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 نظم مكتب اخلدمة االجتماعية مبعهد السكرتارية واإلدارة املكتبية بنات محاضرة حتت 
عنوان «للنجاح ثمن» حاضر فيها مدير إدارة البرامج واملشـــاريع في اللجنة االستشـــارية 

العليا بالديوان األميري محمد عبدالوهاب القالف.
  تضمنت احملاضرة عدة محاور، حيث مت التطرق الى موضوع األولويات في حياة الطالبات 
وضرورة فهم معنى التوازن في جميع نواحي احلياة التي تؤثر في مسيرة حياتنا، ومفهوم 
االستعداد سواء على مستوى الدراسة أو خارج املعهد، ومت إعطاء مثال على ذلك من خالل 

مشاركة االستاذة حنان الزبيد حيث بينت للطالبات مفهوم االستعداد وآلياته. 

 «للنجاح ثمن» في معهد السكرتارية

 السعد: مؤتمر التعليم الدولي ناقش إمكانية 
فتح فروع للجامعات العريقة بالدول النامية

 اتحاد بريطانيا يثّمن زيادة مخصصات 
الزوجة واألبناء لمبتعثي «التطبيقي»

 اليوسف: دور كبير التحاد فرنسا
  في خدمة الطلبة ورعاية مصالحهم

 التقى نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع 
ورئيس اللجنة املشرفة على انتخابات فرع االحتاد في 
فرنسا عبدالعزيز الصقعبي برئيس املكتب الثقافي 
بفرنسا د.صباح اليوسف، بحضور أمني سر احتاد 
فرنسا أحمد الفيلكاوي. ومت استعراض أحوال الطلبة 
والطالبات الدارسني بفرنسا والدول املجاورة، وأهمية 
إقامة جسر من التفاهم والتواصل دائما ما بني االحتاد 
وامللحق الثقافي للوقوف على متطلبات اخواننا هناك 
والعمل على تلبيتها، وأكد الصقعبي ان االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت هو املمثل الشرعي والوحيد جلميع 

الطلبة في العالم أجمع، وثمن اليوسف دور االحتاد 
في خدمة الطلبة ورعاية مصاحلهم، موضحا تقديره 

جلهود الهيئة التنفيذية واحتاد فرنسا.
  وفي ختام اللقاء مت توجيه الشكر والتقدير ألعضاء 
امللحقية الثقافية بفرنسا على ما يقومون به من جهد 
واضح وتعاون بناء مــــع الهيئة التنفيذية والهيئة 
االدارية لفرع فرنسا من أجل تهيئة السبل أمام الطلبة 
الدارســــني هناك ملزيد من التحصيل العلمي، ووجه 
الصقعبي الدعوة الى د.صباح اليوســــف حلضور 

انتخابات الفرع هناك. 

 ناقش تدويل التعليم وتبادل الخبرات بين الدول

 التقى الصقعبي والفيلكاوي

 د.خالد السعد 

 علي الكندري 

التعاون الثنائي في مجال التعليم 
العالي واالطالع على جتربة هونغ 

كونغ الرائدة في هذا املجال.
  وقـــال التنيب فـــي تصريح 
لـ «كونا» على هامش مشـــاركة 
الوزيـــرة احلمود فـــي مؤمتر 
التعليم الدولي امس «ان اهمية 
الزيارة تكمـــن ايضا في تعرف 
الوزيرة والوفد املختص املرافق 
لها على اجلامعات في هونغ كونغ 
واالطالع عن كثب على مستوى 
هذه اجلامعات ومعرفة تصنيفها 
ومكانتها على املستويني اآلسيوي 

والعاملي».
  واكـــد ان مســـؤولي قطاع 
التعليم في هونـــغ كونغ دائما 
مايبدون ترحيبـــا بفتح مجال 
الكويت  التعليمي بني  التعاون 
وهونغ كونغ واملتمثل في ابتعاث 
طلبة كويتيني للدراسة في هونغ 
كونغ وتبادل اخلبرات االكادميية 
واالداريـــة والفنيـــة فضال عن 
الدورات التدريبية وورش العمل 
التي ميكن ان يتفق الطرفان على 

تنظيمها في هذا املجال.
التنيـــب ان وزارة    واضاف 
العالـــي وقعت حديثا  التعليم 
مذكرات تفاهم مع كل من «جامعة 
هونغ كونـــغ» و«جامعة هونغ 
كونغ للعلـــوم والتكنولوجيا» 
و«اجلامعة الصينية في هونغ 
كونغ»، الفتا الى ان زيارة الوزيرة 
احلمود في هـــذا الوقت فرصة 
مواتية ملناقشـــة هذه املذكرات 
ومعرفة احدث ما توصلت اليه 
ومحاولة العمل بها واالستفادة 
منها مبا يخدم املصلحة املشتركة 

للطرفني. 

بعد رفع االسعار وزيادة الضرائب، 
كمــــا ان هناك طلبة مبتعثني غير 
متزوجني وبذلك تكون هذه الزيادة 
غير منطبقة عليهم وكذلك صرف 
التعويــــض للطلبة املبتعثني عن 
الفتــــرة مــــا بني ســــبتمبر ٢٠٠٦ 
ويوليــــو ٢٠٠٨ حيــــث مت صرف 
املكافأة التشجيعية وطبيعة العمل 
ما بعد هــــذه الفترة بينما صرف 
عدد من املبتعثني املبالغ عن هذه 
الفترات بعد كسبهم لقضايا رفعوها 
ضد الهيئة في احملاكم وضرورة 
الصرف جلميع املبتعثني من دون 
احلاجة للجوء للقضاء، باالضافة 
الى التكفل بدراسة ابناء املبتعث من 
سن ٣ سنوات حتى رياض االطفال 
وهي السن دخول هذه املرحلة في 
بريطانيا وعدم اعتبار السن شرطا 
لدخول رياض االطفال في الكويت 
والذي يزيد عن ذلك وغيرها من 
القضايا العالقة والتي تؤثر مباشرة 
العلمي للطلبة  التحصيــــل  على 

املبتعثني. 

الكويتيني للدراسة في هونغ كونغ 
قال السعد «ان هونغ كونغ من 
املدن الراقية واملتطورة من ناحية 
التعليـــم والصناعة وحتتضن 
ثالث جامعات من بني أفضل ١٠٠ 

جامعة عامليا».
  وأشار الى ان اجلامعة الصينية 
للعلوم والتكنولوجيا لديها رغبة 
فـــي افتتاح فرع لها في الكويت 
حيث ارسلت وفدا التقى بوزيرة 
التربية موضي احلمود لبحث هذا 
املوضوع. وبني السعد ان وزارة 
التعليم العالي تطمح الى توسيع 
بعثاتها الدراسية في شرق اسيا 
السيما هونغ كونغ وسنغافورة 
وستســـعى الى إرسال عدد من 
الطلبة الراغبني في الدراسة في 
تلك املدن خـــالل خطتها للعام 

املقبل.
  من جانبه اكد القنصل العام 
التنيب  بـــدر  لدى هونغ كونغ 
اهميـــة الزيارة التـــي تقوم بها 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود في تعزيز 

العليا علي الكنــــدري ان االحتاد 
يتمنى اكمال باكورة اجنازات االدارة 
اجلديدة للهيئــــة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريــــب باجنــــاز 
القضايا واملطالب االخرى والتي 
سبق لالحتاد مخاطبة االدارة بها 
النقدي  ومنها زيــــادة املخصص 
ملبتعثي التطبيقــــي بصفة عامة 
حيث ان املعيشــــة غالية خاصة 

 هونغ كونغـ  كونا: اكد وكيل 
العالي د.خالد  التعليـــم  وزارة 
السعد أهمية املشاركة في مؤمتر 
التعليم الدولي املقام هنا اذ يعد 
فرصة لاللتقاء بأبرز مسؤولي 
املؤسسات التعليمية العاملية في 
مكان واحد الكتســـاب اخلبرات 
وتبـــادل وجهـــات النظر حول 
التي تواجه  التحديات  مختلف 

العملية التعليمية.
  وقال الســـعد لـ «كونا» على 
هامـــش املؤمتر أمـــس تنظيمه 
البريطاني  الثقافـــي  املجلـــس 
ويشـــارك فيه نحـــو ٢٠ وزيرا 
للتعليـــم وعـــدد كبيـــر مـــن 

املشاركني».
  وأضاف ان الكويت تشـــارك 
بوفد يضم ممثلـــني عن وزارة 
العالي  التعليم  التربية ووزارة 
وجامعة الكويت وجلنة االعتماد 
االكادميي وقـــام الوفد بحضور 
املقامة على هامش  احملاضرات 

املؤمتر كل حسب اختصاصه.
  وأوضح الســـعد ان املؤمتر 
ناقش موضوعـــات عدة أبرزها 
تدويل التعليم وافتتاح اجلامعات 
العريقـــة افرعا لها فـــي الدول 
النامية اثر زيـــادة الطلب على 

التعليم العالي بشكل عام.
  وأضـــاف ان املؤمتـــر بحث 
موضوع تصنيف اجلامعات حيث 
شهدت اجللســـات سجاال حول 
هذا املوضوع بني مؤيد ومعارض 
فيما مت بحث دور التكنولوجيا 
في تطويـــر التعليم وتخفيض 
تكلفته واملشاركة بني اجلامعات 

ومؤسسات التعليم العالي.
  وفيما يتعلق بابتعاث الطلبة 

الذي ينظمه قســـم اإلحصاء 
وبحـــوث العمليات بجامعة 
الكويت وهو يأتي في ذكرى 
مرور خمسة وعشرين عاما 
على إنشاء قســـم اإلحصاء 

وبحوث العمليات.
  وتابعـــت: ان هذا املؤمتر 
كان فرصـــة طيبة للباحثني 
وللممارسني لعلم االحصاء 
وبحـــوث العمليات من أكثر 
من ثالثـــني دولـــة مختلفة 
من جميـــع انحـــاء  العالم، 
ومن ضمنها منطقة اخلليج 
النتائج  العربي لتبادل آخر 
واخلبرات في علم اإلحصاء، 
وعلم االحتماالت وعلم بحوث 

العمليات وتطبيقاتها.
  كما اشـــارت د.العوضي 
الى ان دور االحصاء وبحوث 
العمليات ضـــروري لعملية 
التطويـــر فـــي بلداننا وفي 
الكويت تنامـــى الطلب على 
تطبيقات االحصاء وبحوث 
العمليات ألننا مقبلون على 
خطة تنمية شاملة لبرنامج 
عمل احلكومة ومما ال شـــك 
فيـــه ان هذا العلم يدعم هذه 
اخلطط والبرامج ويساعد على 
تنفيذها ويعد هذا الهدف من 
أهم دواعم ودواعي إنشاء قسم 
العمليات  اإلحصاء وبحوث 

بجامعة الكويت.
  كما اشـــادت د.العوضي 
بالتوصيـــات التي خرج بها 
املؤمتر متمنية ان ترى النور 

في القريب العاجل. 

 آالء خليفة
  اختتم مؤمتـــر «التحديات 
املعاصـــرة في علـــم االحصاء 
وبحوث العمليات» والذي اقامه 
قسم االحصاء وبحوث العمليات 
بكلية العلوم بجامعة الكويت 
على مـــدار ٣ ايام حتت رعاية 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود، نشـــاطاته 

مساء امس االول.
  ومت تنظيـــم حفـــل ختامي 
للمؤمتر وتكرمي املؤسســـات 
الراعيـــة واجلهـــات االعالمية 
الراعيـــة وكذلـــك مت تكـــرمي 
املتحدثـــني في املؤمتـــر وهم 
البروفيسور جيمس زيدك من 
كندا، البروفيسور باراناب سني، 
والبروفيسور ريتشارد الرسون 
والبروفيسور آالن بنسوسان 
الواليات  وجاري كوكلس من 
املتحدة االميركية، والبروفيسور 
خوســـيه برناردو من اسبانيا 
والبروفيسور ستيفان نيكل من 
أملانيا والبروفيسور علي هادي 
من جمهورية مصر العربية وذلك 
بقاعة املؤمترات على مســـرح 

عبداهللا اجلابر بالشويخ.
  واكـــدت رئيســـة اللجنـــة 
العليـــا للمؤمتر  التنظيميـــة 
ورئيسة قسم االحصاء وبحوث 
العمليات بكلية العلوم بجامعة 
العوضي في  الكويت د.فهيمة 
تصريح خاص لـ «األنباء» على 
هامش احلفل اخلتامي، جناح 
املؤمتر بشهادة جميع املشاركني 
واحلضور الذين وصفوه بأنه 

التوصيات كذلك تعزيز ومتكني 
القسم في  مشـــاركة خريجي 
مجـــال العمل وزيـــادة تعاون 
قسم االحصاء وبحوث العمليات 
بكلية العلوم بجامعة الكويت 
مع جهـــات العمل املختلفة في 
املشاريع واالستشارات والدورات 
التدريبية والبحوث والدراسات 
الالزمة باإلضافة إلى نشر كتاب 
علمي سيشمل جميع البحوث 
التي قدمهـــا املتحدثون خالل 

املؤمتر.
  وأوضحت د.العوضي ان هذا 
امللتقى ميثل املؤمتر العاملي األول 

باالضافة الى اهمية زيادة الوعي 
باهمية علـــم االحصاء خاصة 
الدولة وجهاتها  في مؤسسات 
املختلفة كون االحصاء ال يقتصر 
على التحليل الوصفي للبيانات 
وامنا كذلك التنبؤ باملســـتقبل 
واملسار وتقييم الوضع وربط 
املعطيـــات مع بعضها البعض 
للوصول الى احللول املثلى بأقل 
تكلفة واكثر انتاجية بواسطة 
النماذج االحصائية  استخدام 
واملعلومـــات من جهات الدولة 

املختلفة.
  واضافت د.العوضي: ومن 

الكفاءة  على مستوى عال من 
والتنظيـــم والثـــراء في املواد 
العلمية التي مت تقدميها خالل 
اجللسات وورش العمل كونه 
املؤمتر األول مـــن نوعه الذي 

يقام في الكويت.
لـ    وكشـــفت د.العوضـــي 
«األنباء» عـــن أهم التوصيات 
التـــي خرج بهـــا املؤمتر وهي 
ان يتم عقد تلـــك االجتماعات 
واللقاءات بصفة دورية بني دول 
املنطقة كل سنتني أو كل  ثالث 
سنوات بهدف تبادل اخلبرات 
واملعرفة فـــي مجال االحصاء، 

 محمد المجر
  استقبل االحتاد الوطني لطلبة 
الكويــــت ـ فرع اململكــــة املتحدة 
وايرلندا NUKS.COM تصريح مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
النفيسي  والتدريب د.عبدالرزاق 
مببادرة صرف مخصصات مالية 
للزوجة واالبناء املرافقني املبعوثني 
بالشكر اجلزيل للدكتور عبدالرزاق 
النفيسي على تبنيه قضية صرف 
٥٠٪ من قيمة املخصص الشهري 
للمبعوثني املتزوجني وكذلك نسبة 
١٠٪ من املخصص الشــــهري لكل 
ابن بحد اقصــــى ٣ ابناء، وايضا 
اقرار الصرف بأثر رجعي اعتبارا 
من بداية السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، 
وطلب االحتاد مــــن مدير الهيئة 
وضع جدول زمني محدد لصرف 
املخصصات حيث انه مت االعالن 
عن مثل هذه القرارات غير انها لم 
تفعل بحجة عدم توافر امليزانية او 

توضع في جدول زمني واضح.
  وقال رئيس جلنة الدراســــات 

 د.صباح اليوسف خالل لقائه عبدالعزيز الصقعبي وأحمد الفيلكاوي

 (قاسم باشا)  تكرمي د.جاسم بشارة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 تكرمي شركة مينتاب

 د.فهيمة العوضي تكرم أمين املطيري من بيت التمويل

 تكرمي د.علي هادي

 الزميلة آالء خليفة تتسلم تكرمي «األنباء»

 العوضي لـ «األنباء»: يجب زيادة االهتمام بعلم اإلحصاء
  في مؤسسات الدولة للوصول إلى الحلول المثلى بأقل تكلفة

 خالل الحفل الختامي لمؤتمر التحديات المعاصرة في علم اإلحصاء وبحوث العمليات

 م.عبدالوهاب السيد

  «GUST» تحتضن دورة وورشة عمل الروائي عبدالوهاب السيد

الثقافي في الكويت من خالل 
رفع المستوى األدبي للكاتب 
الناشئ ومن هنا جاءت فكرة 

مـــن الجنســـين، وكان ذلك 
جليا في مشـــاركتها ودعمها 
المستمر لعدة أنشطة سابقة 
الكثير من  لتدريب وتوعية 
الطـــالب والطالبـــات والذي 
تعتبـــره الجامعة من ضمن 

أولوياتها.
  يـذكر ان م.عـبـدالوهـاب 
السيد روائي وكاتب من اوائل 
الكتـــاب الكويتييـــن وربما 
الخليجييـــن الذين كتبوا ما 
وراء الطبيعة وروايات ادب 

الخيال وادب الرعب.
  ومن اهم اصداراته: رسائل 
الخوف، في الجانب المظلم، 
حكايات العالم اآلخر، األبعاد 

المجهولة، حاالت نادرة. 

الـــدورة وورش العمل حيث 
تهدف الى اســـتغالل مواهب 
الشباب الكتابية وتوجيهها الى 
االتجاه الصحيح ومساعدتهم 
وإنارة الطريق لهم لالبتعاد 
عن االخطـــاء التي يقع فيها 

عادة الكاتب الناشئ.
  كما تهدف الدورة الى فتح 
المجال للطموحين الراغبين 
بتأليـــف كتـــاب وللرفع من 
مستواهم وتحقيق رغباتهم 
واســـتغالل اوقاتهم بما هو 

مفيد.
الخليج    واشـــاد بجامعة 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم 
ابراز  فـــي  الفعال  ودورهـــا 
الشبابية  المواهب  ومساندة 

مؤلفات الكتاب الشباب (من 
الجنسين) مؤخرا في الكويت 
حيث ظهر هـــذا واضحا في 
معارض الكتاب في السنوات 

االخيرة.
افتـــقـار عدد    فقد تبــين 
المؤلفـات  كبير مـــن تلـــك 
الشـــبابية الـــى أساســـيات 
الكتـــاب  الكتابـــة ووقـــوع 
في اخطاء كثيـــرة تدل على 
نقـــص الخبـــرة وعلى عدم 
وجود برنامج واضح ومحدد 
في الكويـــت لتوعية الكاتب 
الناشئ واالخذ بيده وتقديم 
الدعم الالزم له ومن ثم تدريبه 
على تأليف الكتب بكل انواعها، 
والحرص على تنمية الجانب 

إطـــار جهــودهـــا   فـــي 
المستمرة والمتواصلة وسعيا 
منها الى دعم المواهب الشابة، 
ترعى جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا (GUST) دورة 
وورشـــة عمل «كيف تؤلف 
كتابـــا» للكاتـــب والروائي 
الكويتي م.عبدالــوهاب السـيد 
التي ستــقام في مـبنى الجامعة 
بمنطقة مشــرف غدا االحد ١٣ 
الجاري وحتى يوم الخميس 
١٧ الجاري من الســـاعة ٦-٨ 
مساء، وتقام الدورة وورش 
العمل بإشراف وكالة ميرور 

للدعاية واالعالن.
الروائي عبدالوهاب    وأكد 
السيد انه كان ملحوظا انتشار 


