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أك��د وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد على أن التنمية املستدامة 
تترجم رؤي��ة خطة 2035 ف��ي االعتماد على 
االنسان كمورد أساسي للتنمية في ظل العالم 
الرقمي التنافسي والبد من اتخاذ همة اإلنسان 
كأساس للتنمية أكثر مما ندخره من بترول، جاء 
ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح املؤمتر الدولي 
السابع ال��ذي تنظمه كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت حتت شعار )حتديات التنمية.. 
رؤية مستقبلية( وال��ذي يقام خالل الفترة من 
-21 32 نوفمبر 2017 على مسرح الشيخ 
عبد الله اجلابر الصباح في احل��رم اجلامعي 

بالشويخ.
ودع��ا الشيخ ناصر صباح األح��م��د للعمل 
على رؤي��ة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، موضحا أن��ه باإلمكان جتاوز 
التحديات من خالل استغالل االمكانية املتوفرة، 
وتقدم بالشكر جلامعة الكويت وكلية العلوم 

االجتماعية والقائمني على تنظيم املؤمتر.
وم��ن جانبه أك��د مدير جامعة الكويت أ.د. 
حسني األن��ص��اري على أن م��وض��وع التنمية 
املستدامة ميثل أول��وي��ة جلامعة الكويت إذ 
يتوافق مع رسالتها ودورها في طرح القضايا 

املجتمعية والتنموية الهامة وبناء كوادر وطنية 
فاعلة وقادرة على العطاء والقيام بالدور املنوط 
بها ملواجهة التحديات التي تفرضها املستجدات 

احلديثة.
وأوض���ح أن أهمية امل��ؤمت��ر تأتي م��ن حيث 
طرحه لقضايا تنموية هامة مرتبطة ب��دور 
العلوم االجتماعية وإسهامها ف��ي مجاالت 
التنمية وال��ش��ب��اب وامل���رأة ودور مؤسسات 
املجتمع املدني والقضايا النفسية واالجتماعية، 
وغيرها من القضايا التي تشكل محاور رئيسية 

في خطط الدولة التنموية.
كما أشار أ.د. األنصاري إلى أن املؤمتر ميثل 
مناسبة هامة للنقاش وتبادل األفكار ووجهات 
النظر والتفكير في آف��اق املستقبل واخل��روج 
ب��رؤى وحلول للقضايا املطروحة، والتي من 
شأنها أن تسهم في وضع خطط مستقبلية لدعم 

العملية التنموية املنشودة في البالد.
وبني أن من املسؤوليات الرئيسية التي تقع 
على جامعة الكويت هو إسهامها في غرس بذور 
العمل التنموي وترسيخ مبادئه، مؤكدا على أن 
املواضيع والقضايا التي سيتم مناقشتها في هذا 
املؤمتر تالمس اهتماما كبيرا في الوقت الراهن، 
وم��ن هنا يأتي دور كلية العلوم االجتماعية 

والكليات األخ��رى في التركيز على اإلنسان 
وب��ن��اءه، ف��رأس امل��ال البشري هو األس��اس في 
حتقيق التنمية املستدامة بكافة أبعادها، مثمنا 
دور كلية العلوم االجتماعية املتميز في طرح 
القضايا املجتمعية والتنموية واإلسهام بشكل 

فعال في خدمة املجتمع وتنميته.
وأضاف أ.د. األنصاري أن حتديات التنمية 
كثيرة وكبيرة، ومن أهمها التحديات االقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية والثقافية واألخالقية، 
وأن ق��اط��رة التنمية ومحركها األس��اس��ي هو 
)التعليم(، وجودة التعليم هي مفتاح التنمية 
الشاملة واملستدامة، مبينا أن جناح التنمية 
في أي دولة أساسه النظام التعليمي وكفاءته 
وأن عملية بناء اإلنسان وتنمية قدراته وبناء 
منظومة معارفه ومهاراته وقيمه ال تتم إال من 
خالل التعليم، مبينا أن من يصنع التنمية هو 
اإلنسان األعلى تأهيال وتدريبا على أن يكون 
التعليم والتأهيل وال��ت��دري��ب متوائمني مع 

متطلبات التنمية واحتياجاتها.
مشيرا إل��ى إن��ه لتحقيق ذل��ك نحتاج إلى 
م��راج��ع��ات مستمرة لتقييم مسيرة التعليم 
العام والتعليم اجلامعي للوقوف على أوجه 
اخللل وتطويره وفق املعايير العاملية وحاجة 

سوق العمل وخطط الدولة، وإشراك القطاعات 
األخرى في الدولة )القطاع احلكومي واخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني( كشريك رئيسي في 
التخطيط والتنفيذ واملتابعة، كما نحتاج إلى 
اخل��روج من النظم التقليدية في قياس األداء 
املؤسسي واالعتماد على مؤشرات أداء حديثة 
باإلضافة إلى تفعيل مشاركة امل��رأة والشباب 

بشكل أكبر في برامج التنمية.
وتقدم أ.د. األنصاري بالشكر اجلزيل إلى 
معالي وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري الشيخ 
ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح على تفضله 
برعاية املؤمتر، كما تقدم الشكر والتقدير جلميع 
القائمني على اإلعداد والتنظيم لهذا املؤمتر من 
كلية العلوم االجتماعية وعلى رأسهم الزميل 
الفاضل أ.د. حمود القشعان عميد الكلية ملا 

بذلوه من جهود طيبة.
وثمن دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في دعمها املستمر والدائم ألنشطة اجلامعة، كما 
تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة اجلهات 
الراعية والداعمة والشكر موصول لألساتذة 
املشاركني من الكويت وخارجها الذين حتملوا 
عناء السفر ليقدموا خالصة جهدهم متمنيا لهم 
طيب اإلقامة، ومتمنيا للجميع النجاح والتوفيق 

في أعمال املؤمتر واخل���روج بأفضل النتائج 
والتوصيات.

وب��دوره أكد عميد كلية العلوم االجتماعية 
أ.د. حمود القشعان أن كلية العلوم االجتماعية 
استجابت ل��ن��داء صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد في كلمته )حافظوا على 
الكويت( و)عملية بناء الوطن البد أن تواكبها 
عملية بناء اإلنسان( متخذين من كلمات سموه 
نبراسا ومنهجا تسير عليه الكلية وتسعى 

لتنفيذه.

وضمن فعاليات افتتاح املؤمتر مت تكرمي 
العمداء السابقني لكلية العلوم االجتماعية 
من قبل وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري ومدير 
جامعة الكويت وعميد كلية العلوم االجتماعية 
احلالي وهم األستاذ الدكتور عبدالرضا أسيري، 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور يعقوب يوسف الكندري، 
األس��ت��اذ الدكتور علي أحمد ال��ط��راح، كما مت 
تكرمي األساتذة املتقاعدين وهم الدكتور شمالن 
العيسى، الدكتور خالد أحمد الشالل، الدكتورة 

فاطمة حسني العبدالرزاق.

الشيخ ناصر صباح األحمد متحدثا

حتت رعاية وزير شؤون الديوان األميري

»العلوم االجتماعية« تطلق فعاليات املؤمتر الدولي السابع »حتديات التنمية... رؤية مستقبلية«
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نظمت جلنة املسابقة الهندسية 
اخل��ام��س��ة ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة 
والبترول بجامعة الكويت لقاءها 
التنويري للمسابقة الهندسية 
اخلامسة لطلبة املرحلة الثانوية 
بالقطاعني العام واخل��اص بدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وم��ش��ارك��ة ك���ل م���ن ال��ص��ن��دوق 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
االقتصادية وبنك بوبيان ودار 

مستشارو اخلليج.
وحضر اللقاء أعضاء اللجنة د. 
مشعل الغربللى من قسم الهندسة 
الكهربائية )مقرر اللجنة ( وأ.د. 
أحمد اخلولي من قسم الهندسة 
امليكانيكية، د. أسامة العمير من 
قسم هندسة البترول ود. نواف 

العتيبي من قسم الهندسة املدنية.
وهنأ د. مشعل الغربللي الطلبة 
وال��ط��ال��ب��ات وح��ث��ه��م ع��ل��ى اجل��د 
واملثابرة في التحصيل العلمي، 
ومتنى لهم التفوق والنجاح في 

مسيرتهم األكادميية.
وذك���ر د. الغربللى أن هدف 
املسابقة األساسي هو املساعدة في 
تطوير العملية األكادميية مبدارس 
الدولة ودفعها قدما ومساعدتهم 
على االنتقال من مرحلة التعليم 
الثانوي ال��ى املرحلة اجلامعية، 
وت��ع��ري��ف��ه��م مب��ع��ظ��م م��ج��االت 
الهندسة، باإلضافة ملنح الطلبة 
ال��ف��رص��ة للكشف ع��ن مواهبهم 
ومهاراتهم العلمية وخلق جيل 

شبابي مفكر ومبدع.
 ورح���ب د.ال��غ��رب��ل��ل��ي بطلبة 
املدارس الذين هم عماد ومستقبل 
الكويت، وقال »أنه من واجبنا في 
جامعة الكويت تقدمي االهتمام 
واالرش��اد واملشورة لكم«. وتعهد 
الغربللي ب��ت��ق��دمي ك��ل ال��رع��اي��ة 
واالهتمام للطلبة املشاركني خالل 

فترة املسابقة
وم���ن جهته أش���ار أ.د. أحمد 
اخلولي ملختلف مصادر البحث 
العلمي، وشدد على أهمية املشاورة 
م��ع م��ش��رف امل��ش��روع للحصول 
على محور موضوع للمشاركة، 
وكيفية جمع املعلومات الصحيحة 
لتنفيذ امل��ش��روع ال���ذى يجب أن 
يكون مبتكرا ولم يسبق التقدم به 

في مسابقة سابقه.
 وذك��ر د. اخل��ول��ي إن »هدفنا 
هو تقدمي منصة مالئمة وأدوات 
حتفز وتشجع الذكاء االجتماعي 

ب��ني طلبتنا، فضال ع��ن التفوق 
األك���ادمي���ي، ون��ح��ن نتميز في 
كلية الهندسة وال��ب��ت��رول خالل 
املشاركة باملسابقة بحياة طالبية 
نشيطة وتنافسية، غايتها تعزيز 

املهارات«.
وأوض����ح د. أس��ام��ة العمير 
عضو اللجنة أن أع��ض��اء جلنة 
املسابقة حريصون على تهيئة 
كل السبل لتقدمي بيئة تعليمية 
وأك��ادمي��ي��ة متطورة وف��ق أعلى 
املعايير ليحظى الطلبة املشاركون 
مبكانتهم املتميزة عند االنتهاء من 
املشروع، وتسخير جميع السبل 
املمكنة ملساعدتهم داخل مختبرات 
الكلية ك��ل حسب مشروعة مما 

ي��س��اع��ده��م ع��ل��ى ال��ن��م��و العقلي 
والذهني.

وأض�����اف د.ال��ع��ت��ي��ب��ي عضو 
اللجنة إلى أن أهمية الهندسة تكمن 
فيما حتتوي من معلومات، وفي 
كونها أك��ث��ر تخصصات التعلم 
تشجيعا لالستكشاف، ونوه إلى 
أن امل��س��اب��ق��ة تستهدف ال��ط��الب 
والطالبات من الصف العاشر الى 
الصف الثاني عشر م��ن املرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��م��دارس احلكومية 
واخل���اص���ة وت���ه���دف لتشجيع 
الطلبة على معرفة التخصصات 
الهندسية، كما أوض��ح أن كلية 
الهندسة والبترول تتيح الفرصة 
أمام طلبة املرحلة الثانوية لبلورة 

أف��ك��اره��م وإب��داع��ات��ه��م م��ن خالل 
املشاركة في هذه املسابقة ليربط 
امل��ش��ارك بني معلوماته النظرية 

والعملية.
كما أفاد مقرر اللجنة د. مشعل 
الغربللى أنه قد مت التواصل مع ما 
يقارب 30 مدرسة ثانوية حكومية 
وخاصة للمشاركة باملسابقة مما 
يتيح الفرصة الكتشاف املواهب 
ال��ط��الب��ي��ة وتنميتها، ك��م��ا أنها 
ستساعد على إنشاء جيل جديد 
من الشباب يهتم مبنهجية التفكير 
والبحث العلمي، مؤكدا أن املسابقة 
جاءت انطالقا من مفهوم االعتزاز 
بخدمة املجتمع عامة حتت شعار 

»االبداع الهندسي ملجتمع أفضل«.

أعضاء جلنة املسابقة

تهدف إلى حياة طالبية نِشطة وتنافسية غايتها تعزيز املهارات

»الهندسة والبترول« تنظم لقاء تنويريا عن 
املسابقة الهندسية اخلامسة لطلبة »الثانوية«

كلية العلوم نظمت محاضرة »تكنولوجيا 
الزراعة النسيجية في الكويت«

اس��ت��ض��اف��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بجامعة الكويت ممثلة بالدكتورة 
إمي���ان ال��ب��ك��ر م��ن ق��س��م العلوم 
البيولوجية باحث علمي مشارك 
في برنامج التكنولوجيا احليوية 
وال��زراع��ة النسيجية ف��ي مركز 
أبحاث البيئة والعلوم احلياتية 
التابع ملعهد األبحاث العلمية في 
الكويت األس��ت��اذة لطيفة سالم 
الصباح، وذل��ك إللقاء محاضرة 
علمية ب��ع��ن��وان » تكنولوجيا 

الزراعة النسيجية في الكويت«.
وف����ي ه����ذا ال���ص���دد ذك���رت 
األستاذة لطيفة الصباح نشاطات 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ف��ي مجال تكنولوجيا ال��زراع��ة 
النسيجية واستخداماتها في 
ال���ك���وي���ت، وأوض����ح����ت ت��ن��وع 
تطبيقات واستخدامات تقنيات 
ال��زراع��ة النسيجية للنباتات 
إلنتاج وإكثار النباتات املالئمة 

ملناخ دولة الكويت

 ك���م���ا ت���ط���رق���ت احمل���اض���رة 
ل�����دور م���رك���ز أب���ح���اث ال��ب��ي��ئ��ة 
ف��ي امل��ع��ه��د ف��ي احمل��اف��ظ��ة على 

النباتات الصحراوية في البيئة 
الكويتية وكذلك في إعادة تأهيل 
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق ال��ص��ح��راوي��ة 

باستزراع النباتات الصحراوية 
األصلية التي ُفقدت نتيجة الغزو 

العراقي وحرائق آبار النفط.

لطيفة سالم الصباح متحدثة خالل احملاضرة

جانب من احلضور

وزير شؤون الديوان األميري يتلقى درعا من األنصاري والقشعانالشيخ ناصر صباح األحمد يتقدم احلضور

تكرمي د. عبدالرضا أسيري

للتنمية أساسي  كمورد  اإلنسان  على  االعتماد  في   2035 خطة  رؤية  تترجم  املستدامة  التنمية  األحمد:  صباح  ناصر 

يقدمه املعهد الصناعي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بوحمدي: دبلوم »التمديدات الكهربائية الذكية« 
التخصص األول من نوعه في الشرق األوسط

أوضح مدير املعهد الصناعي-الشويخ في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. 
محمد بوحمدي بأن برنامج )دبلوم التمديدات 
الكهربائية الذكية( الذي يقدمه املعهد يعتبر 
البرنامج الوحيد من نوعه في الشرق األوسط. 
وق��د ج��اء يبلي تطلعات ال��دول��ة التنموية 
بإدخال تقنيات املباني الذكية في املشاريع 
التنموية في الكويت ملا لها من دور في توفير 
بيئة مريحة ونظيفة للمستخدم باإلضافة إلى 
دوره��ا املهم في توفير الطاقة. مشيرا إلى أن 
املستقبل اآلن للمباني واملدن الذكية، وهذا هو 
توجه الدولة في خطة التنمية بإنشاء مدن 

ذكية.
وب��ني م. بوحمدي ب��أن املعهد ق��ام بإنشاء 
البرنامج بالتعاون مع منظمة KNX العاملية 
املتخصصة في مجال األنظمة الذكية، وقام 
بتجهيز الورش واملختبرات بأحدث األجهزة 
واملعدات للتدريب على أنظمة املباني الذكية، 
كما أن املدربني القائمني على البرنامج على 
أعلى مستويات التأهيل الفني وحاصلني على 
شهادات معتمدة عامليا في مجال التمديدات 

الكهربائية الذكية.
وأفاد م. بوحمدي بأن املعهد دشن هذا العام 
برنامج دبلوم التمديدات الكهربائية الذكية 
كأحد برامج الدبلوم حلملة الثانوية العامة، 

وذل��ك نتيجة جلهود مشكورة ملجموعة من 
الزمالء استمرت ألكثر من 6 سنوات في االعداد 
له والتنسيق مع اجلهات املختلفة. موضحا 
أنه مت استقبال الدفعة األول��ى من املتدربني 
مع بداية الفصل األول من هذا العام التدريبي 
2018/2017. كما أن املعهد يستعد هذه 
األيام لتسجيل الدفعة الثانية للبرنامج والتي 

ستنضم للمعهد مع بداية الفصل الثاني.
وأك��د م. بوحمدي ب��أن م��دة ال��دراس��ة في 
ه��ذا البرنامج هي سنتني ونصف باإلضافة 
إلى التدريب امليداني في القطاع احلكومي أو 
اخلاص، حيث تقوم السنة التدريبية األولى 
على دراسة التمديدات الكهربائية التقليدية 
كدراسة مخططات لوحات التوزيع واإلضاءة 
واألحمال الكهربائية، أما في السنة الثانية 
فيدرس فيها امل��ت��درب تطبيقات التمديدات 
الكهربائية الذكية في املباني نظريا وعمليا. 
موضحا ب��أن خ��ري��ج ه��ذا البرنامج يتعني 
على الدرجة اخلامسة في اجلهات احلكومية 
باإلضافة إلى فرصته في العمل في القطاع 

اخلاص.

 م. محمد بوحمدي


