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المدرسة الكندية تعّرف الطلبة بتاريخ إنفلونزا الخنازير

في إطار التجهيزات العلمية النطالقه

البّزاز: الكويت تستضيف نخبة متميزة من أهل العلم
والخبرة من مختلف الدول في مؤتمر الطاقة البديلة

وفد جامعي زار الشركة وبحث سبل االستفادة من خبرات العاملين فيها

العوضي: »VIVA« تفتح أبوابها لتدريب الطلبة وتبني المشاريع وتحويلها إلى حقيقة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
VIVA م.جنيب العوضي ضرورة 
دعم الطلبة في املراحل اجلامعية 
القدرات،  واإلسهام في تطوير 
وحتسني املخرجات، واختيار 
الكفاءات لرفد سوق العمل بكوادر 
قادرة عل����ى العطاء منذ اليوم 
األول لتخرجه����ا في اجلامعة، 
مبينا أن ذلك من الثوابت التي 
قامت عليها VIVA خلدمة الوطن 

ورعاية أبنائه.
وذك����ر م.العوضي - خالل 
لقائه وفدا من جامعة الكويت 
– قس����م اإلعالم يضم د.محمد 
البلوشي ود.هبة املسلم ود.نبال 
 VIVA بورس����لي – أن أب����واب
ستكون مفتوحة على مصراعيها 
الستقبال الطلبة وتدريبهم حتت 
إشراف نخبة من املتميزين من 

اإلبداع والعطاء.
وأب����دت بورس����لي إعجابها 
بتواجد قيادات كويتية ش����ابة 
داخل VIVA موضحة أنها فوجئت 
بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أن 
هذا األمر سيكون دافعا للطلبة 
نحو املزيد من العمل واالهتمام 
عندما يش����اهدون بأم أعينهم 
قادة ملش����اريع ورؤساء أقسام 
ال يفضلونهم سوى في سنوات 

معدودة من العمر.
اللقاء قام فريق  وفي ختام 
VIVA املسؤول عن تدريب الطلبة 
باس����تعراض بعض اجلوانب 
واملعلومات واملجاالت التي من 
املقرر أن تكون املادة األساسية 
التي ستقدم للطلبة  والدسمة 
مع بدء املرحلة التدريبية داخل 

قطاعات الشركة.

VIVA كونها من اجلهات اجليدة 
التي تتبنى الطلبة خالل فترة 

التدريب وما بعدها.
وأكدت حرص اجلامعة على 
حتويل املادة العلمية النظرية إلى 
واقع ميداني تنكشف من خالله 
الصورة احلقيقية والصحيحة 
لكيفية التطبيق العملي استنادا 

إلى النظريات املكتوبة.
وم����ن جهته����ا أوضح����ت 
األستاذة في قسم اإلعالم د.نبال 
بورسلي أن لدى الطلبة تدريبا 
ميدانيا عبارة عن 120 س����اعة، 
يتم توزيعهم على املؤسسات 
واجله����ات احلكومية والقطاع 
اخلاص لتتك����ون لديهم فكرة 
واقعية وعملية عن املجال الذي 
يرغبون العمل به ويجدون في 
الوقت ذاته أنفسهم قادرين على 

من املتميزين في VIVA، الذين 
أثبت����وا كفاءتهم وجدارتهم في 
امليدان العملي، داعيا إلى املزيد 
من التعاون والتنسيق وزيادة 
الطلبة في  مس����احة تدري����ب 

قطاعات VIVA املختلفة.
وف����ي اإلطار ذاته ش����كرت 
األستاذة في قسم اإلعالم د.هبة 
املسلم الدعم غير احملدود الذي 
قدمه م.العوضي الستقبال أبنائنا 
الطلبة في ربوع VIVA، والسماح 
بتدريبهم ومنحه����م اخلبرات 
الالزمة، وفت����ح املجال أمامهم 
الواقع  ليش����اهدوا على أرض 
العمل  وبالتجربة كيفية سير 
في قطاع االتصاالت، واستخدام 
أحدث التقنيات في خدمة العمالء، 
مؤكدة أن الدافع الرئيسي وراء 
الرغبة ف����ي تدريب الطلبة في 

الطلبة داخ����ل أوقات  خدم����ة 
الرسمية. وبدوره ثمن  الدوام 
الكبير  التجاوب  وفد اجلامعة 
من الرئيس التنفيذي لش����ركة 
العوضي حيث  VIVA م.جنيب 
أكد د.محمد البلوشي أن التدريب 
في قطاع االتصاالت يضع الطلبة 
العملية والواقع  أمام احلقائق 
ليكونوا على أهبة االس����تعداد 
لدخول سوق العمل والتجاوب 
بس����رعة مع ما يوكل إليهم من 

مهام.
وب����ني أن VIVA تعتب����ر من 
الش����ركات الرائدة في املنطقة، 
وله جتربة عملية مع فريقها إذ 
يقوم بالتنسيق وتبادل اخلبرات 
في إطار الش����راكة املتبادلة مع 
القطاع اخلاص، كما يش����رف 
شخصيا على تدريب مجموعة 

التوجه للعمل في القطاع اخلاص 
واللجوء إلى القطاع احلكومي 
باعتباره املالذ اآلمن، موضحا أن 
على اجلامعة مسؤولية كبيرة 
في تغيير هذه النظرة وتعريف 
الطلبة بإيجابيات القطاع اخلاص 
الذي يسمح لإلبداع بأن يتحول 

إلى حقيقة.
واقترح في إط����ار التعاون 
املشترك مع جامعة الكويت – قسم 
اإلعالم السماح للمتخصصني 
في VIVA واملتميزين واملبدعني 
أبنائه����ا تق����دمي خبراتهم  من 
وجتربتهم عبر اس����تضافتهم 
إللقاء احملاضرات التعريفية – 
حال رغبة أساتذة قسم اإلعالم 
في ذل����ك - وف����ي املقابل فإن 
VIVA ستسخر جميع إمكاناتها 
أبنائها في  وس����تضع خبرات 

وتدريبية في مجاالت االتصاالت 
واخلدمات املقدمة وكيفية التعامل 
معها وحتوي����ل التصاميم إلى 
مكونات تتناسب مع احتياجات 
العم����الء وأذواقهم، إضافة إلى 
طرق التسويق واإلعالنات داخل 

قطاع االتصاالت.
إل����ى  ودع����ا م.العوض����ي 
االس����تفادة من الطلبة والبدء 
بتدريبهم وتوظيفهم منذ السنة 
الثالثة لتحصيل اخلبرة الالزمة 
بع����د التخ����رج وإدراك معاني 
الرؤساء والزمالء  التعامل مع 
داخل بيئة العمل. وبخصوص 
التعاون البناء واملثمر استعرض 
م.العوضي ووفد اجلامعة الطرق 
األمثل لالس����تفادة من قدرات 
الطلبة، داعيا إلى تغيير النظرة 
الرغبة في  السائدة حول عدم 

مسؤولي األقس����ام واملشاريع 
الذين أثروا العمل  في الشركة 
بكفاءاتهم وتأديتهم للمهام التي 

أوكلت إليهم على أكمل وجه.
ورحب م.العوضي بأي مبادرة 
أو اقتراح تتقدم به اجلامعة أو 
أحد أساتذتها أو طلبتها، يكون 
في����ه النفع واخلي����ر للكويت 
وأهلها، مؤكدا تبني VIVA لهذه 
املبادرات واالقتراحات واملشاريع 
والعمل على حتويلها إلى حقيقة 

وتطبيقها على أرض الواقع.
ورأى أن الش����ركة مسؤولة 
مس����ؤولية مطلق����ة عن تقدمي 
الع����ون واملس����اعدة وتوفير 
املعلوم����ات واخلبرات الالزمة 
للطلبة الذين من املقرر دخولهم 
مرحل����ة التدريب امليداني عبر 
احلصول على كورسات تعريفية 

قال رئيس اللجنة العلمية التابعة جلمعية املهندسني 
د.وليد البزاز ان الكويت ستستضيف مجموعة مرموقة 
من اهل العلم واخلبرة في مجاالت الطاقة، خالل املؤمتر 
الدولي لتطبيقات الطاقة البديلة »خيار أم ضرورة؟« 
وبرعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
مشيرا الى ان من هؤالء احلضور رئيس معهد وكالة 
الطاق����ة في باريس، ومدير الطاقة في أملانيا، ومدير 
الطاقة في جامعة اوكسفورد، باالضافة الى متحدث 
من هيئة االمم املتحدة، ورئيس االبحاث في نيوزيلندا، 
ورئيس معهد نيجيريا فضال عن حضور متحدثني 

من احتاد املهندسني العاملي.
واضاف البزاز ان املتحدثني الرئيسيني سيطرحون 
القضايا املهمة كل حسب موقعه وعن طريق اجلهة 
التابع لها والتي يعمل فيها، وانهم سيطرحون القضايا 
ويناقشون ابعادها ومش����اكلها ويقترحون احللول 

املناس����بة لها، وان دور اللجنة العلمية ان تضع تلك احملاور وتوفرها 
لتك����ون ضمن انش����طة املؤمتر فضال ع����ن االوراق العلمية التي قمنا 

مبراجعتها وتقييمها.
أما عن املتحدثني باس����م اجلامعات ومراكز االبحاث فقد قال البزاز 
انهم من اهل االختصاص واخلبرة املعروفني، ومنهم مدير ابحاث منظمة 
األوپيك د.عدنان شهاب الدين، وهو أحد املتخصصني في ابحاث الطاقة 
النووية، وراجندرا باتش����وري احلائز جائزة نوبل في ابحاث الطاقة 
في 2006، وهم سيعطون اثراء ودعما علميا للمؤمتر، ومن املتوقع ان 
يحضر كذلك وزير الطاقة االميركي السابق، مما يعطي جذبا للمؤمتر 

وادراكا ألهميته.
واضاف البزاز ان هناك قطاعات تعمل اللجنة معها من اهمها القطاع 
الصناعي والقطاع العلمي ممثال بالطلبة من مختلف اجلامعات احمللية 
والعاملية والباحثني، مشيرا الى ان اللجنة تقوم بتوفير نشاط خاص 
بالطلبة في املؤمتر يتم من خالله تبادل االفكار واقتراح االفكار اجلديدة، 
الفتا الى ان اللجنة استكملت تقييم واعتماد 106 أوراق علمية ستعرض 

خالل مجموعة من ورشات العمل، كما استكملت اللجنة 
تقييم بحوث الطلبة املقدمة من عدد من الدول، ومؤكدا 
ان اللجنة وضعت البرنامج النهائي وهي بصدد حتديد 

مواقع عقد اجللسات العلمية للمؤمتر.
وبني البزاز ان اللجنة العلمية تتعاون مع احتاد 
املهندسني العاملي فيما يخص تقييم االوراق العلمية، 
ودعوة االشخاص املعنيني وذلك خلدمة اهداف املؤمتر، 
موضحا ان اللجنة العلمية وضعت خطة العمل للمسار 
العلمي والذي يشمل ماهية الطاقة البديلة ومستقبلها 

في دول اخلليج، خاصة وفي دول العالم عامة.
وأوضح ان اللجن����ة العلمية مكونة من اجلهات 
العلمية املوجودة ف����ي الكويت مثل جامعة الكويت 
ومعه����د الكويت لألبحاث العلمية، والقطاع اخلاص 
املعني والذي يشتغل في مجال الطاقة البديلة، والقطاع 
احلكومي باإلضافة جلمعية املهندسني الكويتية، حيث 

جنتمع معا وبشكل دوري ملتابعة خطة العمل وسيره.
وش����دد البزاز عل����ى ضرورة العمل فيها بجد ف����ي كل هذه االمور، 
والت����ي قامت اللجن����ة بصياغتها عبر 8 محاور مهمة وهي: 1 � س����بل 
االبتكار فيها، 2 � دور الهندسة واملهندسني والعمليات الهندسية والفكر 
الهندسي والتوجه الهندسي، وذلك بالبحث في حتويل نظريات الطاقة 
البديلة الى تطبيقات عملية، 3 � ان تكون طاقة متوافرة وذات دميومة 
وغير مقطوعة، وذلك حتى نس����تطيع االعتماد عليها كمصدر للطاقة، 
4 � تعلي����م وتثقيف الناس عن طريق هذا املؤمتر، وذلك بفتح االبواب 
للجميع كي يش����اركوا في هذا املؤمتر، 5 � مس����تقبل الطاقة في العالم 
السياس����ة واالستراتيجية، 6 � تكنولوجيات الطاقة النظيفة ممكن ان 
نتحدث فيها عن ش����قني، 7 � نحاول في احملور الس����ابع ان نركز على 
مصادر الطاقة في الشرق االوسط، والعمل على محاولة ايجاد مصادر 
مصاحبة ومس����اندة للبترول وداعمة ل����ه، 8 � عمل جدوى اقتصادية 
ودراس����ة تطبيقات الطاق����ة، وذلك على جمي����ع النواحي االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية والتقنية.

استكماال لدور وزارة التربية ومن منطلق 
املسؤولية الوطنية واالجتماعية، والزاما بالدور 
التربوي والتوع���وي، نظمت االدارة العامة 
للتعليم اخل���اص محاضرة بعنوان »تعرف 
على AH1N1« على مس���رح املدرسة الكندية 
مبنطقة الفحيحيل قدمها استشاري طب االطفال 
واجلهاز التنفس���ي لالطفال د.عبداهلل عويد 

وبحضور مراقب امل���دارس العربية باالنابة 
العامة  االدارة  الكندري ومديري  عبدالعزيز 
للتعليم اخلاص ومنسقة احملاضرة صبرية 
الشمري مديرة روضة الفحيحيل الوطنية.

وقد حت���دث د.عويد ع���ن تاريخ املرض 
واعراضه وكيفية انتقاله بني االفراد وكيفية 
الوقاية منه، ثم ترك املجال لطرح االس���ئلة 

والرد عليها.
وقد أثنى احلضور على مثل هذه احملاضرات 
العامة للتعليم  وطالبوا باس���تمرار االدارة 
اخلاص في القيام باملزيد منها ثم قام مراقب 
املدارس العربية باالنابة عبدالعزيز الكندري 
وصبرية الش���مري مديرة الروضة بتكرمي 

د.عويد شاكرين جهوده.

أسئلة من احلضور عبدالعزيز الكندري مكرما د.عبداهلل عويد بحضور صبرية الشمري

د.وليد البزاز

م.جنيب العوضي متوسطا د.محمد البلوشي ود.هبة املسلم ود.نبال بورسلي وعمر احلوطي وفريق ڤيڤا


