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 محمد هالل الخالدي
  ضمن مشاركة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
معرض «االستقالل ٥٠» الذي يقام 
في أرض املعارض الدولية زار مدير 
عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي 
اجلناح اخلاص بالكليات واملعاهد 
حيث أشاد باإلجنازات واألعمال 
التخصصات  التــــي تعبر عــــن 
املطروحة بها وخالل جولته أعرب 
د.النفيسي عن إعجابه وسعادته 
مبا شــــاهده من إجنازات قدمتها 
الكليات واملعاهد والتي متت بأيدي 
طلبة الهيئة وبإرشــــاد وتعليم 

من أساتذة أكادمييني ومهنيني استطاعوا بخبراتهم 
ومعرفتهم توصيل املعلومة العلمية والتدريبية للطلبة 
والتي أثمرت مبا نراه اليوم من مشاركة فعالة تثبت 
قدرة الهيئة على العمل واجناز ما ميكن ان يساهم 
في تنمية وتطوير املجتمع واالنخراط ضمن خطط 
التنمية التي تعمل من أجلها جميع قطاعات الدولة 
املختلفة ومتنى د.النفيسي ان تستمر هذه االجنازات 
والعطاءات من قبل األساتذة والطلبة بحيث تتطور 

مع تطور املجتمع ومواكبة جميع 
احتياجات قطاعات الدولة املختلفة 
ملســــايرة التكنولوجيا احلديثة 
املطلوبة بجميع دول العالم. وبني 
د.النفيسي ان مشاركة الهيئة في 
معرض االستقالل الذي يقام ألول 
مرة بواقع ٩ أجنحة مبساحة ٤٣٢ 
مترا مربعا يعتبر دليال واضحا 
على رغبة الهيئة في إبراز أهمية 
الدور الذي تقــــوم به في خدمة 
شريحة كبيرة من الشباب الكويتي 
فهناك من اســــتفاد من الدراسة 
والتخصص في مجاالت التربية 
والعلــــوم والصحة واالتصاالت 

والطاقة واإلنشاء والعمل احلر.
  ونوه النفيسي بأن اجلميع في إدارة الهيئة يعمل 
جاهدا علــــى تذليل جميع العقبات التي تقف حجر 
عثرة في تنمية ورقي مجــــاالت التعليم التطبيقي 
والتدريب وحتقق الرسالة املرجوة من انشاء الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي توفير كوادر 
وطنية مؤهلة تأهيال علميا وفنيا لسد احتياجات سوق 

العمل واملساهمة في تنمية االقتصاد الوطني. 

 لندن ـ كونا: أكد وزير اإلعالم 
األســــبق ناشــــر جريدة «اآلن» 
االلكترونية د.سعد بن طفلة ان 
الصحــــف االلكترونية أصبحت 
تنافــــس الصحــــف الورقية في 
العالــــم إذ ان اجليل احلالي هو 
جيل ثورة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال.
  وقال بن طفلـة في تصريــــح 
لـ «كونا» على هامش مشاركته في 
حفل احتاد طلبة الكويت ـ فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا الليلة قبل 
املاضية ان جيل الشباب احلالي 
اكتسب التكنولوجيا ولم يتعلمها 

في حني ان اجليل السابق وهم مواليد السبعينيات 
والثمانينيــــات تعلموها. وأضاف ان «املســــتقبل 
لإلعالم الرقمي وليس املطبوع، مؤكدا انه ســــيأتي 
يوم يصدر فيه تشــــريع في العالم الغربي حلماية 
البيئة وجترمي طباعة الورق». وردا على سؤال حول 
اجلدوى االقتصادية لوجود عدد كبير من الصحف 
الورقية الصادرة يوميا في الكويت قال بن طفلة انه 
ال يوجد أي مكاسب مالية لكثير من الصحف السيما 

ان عددا كبيرا منها ال يحوي إعالنات.
  وذكر ان نحو ١٥ صحيفة تصدر يوميا في الكويت 
تستهدف نحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف قارئ باملقارنة مع 
بلد دميوقراطي كبريطانيا ال يوجد به هذا العدد من 

الصحف على الرغم من كثافة عدد سكانها.
  وبّني ان الصحــــف العاملية بدأت تفكر جديا في 
التحول إلى نظام الديجتل والنشر االلكتروني، معربا 

عن اعتقاده بأن املنطقة متجهة إلى ذلك قريبا.

  وأكد انه على الرغم من قصر 
عمر النشر االلكتروني في الكويت 
إال انه يتمتع مبساحة من احلرية، 
مؤكدا تقبل القارئ للدخول إلى 
الصحــــف االلكترونيــــة مقابل 

الصحف الورقية.
  وقال انه ال يوجد قانون ينظم 
النشــــر االلكتروني في الكويت 
وبالتالي فما ينطبق على النشر 

ينطبق على التعليقات.
  وأضاف ان قضية عدم التعدي 
على الذات اإللهية والدين وعدم 
املس بصاحب السمو األمير قضية 
واضحة وميكن التعامل معها ولكن 
فيما يتعلق بالشائن من القول وإثارة النعرات، فتلك 
أمور نسبية ويصعب قياسها فما يراه البعض شائنا 
من القول قد يراه البعض اآلخر ضرورة إلثبات أمر 
ما. ودعا بن طفلة دول مجلس التعاون للتنســــيق 
اإلقليمي للوصول إلــــى «الكونفدرالية»، مبينا ان 
هذا العالم بتغيراته ال يرحم، فالدول الصغيرة لن 
تستطيع ان تصمد في وجه الرياح العاتية التي متر 

بها املنطقة والعالم بشكل عام.
  وقال ان دول مجلس التعــــاون مطالبة بالقيام 
ببرامج إصالحية فيها مزيد من املشاركة الشعبية 
وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد 

وإعطاء األمل للشباب.
  ودعا إلى العمل اجلاد نحو إنشــــاء محكمة عدل 
خليجية مهمتها الفصل في املشكالت التي حتدث بني 
دول اخلليج وان يكون هناك برملان خليجي ملتابعة 

القرارات التي يتخذها قادة دول مجلس التعاون. 

 في اطار اجلهود الداعمة ملسيرة مكتب االستشارات 
والدورات التدريبيــــة مبركز اللغات بجامعة الكويت 
صرح مدير مركز اللغات بالنيابة ابراهيم نصير بأنه 
قد تقرر عقد دورات توفل لهذا الفصل الدراسي حيث 
ستبدأ هذه الدورات باختبار لتحديد املستوى وذلك 
لتعريف الطلبة بنقاط الضعف لديهم ومن ثم التركيز 
على هذه النقاط كما أشار نصير الى أن الدورات ستبدأ 

٦ اجلاري خالل الفترة املسائية وملدة ٦ أسابيع من ٥-٨ 
وقال نصير ان دورة التوفل احمللي ستكون للمتقدمني 
للدراسة في الكويت وطلبة الدراسات العليا والتوفل 
الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني في 

احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت.
  واضاف نصير بأن اليوم ســــيبدأ التسجيل لهذه 

الدورات. 

 بدء التسجيل لدورات التوفل المحلي والدولي اليوم

 مقصيد: مشاركة الجامعة في الكرنڤال الوطني 
  بهدف توثيق الصلة مع الجماهير

 اتحاد طلبة فرنسا احتفل باألعياد الوطنية 
 باريــــسـ  كونا: أقــــام االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا 
والدول املجاورة حفل اســــتقبال 
للطلبة الكويتيني مبناسبة احتفاالت 
الكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 
والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى 
اخلامسة على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم. واكد امني سر االحتاد احمد 
عبدالكرمي في تصريح لـ «كونا» 
على هامش احلفل الذي اقيم امس 
األول ان جميع ابناء الكويت من كل 
اطيافها يعون كلمة صاحب السمو 
األمير بهذه املناسبة. وقال ان سموه 
شدد على التمسك بالدستور كلغة 
للحوار واداة للدميوقراطية وان 
الكويت ليست وليدة الصدفة امنا 
هي تعب اآلباء واالجداء ويحكمها 
دستور ارتضاه احلكم والشعب 
وهو ما يعيه ابناؤه الطلبة. واضاف 
ان الطلبة الكويتيني سيساهمون 
في بناء كويت املســــتقبل محبة 

في ترابها وخاصة في ظل وجود 
خطط للتنمية وبعيدا عن التأزمي 

واختالق املشاكل.
  وطالب عبدالكرمي جميع ابناء 
الكويت يأن يتخذوا كلمة سموه 

االمني من كل مكروه».
العديد من    وشارك في احلفل 
طلبة الكويت في املدن الفرنسية 
والدول االوروبية املجاورة حيث 
ألقى احد الطلبة قصيدة في حب 

منهجا وطريقا للعمل والتخطيط 
والبناء. واعرب عبدالكرمي في ختام 
تصريحه عــــن امله «بدوام االمن 
واالمان لهذه االرض في ظل صاحب 
الســــمو األمير وسمو ولي العهد 

الذي  الكويــــت. وتخلل احلفــــل 
اقيم على انغام االغاني الوطنية 
مسابقات للطلبة وعشاء فاخر حيث 
اشاد جميع الطلبة بالقائمني على 

تنظيم احلفل. 

 شاركت جامعة الكويت في الكرنڤال الوطني الكبير الذي 
أقيم على ضفاف شارع اخلليج العربي مبناسبة االحتفال 
مبرور ٥٠ عاما على االســــتقالل و٢٠ عامــــا على التحرير 
ومرور ٥ ســــنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، حيث شهد الكرنڤال مشاركة 
أكثر من ٨٠ مركبة متثل عددا كبيرا من اجلهات احلكومية 
وجمعيات النفع العام والقطاع اخلاص والتي حتمل طابع 
البهجة والسرور إلسعاد اجلماهير التي احتشدت في موقع 

الكرنڤال ملتابعته.
  وأكد املتحدث الرســــمي باســــم جامعة الكويت فيصل 
مقصيــــد ان اجلامعة حرصت على املشــــاركة في الكرنڤال 
الوطني لتلتحق بركب هذا املهرجان الوطني مبركبة (عربة) 
مجهزة وفقا للمواصفات واملتطلبات احملددة، إلبراز اجنازات 
اجلامعة وهويتها املميزة، جتسيدا ملسيرتها املشرقة منذ 

النشأة وحتى الوقت احلاضر، لتعبر عن فرحتها وسعادتها 
في اطار هذه املناسبة السعيدة، مشيرا الى ان مشهد االحتفال 
الكرنڤالي يعود بنا الى أعوام ســــبعينيات القرن املاضي 
حيث كان املواطنون واملقيمون يحتشــــدون في الـ ٢٥ من 
فبراير على طول شارع اخلليج العربي ملشاهدة االحتفال 

بهذه املناسبة الوطنية.
  وقال مقصيد ان مشــــاركة جامعة الكويت في الكرنڤال 
الوطنــــي للبالد لتوثيق الصلة مع جماهير املجتمع املدني 
وذلك من خــــالل حتقيق أهداف رســــالة اجلامعة املتمثلة 
في املساهمة في توطني وتطوير ونشر املعرفة االنسانية 
ومتابعتها، وإعداد الثروة البشرية والقيادات الواعية لتراثها، 
للوفاء باحتياجات ومتطلبات العصر احلديث، بالتعاون مع 
املؤسسات العلمية املماثلة لها في الرسالة، من خالل تعزيز 

القيم واملبادئ الوطنية وتوطني وتطوير ونشر املعرفة.

  وأشار الى ان فريق اجلامعة الذي شارك في االحتفاالت 
الوطنية لم يأل جهدا في مشاركة الشعب الكويتي هذه الفرحة 
الغامرة من خالل تبادل التهاني والتبريكات والدخول في 
اطار املشاركة االجتماعية لالحتفال باألعياد الوطنية فضال 
ان هذه املشــــاركة الوطنية لم تكن األولى بل ستستمر في 
محافل عديدة، موضحا ان مركبة اجلامعة حملت تصاميم 
مستوحاة ألبرز املعالم في اجلامعة، والتي قام بتصميمها 
كل من الفنانني التشكيليني ابراهيم حبيب وعبداهللا اجليران 
من عمادة شــــؤون الطلبة باجلامعة، باالضافة الى عبارات 
وطنية للتعبير عن الفرحة والبهجة التي تعيشــــها البالد 

بهذه املناسبة الغالية.
  وبّني مقصيد ان عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
حرصت على املشاركة في هذا الكرنڤال املميز، حيث تواجد 

داخل املركبة طلبة اجلامعة الذين ارتدوا زي التخرج. 

 جسدت خاللها مسيرتها المشرقة منذ نشأتها 

 د.عبدالرزاق النفيسي

 د.سعد بن طفلة 

 مشاركة اجلامعة في الكرنڤال الوطني

 حاكم عام استراليا كوينتني برايس ود.موضي احلمود والسفير االسترالي وفيشي كاري خالل اجلولة 

 احتاد طلبة فرنسا خالل احلفل

 أعضاء رابطة الطالب

 انتخاب رابطة طالب كويت ـ ماسترخت 

 آالء خليفة
  أقيمت في كلية كويت ـ ماســــترخت االنتخابات السنوية ألعضاء 
رابطة طلبة الكلية حتت تنظيم وإشراف رئيسة قسم شؤون الطلبة 
غادة أحمد، وذلك الختيار أفضل املرشحني من ممثلي مجموعات طالب 
املاجستير لشغر أربعة مناصب في اجلمعية مع اتاحة الفرصة ملمثلي 
املجموعات الدراســــية اجلديدة للترشح. تعتبر رابطة طلبة كويت ـ 
ماسترخت مبنزلة الوسيط بني طالب املاجستير وادارة اجلامعة وتقوم 
مبشاركة جميع الطالب مبختلف االفكار واملقترحات إلقامة العديد من 
االنشطة على املستوى العلمي واالجتماعي والتي تعود بشكل فعال على 
االقتصاد الكويتي وعلى املجتمع بشكل عام. وجاءت نتائج االنتخابات 
كالتالي: رئيس رابطة طالب كليةـ  كويت ماسترخت: م.هاشم املناير، 
مــــن الدفعة ١١، وميثل املجموعة ١، الطالب مناير مهندس كهربائي في 
واحدة من كبرى شركات البناء في الشرق االوسط، ويدير فريق من 
٣٠٠ موظف. نائب الرئيس فرح السري، من الدفعة ١٢، ومتثل املجموعة 
١، فــــرح هي مراقب تطوير النظم فــــي االدارة العامة للطيران املدني. 
أمــــني الصندوق محمد نصار من الدفعة ١٤، وميثل املجموعة ١ نصار 
مدير مشارك في احد البنوك الكبرى في الكويت. منسق الرابطة خالد 
العمر، من الدفعة ١١، وميثل املجموعة ٢، وخالد هو منســــق خارجي 

للفروع في أحد البنوك الكبرى في الكويت. 

 حاكم عام أستراليا زارت الكلية األسترالية 
وأشادت بدورها في القطاع التعليمي

 النفيسي: خدمة «التطبيقي» للشباب تساهم 
في تذليل العقبات في طريق التنمية

 بن طفلة: الصحف اإللكترونية أصبحت تنافس 
الورقية والمستقبل لإلعالم الرقمي وليس المطبوع

 على هامش مشاركته في حفل اتحاد الطلبة ـ فرع المملكة المتحدة وإيرلندا

 آالء خليفة
  زارت احلاكم العام الستراليا 
كوينتني برايـــس اثناء زيارتها 
الرســـمية للكويـــت حلضـــور 
االحتفاالت، الكلية االســـترالية 
حيـــث رافقتها وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ووفد رفيع من مسؤولي 

السفارة.
  وقام ممثل مجلـــس األمناء 
واملستشـــار د.اســـامة جمالي 
ورئيس الكلية االســـترالية في 
الكويت البروفيسور فيشي كاري 
باصطحاب حاكم استراليا ووزيرة 
التربية ووفد السفارة املرافق في 

جولة حول احلرم اجلامعي، حيث 
قامت كوينتـــني برايس بزيارة 
الكلية وللحصول  بعض اقسام 
على تصور عام عن بيئة العمل 
فـــي الكلية اضافة الـــى نوعية 
ومجاالت البرامـــج التي تقدمها 

الكلية االسترالية في الكويت.
  واعرب املستشار د.جمالي عن 

سعادته بهذه الزيارة.
الكليـــة    وأضـــاف رئيـــس 
االسترالية في الكويت البروفيسور 
فيشي كاري عن امتنانه بوجود 
كوينتني برايس كزائرة للكلية 
االسترالية في الكويت، وقال ان 
مهمتنا في الكلية االسترالية في 

الكويت تتمحور في كوننا نسعى 
الى توفير بيئة تعليمية تتسم 
بالدعم واالهتمام، ما من شـــأنه 
ان يكون اساســـا خللق مجتمع 
مؤهل وقادر على تلبية احتياجات 

الكويت.
  كمـــا اطلعت احلاكـــم العام 
على اهم النشـــاطات التعليمية 
واالجتماعية التي تقدمها الكلية 
االسترالية في الكويت لطالبها، 
فضـــال عـــن اســـتماعها ملوجز 
الذي  الكبير  للـــدور  توضيحي 
تلعبه الكلية في تهيئة الكوادر 
لتتفاعل وحتقق الكثير في سوق 

العمل بالكويت.

 خالل زيارته لجناح «التطبيقي» بمعرض «االستقالل ٥٠»

ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�سال ب�سكرتارية اجلمعية على هاتف: 24841033 - 24843351

)مكة  �إىل  �لعمرة  رحلة  �جل��زي��رة  م�سار  �سركة  م��ع  بالتعاون  �لكويتية  �ل�سحافيني  جمعية  تنظم 

�ملكرمة( لع�ساء �جلمعية ملدة 3 �أيام يف �لفرتة من 11 �إىل 13جمادى �لأوىل 1432ه� �ملو�فق يوم 

�خلمي�س 14 �بريل �إىل يوم �ل�سبت 16�بريل 2011.

- ب���اب ت��ق��دمي �ل��ط��ل��ب��ات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه���ذه �ل��رح��ل��ة م��ف��ت��وح ح��ت��ى ن��ه��اي��ة دو�م �خل��م��ي�����س �ملو�فق 
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- تكلفــة امل�صـاركـة لعـ�صـــو جمعيــة ال�صحافــيني الكويتيـة.

1 - �لغرفة �ملزدوج�ة: 180 د.ك مائة وثمانون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.

2 - �لغرفة �لثالثي��ة: 170 د.ك مائة و�سبعون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.
3 - �لغرفة �ملف��������ردة: 230 د.ك مائتان وثالثون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.

- تكلـفــة املــرافـــق مــن غيــر اأع�صــاء اجلمعيــة :

1 - �لغرفة �ملزدوجة: 280 د.ك مائتان وثمانون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.

2 - �لغرفة �لثالثي��ة: 270 د.ك مائتان و�سبعون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.
3 - �لغرفة �ملف�����������ردة: 330 د.ك ثالثمائة وثالثون دينارً� كويتيًا لل�سخ�س �لو�حد.

- ت�ستمل �لرحلة على تذكرة �سفر )كويت/جدة/كويت( على �لدرجة �ل�سياحية + �لإقامة يف فندق 

هيلتون مكة مبكة �ملكرمة مع �لوجبات و�لتنقل من و�إىل �ملطار + ر�سوم �ملغادرة.

- ل يعترب �لع�سو م�سجال بالرحلة �إل بعد تعبئة �لنموذج و�سد�د �ملبلغ بالكامل و�إح�سار �سورة عن 

جو�ز �ل�سفر )�سالح ملدة 6 �سهور على �لأقل( ولغري �لكويتيني �سرورة �إح�سار �جلو�ز �لأ�سلي و�لإقامة 

�ساحلني ملدة 6 �سهور على �لأقل وتاأ�سرية دخول عمرة �ساحلة �ىل �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

- �لأولوية للم�ساركة يف رحلة �لعمرة ح�سب �لت�سجيل

رحلــة العمـــرة
العـ�صـاء جمعيـة ال�صحافيني الكويتيـة

اإعـــــــالن


