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 حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تنظم شركة املجموعة التعليمية القابضة املؤمتر األول 
للتعليم اإللكتروني للمعلمني واألكادمييني حتت عنوان «املعلم 
في بيئة التعليم اإللكتروني» وذلك الثالثاء املوافق ٢٣ اجلاري 

في قاعة املؤمترات الكبرى بغرفة جتارة وصناعة الكويت.
  ويهدف هذا املؤمتر الى تســـليط الضوء على أهمية تطوير 
وتنمية قدرات املعلمـــني واألكادمييني في الكويت مبا يؤهلهم 
للتعامل مع مقتضيات التطور التكنولوجي والتعريف مبدى 
أهمية التعليم اإللكتروني فـــي صناعة املعرفة وفتح مجاالت 
واسعة للتعلم الذاتي املرن واملستمر وتسهيل انسياب املعلومات 
واخلبرات التربوية بطريقة حديثة في بيئة تعليمية تفاعلية 
غنية مبصادر التعلم املتطورة، هذا ما دفع املجموعة التعليمية 
القابضة لدعوة هيئات رائدة عامليا ومتخصصة في تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال ومهارات التقنية الالزمة لتطبيق التكنولوجيا 

في بيئة التعليم.
  وتأتـــي هذه املبادرة دعما من املجموعة التعليمية القابضة 
للقطاع احلكومي التعليمي املتمثل في وزارة التربية والتعليم 
العالي في توجهها نحو بـــدء تطوير البنية التحتية للمرافق 
التعليمية من خالل خلق بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات 
التي تشهدها تقنيات فصول املستقبل الذكية والتعليم اإللكتروني 
بشكل عام، ومبشاركة كل من «منظمة ايبكت األوروبية» و«اتوميك 
للتعليم» لتوفير حلول التعليم وأســـاليب التطبيق للمعلمني 

واألكادمييني.
  ويعد «ايبكت» هو البرنامج املانح للرخصة التربوية األوروبية 
للتعليم بالتكنولوجيا والتي تدل على ان حاملها حقق املعايير 
األوروبية لدمج التكنولوجيا في التعليم، وتختص هذه الرخصة 
بالعاملني في مجال التربية والتعليم الراغبني في تطوير مستواهم 

املهني، ومن مميزات هذا البرنامج: 
  ـ دمـــج مختلف أدوات وتقنيات احلاســـب واالتصاالت في 
أساليب التدريس للوصول الى مخرجات تعليمية عالية قادرة 

على التعامل مع حتديات بيئة العمل العاملية.
  ـ حتسني أداء املعلمني واألكادمييني من خالل تطبيق تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال.
  ـ رفع كفاءة معايير التدريب التي تضمن نتائج االستثمار 

في تكنولوجيا التعليم.
  وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة املجموعة التعليمية بدر 
الزيد الطريجي ان القوى البشرية هي احملرك الرئيسي ألنشطة 
واســـتثمارات املجموعة، كما اضـــاف «نحن نعتقد ان التعليم 
اإللكتروني لن تأتي ثماره ما لم يتم إعداد وتأهيل القوى البشرية 
للتمكن من التعامل مع مهارات وقدرات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال اجلديدة في بيئة العملية التعليمية».
  هذا ويعقد املؤمتر بقاعة املؤمترات الكبرى في مبنى غرفة 
جتارة وصناعة الكويت في الســـاعة العاشرة صباحا، حيث 
يشـــمل املؤمتر أنشطة عديدة من مراســـم االفتتاح الى ورش 
العمل التي تنقسم الى ورش عمل خاصة بأعضاء الهيئة اإلدارية 
فـــي املدارس وأعضاء الهيئة األكادميية باجلامعات خالل فترة 

الظهيرة، وورش عمل مسائية خاصة مبعلمي املدارس.
  يذكر ان شركة املجموعة التعليمية القابضة (edu) تأسست 
في عام ١٩٨٢ ومتثل املجموعة أحد أكبر الشركات العاملة على 
مستوى منطقة الشـــرق األوسط في مجال إدارة االستثمارات 
ضمن القطاع التعليمي والتدريبي، حيث متتد اســـتثماراتها 
لتشـــمل جميع أنواع التعليم املتمثلة بالتعليم األساســـي في 
جميع مراحله التعليميـــة، وتعليم وتأهيل ذوي االحتياجات 
اخلاصـــة، باإلضافة الى التعليم العالـــي والتدريب والتأهيل 
البشري، ومن املعروف ان شركة املجموعة التعليمية القابضة 
هي املالكة لكل من جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ومدارس 

اإلبداع األميركية. 

 مســــقط ـ كونا: اكد سفيرنا لدى ســــلطنة عمان سالم 
غصاب الزمانان ان عالقات سلطنة عمان والكويت تاريخية 
ومصيرية وتتنامى باطراد منذ عقود وهي في تطور مستمر 
وتعد منوذجا للعالقات االخويــــة الطيبة واحلميمة التي 

ترسخت على مدى عقود طويلة.
  وقال الزمانان في حديث لصحيفة «عمان» نشرته امس 
مبناسبة العيد الوطني الـ ٤٠: اننا في البلدين نعتبر عالقاتنا 
منوذجا مثاليا للعالقات االخوية بني الدول «فنحن نرتبط 
بأواصــــر القربى واالخاء والدين واللغة واجلوار والوحدة 
واملصير وينظر الى العالقات بني بلدينا كمجموعة مترابطة 
ومتكاملة تشــــمل كافة اجلوانب السياســــية واالقتصادية 

والتنموية واالجتماعية والتجارية والثقافية».
  واضاف ان العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد 
أرسى دعائم الوحدة الوطنية والنهضة التنموية الشاملة 
التي ينعم بخيراتها الشعب العماني في انحاء البالد، مشيرا 
الى أن جاللته قدم اسهامات بارزة في تعزيز األمن والسلم 

في املنطقة والعالم بحكمته وحنكته.
  واشار الى ان الكويتـ  أميرا وحكومة وشعباـ  لن تنسى 
للســــلطنة املواقف املشــــرفة التي جتلت بكل صورها ازاء 

محنة الكويت، مشيرا الى أن العالقات الشخصية املتميزة 
واحلميمة بني قيادتي البلدين تدفع دوما بهذه العالقات الى 
آفاق أوســــع، كما تسهم في توحيد املواقف ازاء الكثير من 

القضايا التي تهم دول املنطقة والعالم.
  وذكر الزمانان ان هناك جلنة كويتية ـ عمانية مشتركة 
تأسست منذ عشر سنوات برئاســــة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح والوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية العماني يوسف بن علوي 
بن عبداهللا اذ تســــهم اجتماعات اللجنة ومناقشــــاتها في 
ايجاد آفاق أوســــع للتعاون فضال عن ان التبادل التجاري 
بني البلدين يعتبر في مستويات متقدمة ويرتبط القطاعان 
العام واخلاص في البلدين بعالقات تعاون وتبادل مصالح 

مشتركة حتقق غاياتهما في التنمية والتطوير.
  واوضح «انه ال ميكن للعالقات بني الكويت والسلطنة 
ان تصل الى ما وصلت اليه لوال االرادة السياسية والدعم 
املستمر والرعاية الكرمية واملباشرة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأخيه السلطان قابوس بن سعيد».

  وأكد على وجود تشاور وتنسيق مستمرين بني قيادتي 
البلدين حيــــال مختلف القضايا واألمور التي تهم البلدين 

واألمتني العربية واالسالمية، وجهود تبذل في سبيل تعزيز 
األمن والسلم في املنطقة والعالم.

  وقال السفير الكويتي ان مسيرة مجلس التعاون متضي 
قدما في حتقيق اهدافها التي تصب في مصلحة أبناء دول 
املجلس في املقام األول وقد اثبتت مبرور الوقت أنها حتقق 
مكاسب لشعوب املنطقة التي على متاس مبصاحلهم وحياتهم 
ومنها التنقل بالبطاقة الشــــخصية التــــي اكتملت بإعالن 
الكويت والسعودية تطبيق هذه اخلدمة باالضافة الى الربط 

الكهربائي بني دول املجلس.
  وأشار في حديثه الى العمل في مشروعي الربط املائي 
والســــكة احلديد اللذين سيســــهالن عملية النقل بني دول 
املجلس خاصة نقل البضائع كما سيساهم في تعزيز السالمة 
على الطريق باعتبار أن حوادث القطارات اقل من حوادث 

السيارة.
  ومن املنجزات املهمة ملواطني دول املجلس فتح مجاالت 
العمل في أي دولة من دول املجلس الســــت بالتساوي في 
املعاملة مع التأمينات االجتماعية وهي خدمات حتققت برؤى 
مشتركة، مستدركا بالقول «ومع ذلك فإن املجلس أمامه الكثير 

من الطموحات والتطلعات التي يسير الى تنفيذها». 

 يغادر نائب رئيس االحتاد العربي 
حلماية حقوق امللكية الفكرية واملنسق 
بــــني االحتادات وفــــروع دول  العام 
مجلس التعــــاون اخلليجي ومجلس 
الوحدة االقتصادية العربية ـ جامعة 
النون غدا  العربيــــة د.بــــراك  الدول 
متوجها الى العاصمة األردنية عمان 
للمشــــاركة في املنتدى الدولي حول 
امللكيــــة الفكريــــة والتحكيم حلماية 
املبدعني واملخترعني ٢٤ و٢٥  حقوق 
اجلــــاري الذي يقام حتت رعاية امللك 
عبــــداهللا الثاني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية وبحضور أمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى ورئيس 
اللجنــــة املنظمة د.محمــــد احلاليقة 
ورئيس الوايبو كرســــتني ريتشارد 
والنائب األول للمركز الدولي لنزاعات 
االستثمار في واشنطن د.نسيب زيادة، 
ويشارك في املنتدى الدولي نخبة من 
رجال القضاء وعمداء العديد من كليات 
احلقوق العرب واألجانب ومسؤولي 
املراكز الدولية للمنازعات الناجتة عن 
االستثمار وأستاذة القانون واحملامني 
واحملكمني الدوليني من مختلف دول 

العالم.
  وقال د.براك النون: ان برنامج عمل 
التي تهم  املنتدى غني باملوضوعات 
العالم العربي، حيث سيناقش العديد 
من املوضوعــــات للحماية القانونية 
للملكيــــة الفكرية فــــي مجال العقود 
واالســــتثمارات في ظــــل االتفاقيات 

احتياجات املستهلك في املكان والتوقيت 
املناسبني وبالسعر املناسب من خالل 
وسيط الكتروني سواء داخل حدود 
الدولة أم خارجها وهو ما يخفض نفقات 
االتصال التقليدي، فضال عن مقاومة 
الفســــاد واالحتكار بفضل الشفافية 
املتوافرة فــــي مثل هــــذه التعامالت 

التجارية.
  واضاف د.براك: ان امللكية الفكرية 
متثل حجر األساس للتعامالت التجارية 
القائمة على تبادل السلع، وأصبحت 
امللكية الفكرية مثل براءات االختراع 
والعالمات التجارية وحقوق التأليف 
تــــزداد أهميتها  التي  أحد األصــــول 
باســــتمرار ويعتبر العمل على منع 
املمارســــات التجارية غيــــر النزيهة 
وتطبيق اجراءات رادعة للحد منها عامال 

ضروريا لتحقيق النمو االقتصادي.
  واختتم د.براك النون تصريحه ان 
هذا املنتدى الدولي يأتي ليناقش كل 
هذه القضايا بعمق ومبشاركة عدد من 
املتميزين  العرب والدوليني  اخلبراء 
وذلك للتأســــيس لفهم مشترك حول 
أهمية هذه القضايا وســــبل النهوض 
بها في الوطن العربي ومشاركة العالم 
العربي بآخر التطورات القانونية. ومن 
اجلدير بالذكر ان الدكتور براك النون 
سيلقي كلمة بهذه املناسبة في افتتاح 
املنتــــدى الدولي يتنــــاول من خاللها 
مختلف القضايــــا ذات العالقة ودور 

الكويت املقبل في هذا االجتاه. 

االلكترونية والتــــي أحدثت تغيرات 
عميقة وحتــــوالت ضخمة في أمناط 
احليــــاة االجتماعيــــة واالقتصادية، 
فهي ال تعتمد على املوارد والثروات 
الطبيعية إال بقدر يسير بينما متثل 
الثروات البشرية رأس املال احلقيقي 
واالهم فــــي هذا املجال، وميثل اجلهد 
اإلنساني اآللية التي تقوم بتحويل هذه 
األفكار الى إجنازات مبتكرة ذات كفاءة 
وربحية عالية، خاصة ان العالم العربي 
مطالب بالتوجه وبقوة نحو التنمية 
التكنولوجية كأسلوب ومنهج عملي 
يقود التنمية الشاملة نحو مستقبل 
التجــــارة االلكترونية  ان  أفضل كما 
ستهيمن على الشكل التقليدي للتجارة 
الذي يتراجع يوما بعد يوم خصوصا 
في الدول املتقدمة ملا حتققه من تلبية 

الدولية وقواعد املنظمة العاملية حلماية 
حقوق امللكية الفكرية «الوايبو» وقواعد 

منظمة التجارة العاملية.
الدولي  املنتــــدى    كما ســــيناقش 
التحكيــــم في نزاعات امللكية الفكرية 
من خالل القوانني املقارنة في كل من 
كندا وفرنسا والســــويد وبريطانيا 
وسويسرا والواليات املتحدة ومصر 

واألردن.
  إضافة الى عــــرض جتارب مراكز 
التحكيــــم العاملية للتوصل الى احلل 
األمثل بني قواعــــد التحكيم املختلفة 
املســــتخدمة في فض نزاعات امللكية 

الفكرية.
  واضاف ان املنتدى الدولي سيناقش 
التحكيــــم واالنترنت وقوانني  أيضا 
عقود التحكيم اإللكترونية واستخدام 
تكنولوجيــــا املعلومــــات في دعاوى 

التحكيم اإللكتروني.
التحديات    كما ســــتتم مناقشــــة 
والتطلعات ونقل التكنولوجيا وأسماء 
البطاقات والبرمجيات ومصادر الطاقة 
وكذلك فض منازعات امللكية الفكرية 
بالوســــائل البديلة مع اســــتعراض 
للقانون األردني واملصري واألميركي 
والصيني في هذا املجال. كما ســــتتم 
مناقشــــة التحديــــات الثقافية حول 
فهم ماهية امللكية الفكرية وحمايتها 

باختالف البيئة والثقافة القانونية.
  وقال د.براك النون ان العالم العربي 
شهد حتديات كبيرة للحاق بالثورة 

 مكســـيكو 
كونا:  ـ  سيتي 
أقام سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة 
املكســـيــكــية 
عيسى  سميح 
جوهـــر حيات 
مأدبـــة غـــداء 
امس االول على 
شـــرف رئيس 
الكويتي  الوفد 
املشـــارك فـــي 
العاملية  القمة 
للقادة احملليني 

واالقليميني املنعقدة هنا حاليا األمني العام املساعد 
مبنظمة املدن العربية أحمد العدســـاني وأعضاء 

الوفد.
  وذكرت السفارة في بيان أنه «حضر املأدبة حرم 
السفير علياء حبيب جوهر حيات وعضو املجلس 
البلدي م.منى بورســـلي ومدير املكتب الفني في 
منظمة املدن العربية م.عبداهللا الدعيج وأعضاء 
السفارة امللحق الديبلوماسي بدر علي العدواني 
وامللحق الديبلوماسي خالد عبداهللا احلملي وامللحق 

الديبلوماسي محمد جاسم املزين.
  وكان عمـــدة العاصمة االحتادية املكســـيكية 
مارسيلو ابرارد افتتح في وقت سابق اليوم املؤمتر 
الثالث للمدن واحلكومات احمللية الذي يســـتمر 

يومني.
  وتسعى القمة الى مناقشة واتخاذ الترتيبات 
الالزمـــة من أجل مواجهة املشـــاكل املترتبة على 
آثار تغير املناخ والســـعي الى انفاذ صوت املدن 

الى العالم اجمع.
  يذكــر أنه فــي األول من شهر اكتـــوبر املاضـــي 
تـــم افتــتاح ســــــفارة للكــــويت في العاصــمة 

مكسيكو سيتي. 

 د.براك النون

 سميح حيات 

 السفير سالم الزمانان

 فريق الغوص خالل رفع املخلفات

 جانب من املخلفات التي رفعها الفريق

 يعقد ٢٣ الجاري بغرفة التجارة

 «المجموعة التعليمية القابضة» تنظم 
«المعلم في بيئة التعليم اإللكتروني»

 أكد أن مشروعي الربط المائي والسكة الحديد سيسهالن عملية التنقل بين دول المجلس

 الزمانان: تنسيق مستمر بين الكويت وعمان حول القضايا المختلفة

 يعقد في مكسيكو سيتي

 حيات أولم للوفد المشارك
  في قمة القادة المحليين واإلقليميين

 يشارك في المنتدى الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية باألردن

 النون: بحث استخدام تكنولوجيا المعلومات
  في دعاوى التحكيم اإللكتروني

 ضمن المرحلة األخيرة واستمرت ٢٠ يومًا

  فريق الغوص رفع ٧ أطنان من المخلفات في جزيرة قاروه

هذا املشروع البيئي.
  وذكر ان هذا املشروع يأتي 
ضمن شراكة عاملية مع اشهر 
املؤسسات الداعمة للعمل البيئي 
وهي مؤسسة ناوي في اميركا 
ومركـــز االوير فـــي بريطانيا 

واستراليا. 

يتعاون اجلميع حلماية الشعاب 
املرجانية في الكويت وعدم رمي 
التي تؤثر سلبا في  املخلفات 
احلياة البحرية كما اعرب عن 
شكر الفريق لالدارة العامة خلفر 
السواحل بوزارة الداخلية على 
تسهيل كل الصعوبات الجناز 

املرجانية اذ استطاع ان يرفع 
منذ عام ١٩٩٣ اكثر من ١١٠ اطنان 
من املخلفـــات واملواد الضارة 
عن الشـــعاب احمليطة باجلزر 
اجلنوبية الثالث وهي ام املرادم 

وقاروه وكبر.
  وأعرب الشطي عن امله في ان 

نظرا الى اكتشاف بعض منها 
سابقا بشعاب قاروه وجزيرة 

ام املرادم.
  وأكد ان هذا العمل يأتي ضمن 
حرص الفريق على اســـتكمال 
مشـــروعه البيئي الوطني في 
رفع كل املخلفات عن الشعاب 

 أعلن فريق الغوص الكويتي 
عن انهاء املرحلة االخيرة من 
رفع املخلفات واملواد الضارة 
بالبيئـــة البحــريـــة املقــدرة 
بـ ٧ اطنان في حيز الشـــعاب 

املرجانية بجزيرة قاروه.
  وقـــال مســـؤول العمليات 
البحريـــة بالفــــريـــق وليد 
الشطي لـ «كـونا» امس انه مت 
النهائية استخدام  في املرحلة 
رافعة متحركـــة بقوة ٧٠ طنا 
لرفع املخلفات من على الشعاب 
الى االستعانة بقاطرة  اضافة 
ومقطـــورة لنقل املخلفات الى 

البر.
  واضاف الشطي ان غواصي 
الفريق استعانوا على مدى ٢٠ 
يوم عمـــل باحلقائب الهوائية 
والبرشوتات واكياس اخليش 
الكبيرة اللتقاط تلك املخلفات 
الشـــعاب املرجانية  من على 
وجتميعها فـــي مواقع محددة 

في القاع.
الفريق نشـــر  ان    واوضح 
شـــباكا خاصة علـــى املواقع 
احملددة حوالي جزيرة قاروه 
لضمان واحكام حتزمي املخلفات 
ولتســـهيل عملية االنتشـــال 
والرفع مشـــيرا الى ان الفريق 
واجه عدة صعاب خالل العملية 
منها التيـــارات املائية واملوج 

العالي.
  ولفت الى ان اعضاء الفريق 
كانوا حذرين اثناء عملهم من 
احتمال وجود بقايا املخلفات 
العسكرية للعدوان الصدامي 
الغاشم على الكويت عام ١٩٩٠ 

للتمكن البشـرية  القوى  تأهيـل   الزيد: 
  من التعامل مع مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 اتحاد الجمعيات األهلية ينتقد محاوالت تقسيم السودان
 أعرب احتاد اجلمعيات األهلية في العالم 
اإلسالمي عن استنكاره الشديد ورفضه حملاوالت 
الضغط واملساومة من قبل بعض القوى وعلى 
الواليات املتحدة األميركية لتقسيم  رأســـها 
السودان، وأشار إلى ان أي محاولة للنيل من 
وحدة هذا البلد تكون مبثابة النيل من وحدة 
األمتني العربية واإلسالمية وتقسيم أراضيها 

واالعتداء على هويتها وحضارتها.
  وقال نائب األمني العام الحتاد اجلمعيات 
األهلية بالعالم اإلسالمي احملامي مبارك املطوع 
ان الضغوط التي متارس على حكومة السودان 
من اجل عمل استفتاء النفصال جنوب السودان 
عن شماله هي محاولة للنيل من وحدة وقوة 
ومتاســـك هذا البلد الذي ينتمـــي منذ القدم 

للحضارة اإلسالمية واالفريقية واألمة العربية، 
كما انها تعد اعتداء على وحدة هذه األمة التي 
ينتمي اليها، ويعتبر تدخال في الشأن الداخلي 
للدولة السودانية مما يتعارض مع املواثيق 
والعهود الدولية التي متنع التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول اال في الظروف احلرجة التي 

يترتب عليها تهديد األمن والسلم الدوليني.


