

رافدا اساسيا في اقتصاد الدولة.
- وأخ��ي��را ي��ا صاحب السمو فإن 
الهيئة اآلن على وش��ك إق��رار هيكلها 
التنظيمي اجل��دي��د ه��دف��ه حتقيق 
الرسالة األصلية من إنشاء الهيئة 
وس���وف ي��ك��ون ه��ذا الهيكل موضع 

التطبيق بإذن الله قريبا مما سيعطي 
دافعا كبيرا للهيئة للمضي في حتقيق 
رسالتها ورؤيتها التي أنشئت من 

أجلها.
أي��ه��ا احل��ض��ورح��دي��ث ال��ط��م��وح 
والتحديات أمامنا في الهيئة يا صاحب 
السمو طويل وشاق ولكن وقوفكم إلى 
جانبنا بدعمكم وتشجيعكم يذلل 
الطريق الصعب وإننا نعاهدكم يا 
صاحب السمو بالسير قدما في حتقيق 
رؤيتكم السامية للكويت عن طريق 
جتهيز األيدي العاملة املهنية الفاعلة 
والدفع بها إلى ميادين العمل لتشارك 
في بناء الكويت احلديثة وتقربنا من 

مدينة احلرير إن شاء الله.
أما أنتم أيها املتفوقون فإننا نعلم 
أنكم قطعتم ه��ذه املسافة القصيرة 
بني مقاعدكم اآلن وب��ني ه��ذه املنصة 
في سنوات مرهقة من السهر والتعب 
والتحصيل ال��واع��ي حتى أصبحتم 
جديرين بهذه اللحظة من حب وطنكم 
وإك��رام أميركم ووالدكم ولذلك فإننا 
نهنئكم مرتني م��رة بجهدكم العظيم 
وتفوقكم امل��ش��رف وم���رة بالتكرمي 
امل��ب��اش��ر م��ن ال��وط��ن وم���ن صاحب 
السمو وتلك والله بطاقة عبور فاخرة 
تعلقونها على صدوركم إلى املستقبل 

املشرف بإذن الله.
انطلقوا على اسم الله وحافظوا على 
وح��دة الكويت وتفوقها ثم حافظوا 
على اس��ت��م��رار ال��ت��ف��وق ف��ي حياتكم 
العملية عبر ال��ق��راءة والتدريب فإن 
حلظة التخرج هي في الواقع حلظة 

االنطالق وليست حلظة الوصول.
ادخلوا حياتكم اجلديدة من باب 
األخالق فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنني.
كما مت ع��رض فيلم وثائقي حمل 
عنوان )أبشر( ومت عرض فقرة غنائية 
من قبل قسم التربية املوسيقية في 
الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
وأل��ق��ت اخلريجة رقية الزيداني 
كلمة نيابة ع��ن زم��الئ��ه��ا املتفوقني 
جاء فيها: احلمد لله الذي كرم العلم 
والعلماء وافاض علينا بوافر اخليرات 
والنعم نلتقي بكم في ه��ذا الصباح 
اجلميل ال��ذي هل علينا بضيائه وقد 
رسم بسماته على شفاه الكويت وقد 
توج برعاية صاحب السمو أمير البالد 
ال��وال��د القائد الشيخ صباح األحمد 
قائد العمل اإلنساني وأدامه تاجا على 
رؤوس الكويت والكويتيني وضيوفه 
الكرام هذه الرعاية التي متنحنا الثقة 
في النفس وتدفعنا دوما خلدمة وطننا 

الكويت حتت قيادتنا احلكيمة.
احلفل الكرمي الشباب هم الطاقة 
احملركة لتنمية أي مجتمع وارتقائه 
وه��م أس���اس أم��ن��ه واس��ت��ق��راره وهم 
الثروة الباقية وه��م نصف احلاضر 
وك��ل املستقبل لقد تعلمنا م��ن هذا 
املنطق السامي أن تكون طموحاتنا 
وآمالنا متجهة دائما خلدمة وطننا 
ال��ك��وي��ت لنعلي ال��ب��ن��اء ونسهم في 
التنمية وسوف مننحه خالص الوالء 
له ول��والة أمرنا ونحافظ على أمنه 

واستقراره وممتلكاته وثرواته.
ه��ذه أرض الكويت هبة الله إلينا 
ورضاء األب واألم علينا وهي املعطف 
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أمير البالد يهنئ رئيس اليونان بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ب��روك��وب��ي��وس ب��اف��ل��وب��ول��وس رئيس 
جمهورية اليونان الصديقة عبر فيها 

سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته 
دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 
كل التقدم واالزده���ار. وبعث سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس 
رئيس جمهورية اليونان الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور 
الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
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خالل حفل أقيم حتت رعاية وحضور سموه على مسرح »الهيئة«

2018/2017 األمير كّرم متفوقي »التطبيقي« للعام 

سمو األمير في لقطة جماعية مع اخلريجني واخلريجات

أمير البالد يحيي املتفوقني

ترحيب بحضور سمو األمير

األمير وولي العهد يشاركان في قطع كيكة خالل االحفل


