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اتحاد فرنسا: كلمة األمير 
منهج وطريق بناء

أقام االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
فرنسا والدول المجاورة حفل استقبال للطلبة 
بالذكرى  الكويت  الكويتيين بمناسبة احتفاالت 
الـ50 لالستقالل والذكرى الـ20 للتحرير والذكرى 
البالد  الخامسة على تولي صاحب السمو امير 

الشيخ صباح االحمد  مقاليد الحكم.
واكد امين سر االتحاد احمد عبدالكريم في 
اقيم  الذي  الحفل  لـ)كونا( على هامش  تصريح 
الكويت من  ابناء  الماضية ان جميع  الليلة قبل 
كل اطيافها يعوا كلمة صاحب السمو امير البالد 

بهذه المناسبة.
وقال ان سموه شدد على التمسك بالدستور 
كلغة للحوار واداة للديمقراطية وان دولة 
انما هي تعب  الكويت ليست وليدة الصدفة 
االباء واالجداء ويحكمها دستور ارتضاه الحكم 

والشعب وهو ما يعيه ابناؤه الطلبة.
واضاف ان الطلبة الكويتيين سيساهمون في 
بناء كويت المستقبل محبة في ترابها وخاصة 
في ظل وجود خطط للتنمية وبعيدا عن التأزيم 

واختالق المشاكل.
ابناء الكويت  وطالب عبدالكريم جميع 
ان يتخذوا كلمة سموه منهجا وطريقا للعمل 

والتخطيط والبناء.
واعرب عبدالكريم في ختام تصريحه عن 
امله بدوام االمن واالمان لهذه االرض في ظل 
البالد وسمو ولي  حضرة صاحب السمو امير 

عهده االمين من كل مكروه.
وشارك في الحفل العديد من طلبة الكويت 
المجاورة  الفرنسية والدول االوروبية  المدن  في 
حيث القى احــد الطلبة قصيدة فــي حب 

الكويت.
انغام االغاني  اقيم على  الذي  الحفل  وتخلل 
الوطنية مسابقات للطلبة وعشاء فاخر حيث 
اشاد جميع الطلبة بالقائمين على تنظيم الحفل.

خالل جولته لجناح التطبيقي بمعرض »االستقالل 50«

النفيسي : تذليل العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية

مدير الهيئة متفقدا معرض االستقاللالنفيسي: قادرون على اعداد الكوادر الوطنية

الوطني النهوض باالقتصاد  العمل والمساهمة في  < هدفنا توفير كوادر وطنية مؤهلة لسد احتياجات سوق 

ــادرة على العمل وإنجاز ما يمكن أن يساهم في تطوير المجتمع وكافة قطاعات الدولة < الهيئة ق
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة  ضمن مشاركة 
والتدريب في معرض “االستقالل 50” الذي يقام 
الهيئة  في أرض المعارض الدولية زار مدير عام 
د.عبدالرزاق النفيسي الجناح الخاص بالكليات 
التي  والمعاهد حيث أشاد باالنجازات واألعمال 
المطروحة بها وخالل جولته  التخصصات  تعبر عن 
أعرب د.النفيسي عن إعجابه وسعادته بما شاهده 
من إنجازات قدمتها الكليات والمعاهد والتي 
الهيئة وبإرشاد وتعليم من أساتذة  بأيد طلبة  تمت 

أكاديميين ومهنيين استطاعوا بخبراتهم ومعرفتهم 
العلمية والتدريبية للطلبة والتي  المعلومة  توصيل 
أثمرت بما نراه اليوم من مشاركة فعالة تثبت قدرة 
العمل وإنجاز ما يمكن أن يساهم في  الهيئة على 
تنمية وتطوير المجتمع واالنخراط ضمن خطط 
الدولة  التي تعمل من أجلها كافة قطاعات  التنمية 

المختلفة.
وتمنى د.النفيسي أن تستمر هذه االنجازات 
والعطاءات من قبل األساتذة والطلبة بحيث تتطور 

مع تطور المجتمع ومواكبة كافة احتياجات قطاعات 
الدولة المختلفة لمسايرة التكنولوجيا الحديثة 

المطلوبة بكافة دول العالم .
الهيئة في معرض  وبين د.النفيسي أن مشاركة 
الذي يقام ألول مرة بواقع تسعة أجنحة  االستقالل 
بمساحة 432 مترا مربعا ويعتبر دليال واضحا على 
الــذي تقوم  الــدور  إبــراز أهمية  الهيئة في  رغبة 
الكويتي  به في خدمة شريحة كبيرة من الشباب 
فهناك من هم استفادوا من الدراسة والتخصص في 

مجاالت التربية والعلوم والصحة واالتصاالت والطاقة 
واإلنشاء والعمل الحر.

ونوه النفيسي بأن الجميع في إدارة الهيئة يعمل 
جاهدا على تذليل كافة العقبات التي تقف حجر عثرة 
في تنمية ورقي مجاالت التعليم التطبيقي والتدريب 
الهيئة العامة  وتحقق الرسالة المرجوة من إنشاء 
للتعليم التطبيقي والتدريب وهي توفير كوادر وطنية 
مؤهلة تأهيال علميا وفنيا لسد احتياجات سوق العمل 

والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني.

المكتب الثقافي في المملكة يضع خطة للتصدي للتجارية منها قريبا

نبال بورسلي: معاهد اللغة في بريطانيا ليست كلها جادة في التعليم

ــراض حيث ان  الحكومية لعالج هذه االم
اقــراره يغطي  ــذي تم  ال تأمينهم الصحي 
عالجهم من كل االمراض في المستشفيات 

الحكومية.

الطلبة  التأمين على  بالموافقة على  الوزراء 
في المملكة المتحدة اسوة بزمالئهم في 
بالتنسيق  البدء  الدول تم  امريكا وعدد من 
الثقافي الدكتور محمد  مع مدير المكتب 
الية مناسبة ليتم تطبيقها  الهاجري بوضع 
التأمين  الى ان  في اسرع وقت ممكن الفتا 
التي تواجه  الطويلة  المواعيد  سيقضي على 
الطلبة خــالل مراجعتهم للمستوصفات 
الحكومية في بريطانيا حيث بامكانهم التوجه 

الى المستشفيات الخاصة.
واضاف انه بالتنسيق مع الدكتور الهاجري 
اكثر من شركة تأمين الخذ  تم االجتماع مع 
المناسبة وتم ارسال العروض الى  العروض 
المسؤولين في وزارة الصحه العتماد أحدها 
وليتم اعتماد الميزانية المطلوبة متوقعا بدء 
التأمين خالل الشهرين  الطلبة من  استفادة 

المقبلين.
بيد انه اشار الى ان التأمين على الطلبة 
لن يغطي عالج العقم والتجميل والــوالدة 
الرتفاع تكاليف تغطية هذه االمراض الفتا الى 
ان الطلبة بامكانهم التوجه الى المستشفيات 

واوضحت ان هذه الخطة بعد تطبيقها 
النتائج  وانتهاء العمل بها ستكون لدينا 
المبنية على احصائيات ومعلومات واضحة 
ستمكننا من حصر المعاهد ذات السمعة 
الطيبة اذ سيقوم المكتب بوضعها في الموقع 
الثقافي ليستفيد منها  االلكتروني للمكتب 
الجميع سواء الدارسون على حساب الدولة او 

على حسابهم الخاص.
وردا على سؤال حول صحة تحديد اعداد 
الطلبة الكويتيين الدارسين بمعهد اللغة بعدد 
البدء  انه بالفعل تم  معين قالت بورسلي 
بتحديد العدد بثمانية طلبة فقط في كل 
معهد رغبة من المكتب في عدم تجمعهم 

في مكان واحد.
من جانبه اكد مدير المكتب الصحي 
الدكتور يعقوب التمار ان آلية تطبيق التأمين 
المملكة  الدارسين في  الطلبة  الصحي على 
المتحدة سواء المبتعثون على حساب الدولة 
اولوية  الخاص كانت تمثل  او على حسابهم 

كبرى له منذ توليه منصبه.
انه منذ صدور قرار مجلس  التمار  وقال 

الغربة والحنين الى الوطن.
وبينت ان تلك التحديات تستوجب 
توفير افضل الظروف لهم ليتغلبوا عليها وهي 
االلتحاق بمعهد لغة اكاديمي ذي سمعة 

جيدة.
وقالت بورسلي ان المكتب الثقافي 
التوالي يقوم باعتماد  الثاني على  وللعام 
الجيدة والجادة  اللغة ذات السمعة  معاهد 

في عملية التعليم.
وبينت ان المكتب بصدد وضع خطة من 
اجل التصدي لمعاهد اللغة التجارية وستقوم 
الخطة على جزأين حيث سيقوم المكتب في 
الشهر المقبل بتوزيع استبيان على الطلبة 
الدارسين في معاهد اللغة بالمملكة المتحدة 
التعليم ومدى  الستطالع رأيهم عن جودة 

استفادتهم.
واضافت ان الجزء الثاني هو القيام بحصر 
المعاهد المتميزة والمعروفة بسمعتها بجودة 
التعليم وتقديمها الدعم المعنوي للطلبة 
الخارج كمستوى  اللغة او في  داخل معهد 

العائالت التي تستضيف الطلبة.

اكدت الملحقة الثقافية في سفارتنا لدى 
المملكة المتحدة الدكتورة نبال بورسلي 
اللغة االنجليزية في  انه ليست كل معاهد 

المملكة المتحدة جادة في عملية التعليم.
وقالت بورسلي في تصريح لـ)كونا( 
الدارسين في  الكويت  عقب لقائها مع طلبة 
المملكة المتحدة وايرلندا ان اللقاء مع الطلبة 
والطالبات كان فرصة لالستماع الى المشكالت 
والتحديات التي تواجههم السيما السنة 

االولى لهم والتي تخصص لدراسة اللغة.
واضافت ان الطلبة السيما الدارسين على 
حسابهم الخاص يلجؤون الى بعض المكاتب 
الخاصة في الكويت والتي تقوم بترتيب 
انها لالسف  اللغة لهم بيد  معاهد لدراسة 

معاهد في الغالب تجارية.
وذكرت ان دراسة اللغة تعتبر الجزء االهم 
الى  الدخول  انتقالية مهمة قبل  وهي مرحلة 
الجامعة والتخصص مبينة ان الطلبة يواجهون 
اللغة تحديات  التحاقهم بمعاهد  في بداية 
الثقافة كونهم سيعيشون في  ابرزها تغير 
ثقافة مختلفة كليا عن ثقافتهم عالوة على 

تحديد عدد الدارسين في 
كل معهد بثمانية لعدم 

التجمع في مكان واحد

التأمين  التمار: آلية تطبيق 
الصحي على الطلبة أهم 

أولويات المكتب

د. نبال بورسلي

14 مشاركة في مسابقة 
غلورياديزاين للتصميم

لجنة المسابقة تتوسط المشاركات

الصباح رئيسة جمعية شباب  تحت رعاية الشيخة أمل الحمود 
الكويت الوطنية ، وبالتعاون مع لجان الطالبات في االتحاد الوطني 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  الطالبات في  الكويت ولجان  لطلبة 
الوطنية دخلت مسابقة  الكويت باألعياد  والتدريب ومع احتفاالت 
المتقدمة،  المراحل  الوطنية للتصميم والديكور في  غلوريا ديزاين 
حيث انضمت 14 مشاركة في المسابقة من طالبات جامعة الكويت 
، وتم تنظيم وإعداد األقسام بلمسات  التخرج  والتطبيقي وحديثات 
التي  الوطنية  الطالبات، وذلك في مسابقة غلوريا ديزاين  وابداعات 
الكترونية من دار ناشري  ، وبرعاية  التوالي  الثالث على  تقام للعام 

ورعاية مركز نايف الفني للديكور.
اللجنة  التحكيم المكونة من رئيس   وأقيمت جولة من لجنة 
د.نايف الصفران استاذ محاضر وعضو بهيئة التدريس تخصص تصميم 
داخلي ومحكم هندسي دولي ، ووسام حسونة المدير العام لغلوريا 
جينز ، باإلضافة إلى سمية الميمني المستشارة اإلعالمية للكافيه وذلك 

في كل من سوق شرق ومجمع البيرق.
وأوضح د.نايف الصفران رئيس لجنة التحكيم أن الطالبات بذلن 
جهودا كبيرة في إعداد وتصميم األقسام المختلفة من خالل إبداعات 
اللمسات  المشاركات، حيث وجدنا مستويات مختلفة ومتنوعة من 
التي تنم عن شخصية وفكر الطالبة، ومدى خبرتها وقراءاتها في هذا 
المجال ، وال سيما البعض بذل المجهودات اليدوية واالعتماد النفسي 
بالكامل في حين البعض اآلخر اعتمد على شراء الجاهز من األسواق 

مع بعض اإلضافات.
الجزء  اللجنة هي  التحكيم من قبل  وأشار وسام حسونة إلى أن 
األول من التقييم، بينما الجزء الثاني من التقييم عبارة عن التصويت 

عبر المسجات وااليميالت، والتي تستمر حتى شهر مارس.

مساهمات أعضاء التدريس لها دور رئيسي في إعداد الكوادر الوطنية

الخضري: تكنولوجيا التعليم 
سبيل مالحقة المستقبل

شكر د. بدر الخضري أعضاء هيئة التدريس 
انتهاء فترة عمله  والتدريب ووسائل اإلعالم بمناسبة 
كرئيس قسم تكنولوجيا التعليم- بكلية التربية 
األساسية، قائال يطيب لي أن أبعث لكم خالص المشاعر 
التقدير والعرفان على  القلبية، وجزيل الشكر وعظيم 
تعاونكم الصادق وتفانيكم في العمل األكاديمي 
واإلداري، وكذلك على مساهمتكم المتميزة في العمل 
العصر  القسم لمسايرة ومالحقة تطورات  على تطوير 
الفعال في إمداد  التكنولوجي والمعلوماتي، ودوركم 
سوق العمل الكوادر الوطنية المتخصصة بمجال 

تكنولوجيا التعليم.
واضاف الخضري اتمنى من كل قلبي أن يشهد 

القسم مزيدا من االرتقاء واالزدهار والتطور بجهودكم 
جميعا، نحو مالحقة مستقبل مجال تكنولوجيا 

التعليم.
أكــرر شكري وفخري واعتزازي على مشاعركم 
الله  التي تلقيتها منكم نحوي، وأرجو من  الفياضة 
العلي القدير أن يديم أواصر األخوة والزمالة والمحبة 

والود بيننا.
كما يسعدني أن أشكر جميع الزمالء األحبة 
العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة 
المحلية وااللكترونية على  والفضائية وخاصة صحفنا 
القسم  المميزة ألنشطة وأخبار وفعاليات  تغطياتهم 

خالل فترة استالمنا رئاسة القسم.

الدورات لطلبة الثانوية والماجستير والبعثات الخارجية

اللغات: »توفل« الفصل الثاني.. األحد
أكد ابراهيم نصير مدير مركز اللغات 
انه قد تقرر عقد دورات توفل لهذا  بالنيابة 
الدورات  الدراسي حيث ستبدأ هذه  الفصل 
باختبار لتحديد المستوى وذلــك لتعريف 
الطلبة بنقاط الضعف لديهم ومن ثم التركيز 
ــدورات  ال بــان  نــوه  النقاط كما  على هــذه 
سوف تبدأ من تاريخ 2011/3/6 خالل الفترة 

المسائية ولمدة 6 أسابيع من 8-5.
التوفل المحلي  بــان دورة  وقــال نصير 
ستكون للمتقدمين للدراسة في الكويت 
الــدراســات العليا والتوفل الدولي  وطلبة 
الراغبين  الثانوية وطلبة الماجستير  لطلبة 
في الحصول على بعثة دراسية خارج الكويت 
التأخير بعد تخرجهم  وذلــك حتى يتفادوا 

الدورة  البعثات واستغالل  واستكمال شروط 
التوفل، واضــاف نصير بأن  الجتياز اختبار 
التوفل لمستوى واحــد فقط  المركز يقدم 
وباستطاعة الطالب دخول االختبار في اي 
انتهائها داخل  ــدورة او بعد  ال وقت خالل 
الكويت او خارجها والدراسة مستمرة طوال 
أيــام االسبوع ماعدا يوم الجمعة والسبت 
حيث يقضي الطالب 90 ساعة دراسية ويقوم 
بالتدريس نخبة من مدرسي مركز اللغات في 
جامعة الكويت، واضاف نصير بأن يوم الثالثاء 
الموافق 2011/3/1 سيبدأ التسجيل لهذه 
ــدورات واضــاف بأن االعــداد محدودة في  ال
الدورات لالستفسار 24988100 جامعة  هذه 

الكويت مركز اللغات مبنى 11 الشويخ.


