
الثالثاء
23  مارس 2010

10
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
حت���ت رعاية وحضور نائب مدير ع���ام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب د.عب���داهلل الكندري يقام 
حفل ختام برامج خدمة املجتمع وذلك مساء اليوم الساعة 
السادسة والنصف مساء في كلية الدراسات التجارية بنات 

مبنى 5 الدور األول في قاعة السيمنار.

خدمة المجتمع بـ »التطبيقي«
تقيم حفل ختام برامجها اليوم

في اللقاء الشهري للجمعية التربوية االجتماعية

الشريف: التعليم أساس التنمية واإلعالم شريك إستراتيجي
أسامة دياب

أكد أستاذ اإلعالم والعالقات العامة في قسم 
اإلعالم جامعة الكويت د.أحمد الشريف ان التعليم 
اساس التنمية واإلعالم شريك استراتيجي فيها 
واضاف في اللقاء الش����هري للجمعية التربوية 
االجتماعية الكويتية ضمن موسمها الثقافي األول 
في ندوة بعنوان »دور وسائل اإلعالم في تنمية 
املجتمع« ان أهمية وسائل اإلعالم تكمن في النواحي 

التي يؤديها مقسما اياها الى ثالثة.
وأوضح ان دور اإلعالم في الناحية االقتصادية 
يتجلى في اسهامه بالتوزيع الواسع النطاق للسلع 
االستهالكية من خالل االعالنات وكذلك في القدرة 
على خلق احتياجات لسلع جديدة لدى اجلماهير 

باالضافة الى ايجاد وخلق مهن وفرص عمل.
وأشار د.الش����ريف الى ان االستخدام األمثل 
لإلعالم يسهم في النمو االقتصادي بشكل عام حيث 
توجد صناعة األدوات الكهربائية وااللكترونية 

ذات الصلة بوسائل االتصال واإلعالم فضال عن 
وجود صناعة االنتاج اجلماهيري لألدب واملوسيقى 

وصناعة الورق.
اما م����ن الناحية الثقافي����ة واالعالمية فذكر 
د.الشريف ان وسائل اإلعالم تسرع في منو الثروة 
الثقافية في املجتمع كما تساهم في وجود الثقافة 
اجلماهيرية التي تعتمد عليها للتسلية وتقضية 
وقت الفراغ، الفتا الى امكانات وس����ائل اإلعالم 
الهائلة في املس����اهمة في اجتي����از عقبات املكان 
والزمان في توصيل ونشر املعلومات واحلصول 

عليها والتأثير على اآلخرين.
وأشار د.الشريف الى الدور الذي تضطلع به 
وسائل اإلعالم من الناحية السياسية، مبينا انها 
تسهم في وصول املعلومات السياسية الى قطاعات 
عريضة من الش����عب بالكمية الكافية والسرعة 
املطلوبة ما يؤدي الى دعم الدميوقراطية احلديثة 

على االستمرار والوجود.

وقال ان ذلك يؤكد وجود ارتباط بني املجتمع 
الصناعي احلديث ووسائل االتصال اجلماهيرية، 
مضيفا ان هذه الوسائل تعد أحد املكونات الرئيسية 
لبناء املجتمع احلديث، الفتا الى ان عملية االتصال 
اجلماهيري متثل جزءا من املجتمع الكبير الذي 

يوجد بداخله يؤثر ويتأثر فيه باستمرار.
وعرف د.الشريف اإلعالم التنموي باالستخدام 
املخط����ط واملنظم لالتصال ع����ن طريق قنوات 
ش����خصية وجماهيرية من اج����ل طرح القضايا 
التنموية الت����ي يحتاجها املجتمع جلمع وتبادل 
املعلومات ب����ني كل املعنيني بالتخطيط للتنمية 
بهدف حشد اجلماهير للمشاركة في حل املشكلة 
والوصول الى اجماع حول مش����كالت وعوائق 
التنمية واالختيارات املتاحة لها، مبينا ان اإلعالم 
التنم����وي يؤدي دورا مهما في خلق مناخ مالئم 
للتغيير وتعزيز الشعور باملواطنة واملسؤولية 
باالضافة الى تس����هيل تخطيط وتنفيذ البرامج 

التنموية املتعلقة بحاجات املجتمع احمللي.
وقال د.الشريف ان لإلعالم دورا مؤثرا وكبيرا 
والسيما في تغيير املوقف او االجتاه لكون موقفنا 
يتأثر سلبا او ايجابا حسب معلوماتنا ووسائل 
اإلعالم لديها القدرة على تغيير نظرة الناس عن 
العالم من حولهم من خالل تغيير مواقفهم جتاه 
األشخاص والقضايا ونحو القيم وأمناط السلوك 
وضرب على ذلك مثاال ب� »اإلس����الم واإلرهاب«، 
مبينا ان وسائل اإلعالم أصبحت تؤثر في مواقفنا 
ألننا أصبحنا نتعرض لها وحدها بطريقة تشبه 

اإلدمان.
وأكد د.الشريف ان وسائل اإلعالم تسهم في 
التكوين املعرفي لألفراد من خالل عملية التعرض 

الطويلة لها كمصادر للمعلومات.
ولم يغفل املتغيرات الكثيرة مثل ش����خصية 
اإلنس����ان وبيئته االجتماعية.. الخ التي تتدخل 

في هذه العملية.

د.بدر العازمي ود.جاسم املضف مع عدد من أساتذة الكلية

يعقوب الرفاعي يتسلم شهادة اآليزو ملعهد االتصاالت من عباس السماك بحضور سعاد الرومي

»أمي سر نجاحي« في جامعة الخليج اليوم

في محاضرة لها بالجامعة األميركية

سعاد علي: القرآن ساوى المرأة بالرجل
والممارسات تحجر على تفكيرها وحريتها

رندى مرعي
تس���تضيف جامع���ة اخللي���ج للعل���وم 
والتكنولوجيا اليوم معرض »أمي سر جناحي« 
الذي تقيمه جمعية الصداقة الطالبية املصرية � 
الكويتية برعاية رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية الش���يخة فريحة األحمد وش���ركة 
مجموعة األنظمة الهندسية، ويستمر املعرض 

حتى 25 اجلاري.
وخالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن افتتاح 
املعرض قال رئيس اجلمعية الشيخ خالد فاضل 
الصباح ان املش���اركني في املع���رض أكثر من 
30 طالب���ا يعرض كل منهم هوايته التي يبرع 

ويتميز بها.
كما توجه بالشكر ألم الكويت املثالية الشيخة 
فريحة األحم���د على رعايتها للمعرض ولعدم 
ادخارها أي فرصة لدعم جميع شرائح الشباب 

التي تعمل لكويت أفضل ومستقبل مزدهر.
بدوره، أشار رئيس رابطة اخلليج للعلوم 
التكنولوجية محمد الصانع الى ان هذا املعرض 
ناجت عن روح التعاون املش���ترك بني الطالب 

الكويتيني س���واء كانوا دارس���ني في الكويت 
أو خارجها، حيث يعرض���ون ما يتميزون به 

ويقدمونه الى أمهم الغالية الكويت.
من جانبه، أكد مدير تطوير املش���اريع في 
مجموعة األنظمة الهندس���ية بدر اجلساس ان 
رعاية املجموعة للمعرض يأتي من دعم مفهوم 
املسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع ودور القطاع 
اخلاص في دعم األنشطة الطالبية الفاعلة وكذلك 
للمساهمة في تنمية املوارد البشرية وتوفير 
بيئة عمل مالئمة واالرتقاء مبستوى املعيشة 
وحماية البيئة واملساهمة في ترسيخ الهوية 
الوطني���ة واحملافظة على خصوصية املجتمع 
ومساعدته على مواكبة التطورات االقتصادية 
والتقنية احلاصلة في ال���دول املتقدمة في آن 

واحد.
وقال: تهتم املنظمة بتبني املبادرات الشبابية 
اجلادة واملميزة خصوصا ان هذا اجليل يعتبر 
اللبنة األساسية لبناء كويت املستقبل والتي 
نأم���ل أن تصبح في مصاف الدول املتقدمة في 

ظل راعي نهضتها صاحب السمو األمير.

بيان عاكوم
»ان االسالم كّرم املرأة وأعطاها 
حقوقها وذكرها في القرآن...«  بهذه 
الكلمات بدأت محاضرة د.سعاد 
علي أستاذة االدب العربي والعلوم 
االس����المية والشرق االوسط في 
الدولية  العلوم والثقافات  معهد 
في جامعة »أريزونا« والتي حتل 
ضيفة عل����ى اجلامعة االميركية 
حيث اس����تعرضت م����ع الطالب 
واحلض����ور م����ن اعض����اء هيئة 
التدري����س ف����ي اجلامعة بعض 
االفكار احلديثة عن املرأة واالسالم 
م����ع التركيز على افكار الكاتبات 
االميركيات املس����لمات من اصل 
عربي ومنهن ليل����ى احمد وهي 
كاتبة أميركية مصرية، ونعمات 
برزجني وهي أميركية � سورية 
واخريات اميركيات ولكن من اصل 

باكستاني وافريقي.

افكارهن، حيث  وأبرزت علي 
يعتقدن ان الق����رآن يعطي املرأة 
حق املساواة بالرجل اال في بعض 
االمور التي خص بها الرجل ولكنها 

غير أساسية.
وأش����ارت الى انه انطالقا من 
آراء وافكار اولئك الكاتبات، فإن 
تفسير القرآن لم يلق الضوء على 
هذه النقاط التي فيها مساواة بني 

الرجل واملرأة.
وأضافت ان »القرآن خصص 
سورا بكاملها للحديث عن املرأة، 
وبالتالي ال يفرق بني رجل وامرأة 
حسب اجلنس وامنا التفرقة فقط 

هي بالتقوى«.
وأشارت الى ان اولئك الكاتبات 
ذك����رن انه في القرآن ذكرت فقط 
السيدة مرمي بنت عمران باالسم، 
أم����ا االخريات ف����ال، حيث ذكرن 

بالكنية كأم موسى وغير ذلك.

التي  ان االفكار  ال����ى  ولفتت 
تصدر من هنا وهناك والتي حترم 
على املرأة املشاركة بشكل فعلي 
في املجتمع هي افكار بعيدة كل 
البعد عم����ا ورد وُذكر في القرآن 

الكرمي.
أما بخصوص احلجاب فلفتت 
الى ان هناك الكثير من التفاسير 
حول ما اذا كان احلجاب مفروضا 
على املرأة أم ال. مش����يرة الى ان 
التفسيرات التي تؤكد ان املقصود 
باخلمار هو احلجاب للمرأة فهو 
تفسير مقنع ولها احلق في ذلك. 
وختمت بالقول انه يجب اعطاء 
الشخص سواء كان امرأة أو غير 
ذلك احلرية وع����دم احلجر على 
التفكي����ر، الفتة ال����ى ان صوت 
املرأة غير مس����موع، في حني ان 
القرآن أعطاها احلق في املشاركة 

كالرجل.

السماك: دعم قيادات الهيئة ووالء العاملين وراء هذا اإلنجاز غير المسبوق

2008/9001 ISO االتصاالت والمالحة« يحصد شهادة«
المشعان مديرًا لـ »التطبيقي« 

لحين عودة الرفاعي

قرارات تجديد
وتكليف في »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
التربية ووزيرة  أصدرت وزي���رة 
العالي د.موض���ي احلمود  التعلي���م 
قرارا يقضي بتكليف نائب املدير العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل 
املشعان للقيام بأعمال مدير عام الهيئة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي أثناء فترة ايفاده وحلني عودته 

باإلضافة الى عمله األصلي.

محمد هالل الخالدي
في إجن���از غير مس���بوق على 
مس���توى املؤسس���ات التدريبي���ة 
والتعليمية في الش���رق األوس���ط 
حص���ل املعهد العال���ي لالتصاالت 
واملالحة اخيرا على الشهادة االنتقالية 
للجودة ISO 2008/9001 من الشركة 
املانحة BV وذلك بعد ان حقق املعهد 
املتطلب���ات احلديثة لنظام اجلودة 

اجلديد 2008.
واحتفاال بهذه املناسبة قام مدير 
الس���ماك والعاملون  املعهد عباس 
مبكتب إدارة اجلودة بزيارة خاصة 
لنائب���ة مدير عام الهيئة لش���ؤون 
التدريب سعاد الرومي وذلك بحضور 
مدي���ر عام الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب د.يعقوب 

الرفاعي إلهدائهما الشهادة اجلديدة 
ودليل اجل���ودة ودلي���ل إجراءات 
اجلودة، وقد أشاد مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الرفاع���ي بإجناز املعهد  د.يعقوب 
وبجميع العاملني به، مشيرا الى الدور 
املهم الذي يلعبه قطاع التدريب في 
حتقق أهداف الهيئة، مؤكدا مساندته 
لقطاع التدريب، من جهتها أشادت 
الرومي بهذا اإلجناز غير املسبوق 
على مستوى املؤسسات التدريبية 
والتعليمية، متمنية س���عي املعهد 
للحصول عل���ى االعتماد األكادميي 

جلميع برامجه.
وأكد مدير املعهد عباس السماك ان 
االعتماد األكادميي يحتل املرتبة األولى 
في أجندته وفي رؤيته املستقبلية، 

مؤكدا انه طرح ذلك خالل اجتماعه 
األول مع رؤساء األقسام التدريبية 
مباش���رة بعد توليه مهامه كمدير 
للمعهد، مشيرا الى ان املعهد بدأ أولى 
خطواته نح���و هذا اخلصوص من 
خالل قسم املالحة الذي بدأ بتنفيذ 
تلك الرؤية من خالل سعيه لتحقيق 
املتطلبات املنهجية للمنظمة البحرية 

الدولية املنبثقة من األمم املتحدة.
وأوضح السماك ان هذا اإلجناز ما 
كان ليتحقق لوال الدعم الذي نلقاه من 
مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي، 
وكذلك من توجيهات سعاد الرومي 
واهتمامها الذي كان له األثر الكبير 
في حتقيق هذا اإلجناز، مشيدا بدورها 
البارز ودعمها املباشر ألنشطة قطاع 

التدريب في اآلونة األخيرة.

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
عددا من القرارات، األول يقضي بتعيني 
مرمي صالح الركف – مدرب متخصص 
)ج( رئيسا لقسم احلاسب اآللي مبعهد 
السكرتارية واإلدارة املكتبية – بنات 

وذلك ملدة سنتني.
والثاني يقضي بتجديد تكليف مزيد 
الفضلي للقيام بأعمال  نايف سلطان 
رئيس مكتب التدريب امليداني مبعهد 
الى عمله  املهني باإلضاف���ة  التدريب 
األصلي، ام���ا الثالث واألخير فيقضي 
بندب نبيلة حمد بوربيع رئيس قسم 
القضاي���ا والتحقيقات، للقيام بأعمال 
مدير إدارة الشؤون القانونية باإلضافة 

الى عملها األصلي.

رعاية صندوق التنمية لموقع اتحاد أميركا جعلته األكثر نجاحًا
شكر أمني صندوق االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة االميركية محمد زيد الكاظمي الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية على دعمه املتواصل 
لطلبة وطالبات الكويت الدارس���ني في الواليات املتحدة، 
وذلك من خالل رعايته ملوقع االحتاد الرسمي على االنترنت 
nuks.org والتي من شأنها دعم جناح واستمرارية موقع 
االحتاد الذي يعتبر املوقع االلكتروني االكثر جناحا بني 

جميع االحتادات الطالبية الكويتية للخدمات التي يقدمها 
والكفاءة في تفعيل التواصل بني العاملني في االحتاد والطلبة 

في كل مكان وفي كل االوقات تأتي هذه الرعاية.
وأضاف الكاظمي ان ه���ذه الرعاية هي مواصلة لدعم 
الصندوق املستمر والفعال لطلبة أميركا وجهودهم التي 
كانت والتزال ضمانا الستمرار متيز وعطاء طلبة اميركا، 
حيث ان دعم القطاع اخلاص بش���كل ع���ام والصندوق 

الكويت���ي للتنمية متهد الطريق للتوس���ع في اخلدمات 
الت���ي يقدمها االحتاد للطلبة، خاص���ة عن طريق املوقع 
االلكتروني مثل االخبار اليومية واخلدمات االخرى مثل 
دليل املستجدين الشامل وتلفزيون االحتاد ومجلة نبراس 
االلكترونية وغيرها الكثير من االمور التي من شأنها أن 
تترجم ش���عار احتاد اميركا »احتادنا بيتنا في غربتنا« 

الى واقع ملموس.

الكندري ناقشت رسالة في الكيمياء
حول تحويل المركبات المشبعة في النفط

ناقشت طالبة الدراسات العليا ببرنامج الكيمياء شيخة الكندري 
رسالة مقدمة الى كلية الدراسات العليا الستيفاء جزء من متطلبات 
درجة الدكتوراه في الكيمياء والتي كانت بعنوان »دراس���ة العالقة 
بني النش���اط احلفزي والتركيب االلكتروني ملركبات املوليبدنيوم 
 )C6 – C5( والتنجس���ن املس���تخدمة كمحفزات لتفاعالت املركبات
املش���عبة وغير املشبعة«، والتي كانت بإش���راف: د.فايزة اخلرافي 
ود.علي قطريب )مش���رف مشارك( وكان الهدف من البحث: دراسة 
التفاعالت االيزوميرية لتحويل املركبات الهيدروكربونية املشبعة 
C6 – C5 املوجودة في النفط اخلفيف إلى جزئيات أحادية وثنائية 
التفرع باس���تخدام احملفزات لزيادة عدد األوكتان ولتحسني ظروف 
عمل محرك الس���يارات. يتكون هذا احملفز من أكسيد املوليبدينوم 
والتنجسن ثنائي الوظيفة )معدن – حمض(. الستخدام هذا النوع 
من احملفزات على املستوى الصناعي يتم ترسيبه على سطح أكسيد 
التيتانيوم للحصول على مساحة س���طح كبيرة وقوة ميكانيكية 
ضرورية. لقد مت اس���تخدام هذا احملفز لدراس���ة التفاعالت احملفزة 
املختلفة للعديد من املركبات. كما متت دراس���ة خصائص وتركيب 
هذه احلفازات باستخدام الطيف الفوتو الكتروني باستعمال االشعة 
الس���ينية وفوق البنفس���جية )XPS-UPS( وتقنية انفراج األشعة 

.)HRTEM( وكذلك املجهر اإللكتروني )XRD( السينية

المضف: قلة الخبرة واإلبداع وراء االنهيار االقتصادي

محمد هالل الخالدي
أقامت كلي���ة التربية االساس���ية محاضرة بعنوان 
»تداعي���ات االزمة االقتصادية على دول املنطقة«، وذلك 
ضمن انشطة املوس���م الثقافي للفصل الدراسي الثاني 
لقسم العلوم بالكلية، وقد حاضر فيها د.جاسم املضف 
من جامعة الكويت الذي أشار خالل احملاضرة الى معنى 
االقتصاد موضحا أسباب االنهيار االقتصادي، وهي قلة 
اخلبرة وقل���ة االبداع من القيادات، مضيفا ان البورصة 

مكان إلنتاج الشركات يتضح فيه ضح معيار جناحها، 
وقد أنش���ئت للقضاء على تالعب السماسرة باالسعار. 
مؤكدا على وجود االزمة االقتصادية في بعض الشركات 
فهي في انهيار لكنه مؤجل، وان اهم عوامل حل االزمة هو 
االعتراف باخلسارة. حتدث د.املضف عن التقدم والتنمية 
في الصني، مؤكدا ان الصناعات الصينية في تطور وتقدم 
مستمر، فقد فاقت الصناعات في أوروبا وأميركا ونافستها 

في الكثير من املجاالت في السعر واجلودة.

)كرم دياب(د.سعاد علي حتاضر في اجلامعة األميركية

)كرم دياب(الشيخ خالد الفاضل متوسطا أحمد الفيلكاوي وبدر اجلساس

)متين غوزال(د.أحمد الشريف محاضرا


