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الجامعــــة
والتطبيقي

العام لتجمع  أعلن املنس����ق 
التحالف الطالبي الكويتي مبملكة 
البحرين محمد املطيري عن تزكية 
فهد محمد الكشتي رئيسا للتحالف 
الطالبي بعد تقدمي استقالته من 
الهيئة اإلدارية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت مبملكة البحرين، 
كما رحب هو وأعضاء التحالف 
الطالبي بعودت����ه الى التحالف 
الذي كان متحدثا رسميا عنه قبل 
دخوله الى االحت����اد الذي خذل 
اجلم����وع الطالبية منذ نش����أته 
وإلى هذه اللحظ����ة. مضيفا ان 
هذا االختيار جاء بعد االجتماع 

مع اعض����اء التحالف الطالبي والبعض من الطلبة 
الدارس����ن مبملكة البحرين وق����د مت اإلجماع على 
تزكية الكشتي على مواقفه املشرفة التي طاملا دعمت 

القضايا الطالبية.

وأكد املطيري ان هذا التحالف 
وجد للدفاع عن القضايا الطالبية 
وليس للتكسبات االنتخابية وال 
يس����عى الى خوض االنتخابات 
نهائيا ولكن ال مينع ذلك من دخول 
احد أعضائه ممن نراه مناس����با 
لالنتخابات مع تشكيل دعم كامل 
له مع القائمة التي نراها مؤهلة 
التي تصب في  القضاي����ا  لدعم 

صالح الطلبة.
وشكر الكشتي أعضاء التحالف 
الطالبي على تزكيتهم له بقوله 
هذه التزكية وسام على صدري 
وس����أكون عون����ا للطلب����ة كما 
عهدمتوني بالس����ابق حيث أضيف شكري لرئيس 
التحالف الطالبي األس����بق مطلق احلس����يني على 
تنازله لي عن منصب رئيس التحالف والذي سأمثله 

وأمثل الطلبة خير متثيل.

فهد الكشتي

د.إسماعيل تقي خالل جولة في االستراحة ومكاتب هيئة التدريس

املشاركون في ندوة الطاقة النووية في لقطة جماعية

معرفي: اعتماد شهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات 
CID-IT كشرط أساسي للتعيين في الجامعة

إقبال جماهيري على أجنحة الجهات التدريبية في معرض »التطبيقي«

مت اعتماد شهادة كامبردج الدولية ملهارات تقنية 
املعلومات CID-IT أخيرا في جامعة الكويت كأحد 
شروط التعين في اجلامعة، وذكرت اجلامعة ضمن 
كتاب مت توجيهه الى مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في جامعة الكويت بأنها ستعمل على إدراج 
هذا الش���رط ضمن إعالناتها املستقبلية اخلاصة 
بالتعين، وقد جاء هذا القرار الرشيد استجابة لدعوة 
من مركز خدمة املجتمع للتعليم املستمر وشركة 
أبوغزالة لالستش���ارات وامللكية الفكرية والوكيل 

.CID-IT احلصري لشهادة تاج كامبردج
وصرحت مدير مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر بجامعة الكويت فوزية معرفي بأن مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر يطرح هذه الدورة 
لدي���ه وعمل أخيرا على طرح وتنفيذ دورتن على 

 ،CID-IT مهارات استخدام الكمبيوتر حسب برنامج شهادة كامبردج
وهو يستعد اآلن لتنفيذ الدورة الثالثة ضمن خطته التدريبية. كما 

ان برنام���ج دبلوم كامبردج CID-IT ال يتطلب من 
املتدرب ان تكون لديه خلفية مس���بقة عن كيفية 
اس���تخدام احلاس���ب اآللي وبرامجه اإللكترونية، 
فهذا البرنامج يبدأ مع املتدرب من االس���تخدامات 
األساس���ية الى املتقدمة، حسب منهج معد بشكل 

واضح لهذا الغرض.
ودعت معرفي الراغبن في التس���جيل في هذه 
الدورة الى مراجعة جامعة الكويت � الشويخ � مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر � مبنى أكادميية 12 
� قسم التسجيل واملتابعة خالل الفترة الصباحية 
من الس���اعة 8.30 وحتى 12.30 ظهرا، والتسجيل 
الصباحي مس���تمر على مدار العام، اما التسجيل 
املسائي جلميع البرامج والدورات الصيفية للمركز 
مبا فيها ش���هادة الكامبردج فس���يكون يوم األحد 
املوافق 2010/6/13 حتى ي���وم اخلميس املوافق 2010/7/1 بالعديلية � 

بوابة 5 � مبنى 2 ع، من الساعة 5 وحتى 8 مساء.

محمد المجر
الرئي����س املنتخب لالحت����اد الدولي  قدم 
للمنظمات الهندس����ية م.عادل اخلرافي دعما 
معنويا ملنتدى ومعرض التدريب، وذلك إميانا 
منه بدور التدريب كأهم أداة للتطوير والتقدم 
في جميع املجاالت والتخصصات، ولتشجيع 
الطاقات البشرية على احلصول على دورات 
تدريبية تأهيلية لالنخراط في سوق العمل.

من جانبه قال مدير املركز الدولي للتدريب 
د.ياسر عبدالتواب ان املركز يشارك في أنشطة 
املنتدى بهدف تسويق الدورات التي يقدمها املركز 
والتي هي عبارة عن دورات في دبلومة األعمال 
ودبلومة السكرتارية واألعمال املكتبية ودورة 
مساعد محامي ودورة االحتياجات اخلاصة، 

باإلضافة الى دبلومة احلاسب اآللي.
من جهته، قال مدي����ر معهد ألفا للتدريب 
محمد عبدالعزيز ان الهدف من املش����اركة هو 
تقدمي أرقى اخلدمات التدريبية بأقل األسعار 

وعرض البرامج والدورات التدريبية املناسبة 
لسوق العمل في الكويت.

وأضاف عبدالعزيز ان معهد ألفا للتدريب 
األهلي يستعرض خالل املنتدى أحدث الدورات 
املتخصصة في احلاس����ب اآللي وكذلك اللغة 
اإلجنليزية، الفت����ا الى ان املعهد يقدم دورات 
مجانية لزوار جناح����ه باملعرض، وذلك منذ 
بداية املعرض حتى نهايته حلث الشباب على 
زيارة املعرض وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم التي متنحهم الفرصة لاللتحاق بسوق 
العمل. من جانبها قالت املدير التنفيذي ملشروع 
Q8CV.com نس����رين زكريا ان املشروع يهتم 
بالتنمية البشرية ويعمل على توظيف الباحثن 
عن ف����رص عمل من خالل اس����تقبال طلبات 
توظيف، وف����ي الوقت ذاته يتلقى احتياجات 
الشركات واملؤسسات احمللية، ويقوم مشروع 
Q8CV.com بتوصيل طرفي املعادلة الوظيفية 

ببعضهما البعض.

وذكرت أن املوقع منذ إنشائه عام 2007 قام 
بطرح 7.340 فرصة وظيفية ملشتركي املوقع 
البالغ عددهم 182.094 مستخدما، وقد بلغ عدد 
طلبات التوظيف املقدمة للشركات من خالل 

املوقع اكثر من 756.183 طلبا.
أما املدير التنفيذي ملعهد بوليغلوت للغات 
والتعليم التجاري فهد اجلري فقال إن املنتدى 
التدريبي الذي تقيمه نقابة التطبيقي يشهد 
إقباال كبيرا من الراغبن في التعرف على أحدث 
ما وصل اليه عالم التدريب وتطوير القدرات 
ف����ي الكويت، الفتا ال����ى ان املعهد يقدم خالل 
أنشطة املعرض أحدث الدورات في مجال اللغات 
األجنبية والتعليم التجاري، مبا يؤهل احلاصل 
على هذه الدورات لالنخراط في سوق العمل 

واحلصول على فرص عمل مناسبة.
وقد أشاد احلضور واملشاركون في املعرض 
بإقبال الشباب واملواطنن على أجنحة اجلهات 

التدريبية.

فوزية معرفي

غادر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد الى اجلماهيرية العربية الليبية حلضور 
اجتماع���ات الدورة الثالثة واالربعن للمؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية والذي 
س���يعقد في رحاب وضيافة جامعة التحدي � سرت في اجلماهيرية العربية الليبية، 
الي���وم وغدا وذلك بناء على دعوة من رئيس جامع���ة التحدي أ.د.محمد عبداحلميد 

عبدالرحمن.
اجلدير بالذكر ان مدي���ر جامعة الكويت د.عبداهلل الفهي���د ترأس املؤمتر الثاني 

واالربعن الذي عقد في رحاب جامعة الكويت خالل العام املنصرم.

مدير الجامعة توّجه إلى ليبيا لحضور اجتماعات مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

افتتاح استراحة للطلبة ومكاتب إضافية
 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة المفتوحة

آالء خليفة
اكد مدير اجلامع����ة العربية املفتوحة بالكويت 
د.إسماعيل تقي ان عضو هيئة التدريس والطالب 
ركنان أساس����يان في العملية التعليمية وال ميكن 
استغناء أحدهما عن اآلخر السيما ان هذه املبادرة 
تأتي تنفيذا لرؤية مؤسس اجلامعة صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز الذي يحرص دائما 
على تهيئة األجواء املناس����بة لطلبة العلم وتوفير 

العلم جلميع شرائح املجتمع.
جاء ذلك خالل حفل افتتاح اس����تراحة للطلبة 
واستراحة للطالبات ومكاتب اضافية ألعضاء هيئة 
التدريس بجميع امللحقات، الفتا الى ان توفير جميع 
االمكانيات وسبل الراحة يتيح منح الطلبة نوعا من 
اخلصوصية وااللتقاء وتعزيز العالقات بشكل كبير 

باالضافة الى كونها مكانا لالنتظار قبل وبعد احملاضرة 
لذا حرصت اجلامعة على تهيئة األجواء املناسبة لهم 
وجع����ل اجلامعة مكانا جاذبا للطلبة يدفعهم ملزيد 

من العطاء واالرتباط واالنتماء للجامعة.
وتابع د.تقي قمنا بتوفير مكاتب اضافية ألعضاء 
هيئة التدريس بجميع مستلزماتها حتى يتسنى لهم 
تقدمي ساعاتهم املكتبية بأريحية وشرح ومتابعة 
أبنائهم الطلبة، مشيرا الى ان عضو هيئة التدريس 
والطالب هما ركنان اساسيان في العملية التعليمية 
وال ميكن استغناء احدهم عن اآلخر السيما وان هذه 
املبادرة تأتي تنفيذا لرؤية مؤسس اجلامعة صاحب 
السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز يحرص دائما 
على تهيئة األجواء املناس����بة لطلبة العلم وتوفير 

العلم جلميع شرائح املجتمع.

تقي: عضو هيئة التدريس والطالب ركنان أساسيان في العملية التعليمية

تزكية الكشتي رئيسًا 
للتحالف الطالبي في البحرين

لبابيدي: توفير الكهرباء والماء وتقليل انبعاث 
الغازات الملوثة للبيئة من إيجابيات الطاقة النووية

آالء خليفة
أكد مساعد نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث د.هيثم لبابيدي ان الطاقة 
النووية أحد خيارات الطاقة البديلة 
التي تبنتها دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي عق����ب مؤمت����ر القمة 
ال����ذي عقد في الرياض في 2006، 
وكان ذل����ك نتيجة للمبادرة التي 
تقدمت بها الكويت إلقامة برنامج 
خليجي مش����ترك الس����تخدامات 
الغرض  النووي����ة، ولهذا  الطاقة 
الوطنية  مت تأس����يس »اللجن����ة 
النووية  الطاق����ة  الس����تخدامات 

لألغراض السلمية«.
ج����اء ذلك خالل الن����دوة التي 
ادارة االبحاث في جامعة  اقامتها 
الكويت بعنوان »الطاقة النووية 
في دولة الكويت« ظهر امس والتي 
حضره����ا نائب مدي����ر اجلامعة 
لألبح����اث د.فهد الثاقب وعدد من 
الكليات وقياديي اجلامعة  عمداء 
والعديد من اعضاء هيئة التدريس 

والطلبة واملهتمن.
وتابع قائال: ان اململكة العربية 
الس����عودية اعلنت خططا لبناء 
مجمع جديد للبحث يتيح تطوير 
تكنولوجي����ا الطاق����ة النووي����ة 
والطاقات البديلة في اململكة، كما 
ذك����رت وكاالت األنب����اء انها بهذا 
تكون ثاني دولة خليجية تتبنى 
برنامج الطاقة النووية بعد االمارات 

العربية املتحدة.
وأفاد د.لبابيدي ان خيار الطاقة 
له إيجابيات كما له س����لبيات أو 
حتديات، فم����ن ايجابياته توفير 
الكهرباء واملاء مع تقليل انبعاث 
الغازات امللوث����ة للبيئة، وإيجاد 
فرص عمل، ونق����ل التكنولوجيا 
والتقنيات احلديثة، مش����يرا إلى 

مضيفا انه منذ عام تقريبا تأسست 
مبرسوم جلنة وطنية على مستوى 
عال لهذا الغرض باس����م »اللجنة 
الطاقة  الوطني����ة الس����تخدامات 
النووية لالغراض السلمية« أنيط 
بها القيام بعدد من الدراسات العامة 
لهذا املوضوع ومن جميع اجلوانب 
توطئ����ة التخاذ الق����رار الوطني 

املناسب على ضوء نتائجها.
وقال د.بش����ارة انه بناء على 
الذي اجرت����ه اجلهات  التحلي����ل 
الرسمية في الكويت اخيرا، تبن 
ان احلد األعلى للطلب احمللي على 
الكهرباء س����يقترب م����ن 25.000 
ميغاوات في عام 2025، وقد يصل 
الى 30.000 ميغاوات في عام 2030، 
مقارنة بطاقة مركبة حاليا مقدارها 
حوالي 11.000 ميغاوات للعام 2010، 
وهو ما يعكس منوا سنويا قدره 
حوالي 4 � 5% ابتداء من عام 2008، 
وبناء على هذه النتائج، مت اتخاذ 
االج����راءات الضروري����ة من قبل 
اللجنة الوطنية للطاقة النووية، 
بالتعاون مع االجهزة الرس����مية 

أن����ه في املقابل جند من يحذر من 
خطر تسرب املواد اإلشعاعية ومن 
عدم جدوى هذا اخليار مع وفرة 
االحتياطي النفطي، وندرة الكوادر 
الوطنية للعمل في هذه املنشآت.

ومن جانبه أكد أمن عام اللجنة 
الطاقة  الوطني����ة الس����تخدامات 
النووية لألغراض السلمية د.أحمد 
النووية  الطاقة  ان ادخال  بشارة 
كأحد مكونات الطاقة احمللية يعد 
القرارات احلاس����مة ألي  اهم  من 
دولة، موضحا ان الطاقة النووية 
خيار استراتيجي يستدعي التنبه 
التام لكل ابعاده االس����تراتيجية 
ومراميه وتكاليفه سواء اآلنية أو 

املستقبلية.
وذك����ر د.بش����ارة ان اهتم����ام 
الكويت بدراس����ة وتقييم ادخال 
الطاقة النووية لألغراض السلمية 
جاء انطالقا من س����عيها لتنويع 
مصادر الطاقة الكهربائية الستيعاب 
الطلب املستقبلي املتوقع، وضمان 
الذي  التطور السريع  اس����تمرار 
يشهده اقتصادها ورخاء املواطنن، 

ومستش����اريها، لتقييم اخليارات 
املمكنة لتلبية هذا الطلب املتزايد 

على الكهرباء.
وأكد د.بش����ارة ان اس����تهالك 
امل����اء في الكويت س����يصل حتى 
مليون غالون خ����الل عام 2030، 
مشيرا إلى حاجة الكويت للطاقة 
النووية، نظ����را الهميتها امللحة، 
وذلك من خالل االستهالك والعرض 
املتزايد للماء والكهرباء  والطلب 

والوقود.
كما أك����د ان الطاق����ة النووية 
ستوفر الكلفة احلالية من اإلنتاج 
احمللي موضحا في الوقت ذاته ان 
الطاقة النووية تواجه حتديات مثل 
خطورة النفايات النووية، وامدادات 
الوقود النووي، ومرونة االجراءات 
احلكومية، واختيار التقنية املناسبة 
للمحطة النووية، وتأهيل القوى 
الوطنية لتشغيل الطاقة النووية، 
باالضافة الى تعرض أمن املنشآت 

النووية للمخاطر.
ومن جهته أوضح نائب املدير 
العام للمعلومات في معهد الكويت 

لالبحاث العلمية د.نادر العوضي ان 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي 
منظمة مستقلة تعمل حتت اشراف 
االمم املتحدة والتي تأسست في عام 
1957 بغرض تشجيع االستخدامات 
الس����لمية للطاقة النووية واحلد 
من التس����لح النووي، مشيرا إلى 
أن الوكالة تق����وم باعمال الرقابة 
الدول  والتفتيش والتحق����ق في 
التي لديها منش����آت نووية، كما 
تقوم مبساعدة البلدان على تقييم 
وتخطيط احتياجاتها من الطاقة، 
من خ����الل برامج التعاون التقني 
والفني، كما تق����دم الوكالة دعما 
مهما للمراكز البحثية واملختبرات 
العلمية والقطاعات ذات العالقة في 
عدد م����ن الدول من بينها الكويت 
التي سعت خالل السنوات االخيرة 
إلى االس����تفادة من التكنولوجيا 
النووية لالس����تخدامات السلمية 
وتعزيز قدراتها في مجال االشعة 
وفي مجال االمن النووي وتوفير 

الطاقة.
ب����ن مدي����ر مركز  وب����دوره 
االشعاعات البيئية في كلية العلوم 
بجامعة الكويت د.طارق الرفاعي 
ان االش����عاع البيئي له مصدران 
رئيسيان احدهما طبيعي وآخر غير 
طبيعي، فاملصدر الطبيعي لالشعاع 
البيئي يكمن في العناصر املشعة 
 40K239 وU232 وTh الطبيعي����ة
و226Ra وغيرها من العناصر التي 
توجد في البيئة بنسب متفاوتة، 
واما بالنسبة للمصدر غير الطبيعي 

فهو من صنع اإلنسان.
واش����ار ال����ى ان وج����ود هذه 
العناصر املش����عة غير الطبيعية 
مثل 137CS في العينات البيئية يدل 

على حدوث تسرب سابقا.

خالل ندوة أقامتها إدارة األبحاث في الجامعة بعنوان »الطاقة النووية في دولة الكويت«

رئيس الوزراء يرعى مؤتمر اتجاهات الرابع في »اإلدارية« 15 و16 ديسمبر
آالء خليفة

أعلن عميد كلية العلوم اإلدارية ورئيس مؤمتر اجتاهات 
الرابع د.راشد العجمي حصول الكلية على رعاية كرمية من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ملؤمترها 
اجتاهات الرابع والذي ستقيمه الكلية في 15 و16 ديسمبر 
املقبل وسينطلق حتت عنوان »األزمة االقتصادية العاملية 
من منظور االقتصاد االس����المي« مبينا أنها ليست الرعاية 

األولى فقد س����بقتها سلس����لة من الرعايات الكرمية التي 
تدل على حرص سموه على دعم وتشجيع مسيرة البحث 

العلمي في الكويت.
وأش����ار عميد الكلية ورئيس املؤمتر الى أن الهدف من 
املؤمتر دع����وة الباحثن واألكادميين واملهتمن في العلوم 
اإلدارية وباإلضافة إلى رجال األعمال ومؤسس����ات القطاع 
اخلاص والعام وقطاعات اخرى مختلفة ومبشاركة املؤسسات 

الدولية ذات الصلة لاللتقاء والتباحث ومناقش����ة احملاور 
املقترحة والتي تتن����اول مواضيع عنوان املؤمتر، متطرقا 
الى احملاور األربعة وهي احملور األول دور األخالقيات في 
االستقرار االقتصادي، احملور الثاني التمويل االسالمي في 
مقاب����ل التمويل التقليدي، احملور الثالث دور السياس����ات 
االقتصادية من منظور اسالمي، واحملور الرابع جتارب دولية 

ومؤسسية في مواجهة األزمة من وجهة نظر إسالمية.


