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  أعلن رئيس النادي الصحافي في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت سلمان الكندري عن انطالق باقة من 
الدورات اإلعالمية املميزة التي يقدمها النادي والتي 
تبدأ ١٣ اجلاري وتشمل ٤ دورات تدريبية يلقيها 
نخبة من احملاضرين املتألقني وبني الكندري ان 
طريقة االشتراك ستكون في مبنى االحتاد الوطني 

لطلبة الكويتـ  اخلالدية مبنى ٢-خ ورســـوم 
االشتراك للدورات ٢٠ دينارا للطلبة و٣٠ دينارا 
لغير الطلبة، وستقام هذه الدورات في قاعة ١٠٠ 
في مبنى ٢٠خ في اخلالدية وسيحصل املشاركون 
على شـــهادة معتمدة من جمعية الصحافيني 
الكويتية والنادي الصحافي، داعيا هواة العمل 

اإلعالمي للمشاركة في هذه الدورات. 

 انطالق باقة من الدورات التدريبية اإلعالمية ١٣ الجاري

 عيد الريس متوسطا خالد الشهري واحمد السويلم

 د.راشد العجمي وعبدالرحمن الرشيدي والشيخة أسماء الصباح يفتتحون أنشطة األسبوع التطوعي

 د.موضي احلمود ود.عبداللطيف البدر يكرمان أحد املشاركني

 د.عبداللطيف البدر مستقبال السفير األوكراني

 بحث مع سفيري البوسنة وأوكرانيا التعاون العلمي

 دعت الوزيرة وإدارة الهيئة إلى تبني عملية الفصل

 التقى رئيس مكتب االستثمار في لندن

 البدر: تبادل المدرسين بين جامعة الكويت
  والجامعات الصديقة له نتائج إيجابية

 رابطة «التطبيقي»: فصل القطاعين حتمي
  لالرتقاء بالهيئة واستيعاب تزايد أعداد الطلبة

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا يثّمن
  دعم مكتب االستثمار في لندن ألنشطته

 محمد هالل الخالدي
  جددت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأكيدها على 
ان مشروع فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع 
التدريب اليزال خيارها األساســـي الذي تسعى 
لتحقيقه، مبينة ان هذا األمر ليس اعتباطيا، وإمنا 
مبني على دراســـات علمية من مؤسسات عاملية 
توصلت الى ان الفصل هو اخليار األنسب ملواكبة 

التطورات العلمية والنهوض أكادمييا.
  موقف الرابطة يأتي بعد اعالن مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيســـي في أول مؤمتر صحافـــي تبنيه لعدم 
ضرورة الفصل بني القطاعني وإبقاء الهيئة على 
وضعها مع تطوير قانونها األمر الذي أثار استغراب 

الرابطة.
  وأوضحـــت الرابطة في بيان لهـــا ان جميع 
الدراســـات التي أجريت حول مـــدى جدوى هذا 
األمر قد اثبتت مبا ال يدع مجاال للشـــك ان فصل 
القطاعني بات أمرا حتميا لالرتقاء بالهيئة نظرا 
لتباين قطاعيها في العديد من املجاالت، مشيرة 
في هذا الصدد الى اســـتقبال الهيئة لتلك األعداد 
الكبيرة من الطلبة سنويا، إضافة الى زيادة وتنوع 
احتياجات ســـوق العمل واحلاجة امللحة لتلبية 

تلك االحتياجات.
  وأضافت ان الفصل يسهل منو اإلدارات واألقسام 

في الهيئة واســـتحداث العديد منها وفقا للهيكل 
التنظيمي اجلديد الذي بدأت الهيئة تطبيقه، الفتة 
الى ان قضية فصل القطاعني ليست وليدة اليوم، 
ولكنها مطلب قدمي ملجلس إدارة الهيئة نفسه منذ 
العام ٢٠٠٤، وبعدها قرر مجلس اإلدارة تكليف أحد 
مكاتب االستشارات الكندية املتخصصة بدراسة 
إمكانية فصل القطاعني، فضال عن ان قانون إنشاء 
الهيئة كان منذ عام ١٩٨٢ ونحن اآلن في عام ٢٠١١ 
وهذه املدة كفيلة بتغيير املؤسسات واستراتيجياتها 
وتطويرها الى مـــا يواكب العوملة األكادميية في 

الوقت احلالي.
  وتابعت الرابطة: بناء على قرار مجلس اإلدارة 
وموافقته على الفصل في العام ٢٠٠٤ مت انتداب 
الفريق الكندي إلعداد الدراسات الالزمة لذلك، وبعد 
دراسات مستفيضة قام بها هذا الفريق وشملت 
لقاءات مع جميع قطاعات الهيئة أوصى بضرورة 
فصل القطاعني الى هيئتني مستقلتني لكل منهما 
تنظيمها اخلاص وقوانينها اخلاصة، لتشكل احداها 
«جامعة للتعليم التطبيقي» واألخرى تكون حتت 

مسمى «الهيئة العامة للتدريب املهني والفني».
  ودعت الرابطة مرة أخرى إدارة الهيئة ووزيرة 
التربية والتعليم العالي إلى ضرورة تبني الفصل 
بني التعليم والتدريب ملا يســـهم في تطوير أداء 
الهيئة وينسجم مع توجهات خطة التنمية التي 

بدأ تنفيذها في البالد. 

الدولية  العليا في اجلامعـــات 
العريقـــة ويســـهم فـــي تنوع 
املصادر التعليمية والعلمية لدى 
الطالب الكويتي. وســـتتضمن 
االتفاقيات بني اجلامعات قيام 
طلبـــة اجلامعـــات األوكرانية 
والبوسنية بدراسة تخصصاتهم 

في جامعة الكويت. 

البلدين. ومت خالل اللقاءين تأكيد 
اهمية عمليـــة التبادل الطالبي 
بني اجلامعات في التخصصات 
املختلفة بحيـــث يتمكن طلبة 
جامعة الكويت من الدراسة ملدة 
فصل أو فصلني في اجلامعات 
األوكرانية والبوســـنية األمر 
الذي يؤهل الطلبة للدراســـات 

 أكـــد مدير جامعـــة الكويت 
البـــدر أهمية  د.عبداللطيـــف 
تبادل أعضاء هيئة التدريس بني 
جامعة الكويت واجلامعات من 
الدول الصديقة مما يشجع على 
العلمية  االشتراك في األبحاث 
واملشـــاريع البحثية املشتركة 
وتنعكس نتائجه على كل نواحي 

احلياة في الكويت.
  جاء ذلك خالل لقاء البدر كال 
من سفير أوكرانيا لدى الكويت 
فولودميير تولقاتش وســـفير 
البوسنة والهرسك لدى الكويت 
ياسني رواشدة امس في اجتماعني 
منفصلني بحضور مساعد نائب 
مدير اجلامعة للشؤون العلمية 
للتطويـــر األكادميـــي د.فريال 

بوربيع.
  وهدف اللقـــاءان الى تعزيز 
التعـــاون العلمي والبحثي بني 
جامعـــة الكويـــت واجلامعات 
في كل مـــن البلديـــن ووضع 
اخلطـــوط العريضـــة ملذكرات 
تفاهـــم واتفاقيـــات علمية بني 
جامعة الكويت واجلامعات في 

 محمد المجر
  شــــكر رئيس اللجنة الطالبيــــة في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فــــرع اململكة املتحدة 
وايرلندا (NUKS.com) خالد الشــــهري رئيس 
مكتب االستثمار الكويتي في لندن عيد الريس 
على استقباله العضاء االحتاد وللدعم السنوي 
الذي يقدمه مكتب االستثمار سنويا لدعم انشطة 
االحتاد املختلفة ولرعايته الكرمية ملقر االحتاد 
في العاصمــــة البريطانية «لندن» حيث ال يعد 
ذلــــك باالمر الغريب على املكتب الذي يســــعى 
دائما لدعم ابناء الكويت الدارســــني في اململكة 

املتحدة وايرلندا.
  واضاف الشهري ان االحتاد تقدم بكتاب لرئيس 

مكتب االستثمار مطالبا فيه بزيادة الدعم السنوي 
لالحتاد وخصوصا ان الدعم الســــنوي لم تتم 
زيادته منذ عدة سنوات على الرغم من ارتفاع 
االسعار املستمر في املنطقة، مبينا انه يتم تسخير 
هذا الدعم لتغطية البرامج واالنشطة التي يسعى 
االحتاد من خاللها لتخفيف حدة الغربة عن طلبتنا 
من خالل امللتقيات الطالبية واملؤمترات السنوية 

والتي تترتب عليها التزامات مادية.
  وفي اخلتام، ثّمن الشهري تبرع رئيس مكتب 
االستثمار في لندن عيد الريس مببلغ ٢٠٠٠ جنيه 
استرليني لالحتاد رغبة في املساهمة في دعم هذا 
االحتاد الذي لم يأل جهدا خلدمة الطلبة والطالبات 

الدارسني في اململكة املتحدة وايرلندا. 

 «إنجاز» أطلق أسبوع العمل التطوعي في «العلوم اإلدارية»
التطوعي واملعرض الشبابي قال 
عبدالرحمن الرشـــيدي مؤسس 
مشروع اجناز شباب أن فعاليات 
أسبوع العمل التطوعي واملعرض 
الشبابي تتضمن محاضرات عامة 
تظهر خاللها مناذج مشرقة من 
املتطوعني لتشجيع الشباب على 

العمل التطوعي.
  وتشمل أيضا معرضا لألعمال 
التطوعية ومن خالله يستطيع 
الشباب التسجيل واملشاركة في 
مراكز تطوعية وحسب اهتماماتهم. 
ويصاحبه إقامة ماراثون شبابي 
لرياضة املشي في شارع جامعة 
الكويت، حتت شعار «اجناز من 

اجل شباب الكويت».
  ويضم املعرض كال من مشروع 
اجناز شـــباب للتنمية الذاتية، 
ومركـــز ســـمو حلياة أســـمى، 
ومشروع اجلليس إلحياء الثقافة، 
ومركز وصال اإلعالمي، وجمعية 
الهالل األحمر الكويتي، وشعبة 
االقتصاد االسالمي، ونادي سعد 
الصيفي وينظمه مشروع إجناز 
شباب أكبر مشروع تدريبي لدعم 
الشباب في الكويت ويقام برعاية 
مؤسسة البترول الكويتية، و«جافا 
ديتور» ورعاية إعالمية من شركة 

تولز للخدمات اإلعالمية. 

خيار املتميزين من طلبة اجلامعة، 
وأشـــار الى أن أســـبوع العمل 
التطوعي يهدف إلى تأهيل الطلبة 
اجلامعيني إلـــى البيئة العملية، 
وإكســـاب الطالب مجموعة من 
اخلبـــرات احلياتيـــة من خالل 
حضور الدورات التدريبية ذات 
املســـتوى العالي ومشـــاركتهم 

ببرامج طالبية متنوعة.
  وعن انشـــطة أسبوع العمل 

فـــي املجتمع وتشـــجيع طلبة 
اجلامعة لإلقبال على هذا العمل 
البناء الذي يعود بالفائدة على 
الفرد واملجتمع. وأشاد مبستوى 
التنظيم واملشاركة في املعرض 

الشبابي.
  مـــن ناحيته، قال د.بشـــير 
الرشـــيدي ان من أراد أن ينمي 
ذاته ويصقل شخصيته فاخلوض 
في األعمال التطوعية ســـيكون 

سمو» لكل األعمال التطوعية التي 
تهدف الى خدمة املجتمع وخاصة 

الشباب.
  من جانبه، قـــال عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.راشد العجمي 
ان كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت وبالتعاون مع مشروع 
«اجناز شـــباب» تنظم أسبوع 
العمل التطوعي واملعرض الشبابي 
التطوعي  العمـــل  بهدف تنمية 

 انطلقت أنشطة أسبوع العمل 
الشـــبابي  التطوعي واملعرض 
أمس في كليـــة العلوم اإلدارية 
في جامعة الكويت. ضمن مشروع 
اجناز شباب وهو احد مشاريع 
شـــركة اجنازات لالستشـــارات 

والتدريب.
  وافتتح املعرض كل من عميد 
كليـــة العلوم اإلدارية د.راشـــد 
التنمية  العجمي، واستشـــاري 
الرشيدي  البشـــرية د.بشـــير 
ورئيسة «مركز سمو» الشيخة 
أســـماء الصباح، ومدير شركة 
اجناز لالستشـــارات والتدريب 
عبدالرحمن بشير الرشيدي، ومن 
جافا تيدور عبدالرحمن املطوع 
، ورؤســـاء احتـــادات الكليات. 
وبحضور رئيـــس رابطة طلبة 
اخلليج عمر العوضي وممثل من 
احلكومة الطالبية من اجلامعة 

األميركية.
  وأكدت الشيخة أسماء الصباح 
في تصريح عقب االفتتاح على 
أهمية أســـبوع العمل التطوعي 
الـــذي يعمل علـــى تعزيز روح 
التطوع في الفرد الكويتي والتي 
تعتبر من أهم السمات التي جتعل 

الفرد ناجحا.
  وأشارت الى تشجيع «مركز 

 افتتحته أمس في كلية العلوم بحضور مدير جامعة الكويت

 الحمود: حشد عالمي من ٣٠ دولة يشارك
  في «التحديات المعاصرة في اإلحصاء وبحوثها»

دورا مهمـــا فـــي مجال نشـــر 
املعرفـــة، حيـــث ال ميكننـــا 
االعتماد فقط علـــى املجاالت 
العلمية للوصول الى احلديث 
في مجال العلم واملعرفة، ومن 
هنا نشكر القائمني على تنـــظيم 
املؤمتر، كما يعـــكس التنوع في 
جنسيات املشاركني في املؤمتر 
التواصل املطرد والطلب امللح 
للتعاون مـــن خالل املؤمترات 
الدولية، وما يظهر اهمية هذه 
املؤمترات أيضـــا تنوع املناخ 
الذي يعمل على جتمع العلماء 
في تعاون دولي كما لم يحدث 

من قبل.
  وقد القى مساعد املدير العام 
لقطاع التمويل في بيت التمويل 
الكويتي عبداهللا اجلابر كلمة 
نيابة عـــن الرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي (بيتك) 
محمد العمـــر باعتبارهم احد 
الرســـميني للمؤمتر  الرعـــاة 
قـــال فيها: يســـرني باالصالة 
عن نفسي وبالنيابة عن بيت 
التمويـــل الكويتي (بيتك) ان 
اعرب عن خالص التقدير لكل 
التي ساهمت  اجلهود اخليرة 
في تنظيم هـــذا املؤمتر الذي 
يعقد الول مرة فـــي الكويت، 
كما نعرب عن سعادتنا البالغة 
التاحة الفرصة لبيت التمويل 
الكويتي للمساهمة في رعاية 

هذا احلدث العلمي املهم.
  واستطرد اجلابر قائال: ان 
تنظيم املؤمتر العلمي من قبل 
اجلهـــات املرموقة مثل جامعة 
الكويت هي محل اهتمام كبير 
من بيت التمويل الكويتي، ملا 
حتققه من قيمة مضافة للمجتمع 
ولطالب العلم، كما تأتي ضمن 
الدائم خلدمة املجتمع  مسعاه 
النهوض  وتعزيـــز وســـائل 
بالتعليـــم باعتبـــاره محورا 
البشـــرية  التنمية  فـــي  مهما 
التنمية  التـــي هـــي اســـاس 
االقتصاديـــة وتتفق مع منهج 
عمل بيت التمويل الكويتي الذي 
يستهدف اعمار االرض وخير 

االنسانية.

واعربت د.احلمود عن حتيات 
ومتنيات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 

بالتوفيق في هذا املؤمتر.
  ومن ناحيتها اكدت رئيسة 
اللجنة التنظيمية العليا للمؤمتر 
د.فهيمة العوضي ان هذا امللتقى 
بالتأكيد فريد من نوعه حيث انه 
ميثل املؤمتر العاملي االول الذي 
ينظمه قسم االحصاء وبحوث 
العمليات بجامعة الكويت وهو 
يأتي مع االحتفاالت الوطنية.

  وتابعت د.العوضي قائلة: ان 
هذا املؤمتر يعد ملتقى للباحثني 
وللممارســـني لعلم االحصاء 
وبحوث العمليات من اكثر من 
ثالثني دولة مختلفة من جميع 
العالم ومـــن ضمنها  انحـــاء 
منطقة اخلليج العربي لتبادل 
اخر النتائج واخلبرات في علم 
االحصاء وعلم االحتماالت وعلم 
العمليات وتطبيقاتها  بحوث 
حيث ســـنطلع على مجموعة 
قيمة من هذه االبحاث والدراسات 
وتطبيقاتها في مجاالت احلياة 

املختلفة.
  ان هـــذا املؤمتـــر ميثل بال 
شـــك فرصة اللتقاء الباحثني 
االحصائيني واملستفيدين من 

 آالء خليفة
  حتـــت رعايتها وحضورها 
افتتحت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي والرئيس األعلى 
الكويـــت د.موضي  جلامعـــة 
احلمـــود املومتر الدولي األول 
لكلية العلوم بجامعة الكويت 
واملقام حتت عنوان «التحديات 
املعاصرة في علـــم االحصاء 
وبحـــوث العمليـــات» والذي 
ينظمه قسم االحصاء وبحوث 
العمليات على مدار ٣ أيام في 
مسرح عبداهللا اجلابر بالشويخ، 
بحضور مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيـــف البدر وعميدة 
كلية العلوم د.نادية شـــعيب 
ورئيسة قسم االحصاء وبحوث 
العمليات بكلية العلوم ورئيسة 
اللجنة التنظيمية العليا للمؤمتر 
د.فهيمة العوضي وعميد القبول 
الرفاعي  والتســـجيل د.مثنى 
وعميد كليـــة العلوم االدارية 
د.راشـــد العجمـــي وعدد من 
اساتذة جامعة الكويت باالضافة 
الى املتحدثني الرئيســـيني في 

املؤمتر.
  وقالت د.احلمود في كلمتها 
التي القتها خالل افتتاح املؤمتر: 
احييكم اطيـــب حتية وارحب 
بضيوف الكويـــت االعزاء في 
وطنهم الثاني الكويت واشكر 
لهم مشاركتهم الطيبة في اعمال 
هذا املؤمتر االحصائي العاملي 
االول الذي يقيمه قسم االحصاء 
وبحوث العمليات بكلية العلوم 
وتشـــارك في تنظيمه جهات 
عديـــدة في مقدمتهـــا جامعة 
الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وبيت التمويل الكويتي 
باالضافة الى بعض املؤسسات 
االحصائية العاملية واملؤسسات 

االعالمية احمللية.
  واشـــارت د.احلمود الى ان 
املؤمتر ال يكتسب اهميته فقط 
من موضوعـــه وهو موضوع 
الذي يسلط الضوء على  مهم 
التحديـــات املعاصرة في علم 
العمليات  االحصاء وبحـــوث 
وتطبيقاتهـــا، ولكن ايضا هذا 

العمل املختلفة لتبادل  جهات 
املعرفة واخلبرات ونظرا الهمية 
هذا املؤمتر فاننا نأمل ان يستمر 
اللقاء بصفـــة دورية في  هذا 

منطقة اخلليج.
  ومن جانبه قـــال املتحدث 
الرئيســـي باملؤمتر والدكتور 
بجامعـــة بريتـــش كولومبيا 
د.جيمـــس زيديـــك: اننا نقدر 
جهـــود القائمني علـــى تنظيم 
املؤمتر والوقت الذي بذلوه من 
اجـــل اجناز هذا العمل اجلليل 
ونشكر قسم االحصاء وبحوث 
العمليات وجلانه التي اشرفت 
على اجناز املؤمتـــر وجامعة 
الكويت والراعني لهذا املؤمتر 
والـــذي كان من نتاج ذلك كله 

هذا املؤمتر املتميز.
  متابعا، ويتضح هذا التميز 
من التعدد الواضح لتخصصات 
املشـــاركني في املؤمتر والذين 
حضروا من اكثر من ٣٠ دولة 
ليتحدثوا عن االبحاث احلديثة 
في مجال االحصاء ونستطيع 
مـــن برنامج املؤمتـــر ان نرى 
التطـــور في مجـــال االحصاء 
العمليات مبا يواكب  وبحوث 
عصـــر املعلومات، ومن املؤكد 
ان مثل هـــذه املؤمترات تلعب 

املؤمتر يكتســـب اهميته من 
هذا االحتشاد العاملي والبحث 
الكبيـــر للعديد من املختصني 
املميزين في مجال  والباحثني 
علـــم االحصاء مـــن اكثر من 
٣٠ دولة على مســـتوى العالم 
باالضافة الى زمالئهم الباحثني 

والدارسني من الكويت.
  مضيفة: وقد قدموا عددا كبيرا 
من االوراق العلمية التي تتناول 
اخر التطورات واملستحدثات في 
هذا املجال احليوي، مشيرة الى 
ان الكويت وهي التزال تعيش 
الوطنية املجيدة  احتفاالتهـــا 
ليسعدها ان حتتضن نشاطات 
هذا احلشد العلمي الكبير من 
املختصني لالسهام في بحوث 
هذا املؤمتر ودراسته ومناقشاته 

وحواراته.
  واردفت قائلة: وانا على يقني 
ان مؤمتركم هذا وما سيسفر 
عنـــه من بحـــوث وتوصيات 
سيكون انطالقة مميزة لالفادة 
من علـــم االحصاء على النحو 
املأمول في كل املجاالت، متوجهة 
بخالص الشكر والتقدير لكل 
القائمني على اعداد هذا املؤمتر 
وكل املشاركني في اعماله ولكل 
اجلهـــات الداعمة له واملمولة، 

 إضافة كبيرة للمجال العلمي
 فـــي حديثها للصحافيني على هامش افتتاح 
املؤمتر، قالـــت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ان هذا املؤمتر سيحقق 
اضافة كبيرة للمجال العلمي في مجال االحصاء 
وبحوث العمليات وهو مجال حيوي جدا لتغذية 
متخذي القرار باملعلومات املهمة التخاذ القرار 
على مستوى االدارة او املؤسسة او الدولة ككل، 
واستضاف املؤمتر باحثني من اكثر من ٣٠ دولة 
وهم مـــن اهم العلماء في هـــذا املجال احليوي 
وهناك عدد كبير من املشـــاركني ملا لهذا املجال 
من اهمية كبيرة للعلوم املختلفة، مؤكدة اهمية 
اقامة مثل تلك العمليات في احلركة التعليمية 
نظرا الشـــراك نخبة من الباحثني مع املمارسني 
وهذا االختالط بني الفئتني يساعد على اكتشاف 
الكثير من احللول وحقول املعرفة لدعم القرار 

واملجاالت العلمية املختلفة.
  وفي ردها على سؤال حول انتقاد جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت آللية اختيار نواب 
مدير اجلامعة، اجابت قائلة: هذا الســـؤال يوجه 

ملدير اجلامعة.
  وفي سؤال حول كادر املعلمات، قالت د.احلمود: 
بـــاذن اهللا ســـنفرحهن في القريـــب العاجل، اما 
بخصوص بدل االيجار للمعلم الوافد فقالت: نحن 
في مجال نقاشه وعرضه على مجلس اخلدمة املدنية 

ونأمل اقراره في القريب العاجل.
  وفيما يخص مطالبة بعض نواب مجلس االمة 
باقالة امللحق الثقافي في نيوزيلندا د.احمد االثري، 
قالت الوزيرة: نحن نعتز بجميع امللحقني الثقافيني 
فهم اناس جندوا انفســـهم خلدمة ابنائنا الطلبة 

وهذا واجب وليس منة. 

 (محمد ماهر) جناح «األنباء» في املعرض


