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«األمريكية» نظمت محاضرة «التوافق بني الطاقة املتجددة وكفاءتها»

«التطبيقي» :مكافآت الطلبة
في حساباتهم

الخبير األميركي مارتن كلر :الغاز الطبيعي
سيمثل  71في املئة من طاقة التوليد بحلول 2030
ت ــوق ــع م ــدي ــرامل ـخ ـت ـب ــرال ــوط ـن ــي
ل ـل ـطــاقــة املـ ـتـ ـج ــددة ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور
مارتن كلر ،استمرار هيمنة الغاز
الطبيعي مــن بــن مـصــادر الطاقة
األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب،
بانتاجية تقدر بنحو  71في املئة
م ــن ط ــاق ــة ال ـت ــول ـي ــد ،ب ـح ـل ــول ع ــام
.2030
وب ــن الــدك ـتــور كـلــر خ ــالل نــدوة
«الـ ـت ــواف ــق ب ــن ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة
وكفاءة الطاقة» ،التي نظمها مركز
الـ ـعـ ـل ــوم واألب ـ ـح ـ ــاث امل ـع ـلــومــات ـيــة
وال ـه ـنــدس ـيــة  RISEف ــي الـجــامـعــة
األمريكية فــي الكويت ،أن «الطاقة
النظيفة هي السبيل للحفاظ على
الـتـنـمـيــة امل ـس ـت ــدام ــة» ،م ـش ـيــرا الــى
«م ـس ــاع ــي امل ـن ـط ـقــة ل ــالن ـت ـق ــال إل ــى

مارتن كلر محاضرا

نماذج تنموية أكثر توازنا».
ونـ ــاق ـ ـشـ ــت امل ـ ـحـ ــاضـ ــرة م ـس ــأل ــة
تـنــويــع إمـ ــدادات الـطــاقــة والـكـفــاءة،

جانب من الحضور

مــع الـتــركـيــز عـلــى خ ـيــارات ترشيد
االس ـ ـت ـ ـه ـ ــالك وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــع م ـ ـصـ ــادر
جــديــدة للطاقة املـسـتــدامــة لكل من

م ـس ـت ـخــدمــي ومـ ـ ـ ــوردي ال ـت ـق ـن ـيــات
النظيفة.
وأوض ــح كـلــر أن «نـصـيــب الـفــرد

من معدالت االستهالك في املنطقة
ه ــو م ــن ب ــن األعـ ـل ــى ف ــي ال ـع ــال ــم»،
وأعزى ذلك إلى «النمو االقتصادي

| كتب فراس نايف |

وال ـ ـس ـ ـكـ ــانـ ــي الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ،وعـ ـ ـ ـ ــادات
اإلسـ ـ ـ ــراف ،وال ـب ـي ـئــة ال ـت ــي تتطلب
استثمارات كبيرة في مجال توليد
الطاقة و كفاءة ترشيد االستهالك».
وافـ ـتـ ـت ــح ال ـ ـن ـ ــدوة مـ ــديـ ــر م ــرك ــز
 ،RISEالــدك ـتــور أم ـيــر زي ــد ،بكلمة
ترحيبية ،لفت خاللها الى ضرورة
اإلمل ــام بالجهود املحلية والدولية
لتعزيز تطبيقات الطاقة املستدامة
في املنطقة.
وق ـ ـ ـ ــال «ن ـ ـحـ ــن نـ ــدعـ ــم الـ ـتـ ـح ــول
اإلي ـجــابــي فــي مــا يتعلق بالسعي
لـ ـتـ ـع ــزي ــز اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات الـ ـط ــاق ــة
املـ ـتـ ـج ــددة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،مـضـيـفــا
أن «االرت ـ ـقـ ــاء ب ــال ــوع ــي املـجـتـمـعــي
أمـ ــر ض ـ ــروري ل ــدع ــم هـ ــذا ال ـتــوجــه
اإلي ـج ــاب ــي ،وهـ ــذا م ــا يـطـمــح مــركــز
 RISEالى تحقيقه».

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ّ
«جامعة الخليج» دربت الطلبة على «ريادة األعمال»

اسـتـضــافــت جــامـعــة الخليج
ل ـل ـع ـل ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا فــي
الـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي ب ــال ـت ـع ــاون
م ــع م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
ال ـع ـل ـم ــي ورش ـ ـ ــة عـ ـم ــل «ري ـ ـ ــادة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال» ،ه ــدف ــت ال ـ ــى ت ـنــويــر
ط ـل ـب ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة ب ــأس ــاس ـي ــات
ريــادة األعمال ومساعدتهم في
ت ـطــويــر املـ ـه ــارات امل ـط ـلــوبــة في
هذا املجال.
وتـ ــأتـ ــي ت ـل ــك الـ ــورشـ ــة ضـمــن
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة مــؤس ـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي للتوعية باملهارات
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة فـ ـ ــي إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وإدارة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وقــدمــت امل ــدرس املـســاعــد في
ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم والـ ـهـ ـن ــدس ــة فــي
الجامعة األمريكية في القاهرة
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة ن ـ ـجـ ــوى إبـ ــراه ـ ـيـ ــم،
الــورشــة حيث قــامــت بمساعدة

نجوى إبراهيم محاضرة

الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـهـ ــم ال ـت ـف ـك ـي ــر
الــريــادي مــن خــالل تغطية عدة
مواضيع مثل القيادة واالبتكار
وكـيـفـيــة تــول ـيــد أف ـك ــار تـجــاريــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة والـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة األمـ ـ ـث ـ ــل

لقطة جماعية للمشاركني

لتقييم فــرص العمل واملعايير
األخالقية واملهنية.
وشمل برنامج ورشــة العمل
عـلــى تـمــاريــن جماعية ق ــام بها
ال ـط ـل ـب ــة وك ـ ـ ــان ه ــدف ـه ــا ت ـعــزيــز

الـعــالقــة بــن أف ــراد فــريــق العمل
و تـ ـط ــوي ــر امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات امل ـت ـع ـل ـقــة
بإنشاء أفكار مشاريع جديدة و
تطويرها.
وت ـت ـم ـت ــع الـ ــدك ـ ـتـ ــورة ن ـجــوى

إبـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
اك ـت ـس ـب ـت ـهــا أث ـ ـنـ ــاء ع ـم ـل ـهــا فــي
الجامعة األمريكية في القاهرة
والجامعة البريطانية في مصر

وك ـع ـض ــو ف ــي امل ــرص ــد ال ـعــاملــي
لـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال واملـ ـجـ ـل ــس
الـشــرق األوس ـطــي للمشروعات
الصغيرة وريادة األعمال.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــع ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا أهمية
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ـ ــي ت ـث ـق ـي ــف ط ـل ـب ـت ـهــا
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب تـ ـع ــزز
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي وال ـ ـن ـ ـمـ ــو
ليصبحوا قادة في املجتمع من
خ ــالل تشجيعهم عـلــى حضور
ورشـ ـ ــة ال ـع ـم ــل واالنـ ـ ـخ ـ ــراط فــي
األنشطة التي من شأنها تطوير
مهاراتهم ومواهبهم.
و أثـبـتــت تـلــك اإلسـتــرايـجـيــة
فـعــالـيـتـهــا ف ــي م ـس ــاع ــدة ودع ــم
الراغبن في بدء أعمال تجارية
جديدة والراغبن في فهم كيفية
تـعــزيــز االب ـت ـكــار وتـقــديــم منتج
جديد إلى السوق.

ّ
«هندسة الحاسوب» قدمت نصائح عن «أمن األجهزة الذكية»
ق ــدم ــت ك ـل ـيــة ع ـل ــوم وه ـنــدســة
ال ـحــاســوب فــي جــامـعــة الـكــويــت،
ن ـ ـصـ ــائـ ــح عـ ـ ــن «أمـ ـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـه ـ ــزة
الــذك ـيــة» ،فــي مـحــاضــرة تحدثت
فيها الدكتورة صفاء زمان.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت املـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة صـ ـف ــاء
زمــان ،أن منافذ الخطورة تعني
أه ــم امل ـم ــارس ــات ال ـشــائ ـعــة الـتــي
ت ـف ـقــد خ ـصــوص ـيــة ال ـج ـه ــاز بما
فيها املكونات الصلبة ،العنصر
الـبـشــري ،البرمجيات ،موضحة
أن املـ ـك ــون ــات ال ـص ـل ـبــة تـحـتــوي
عـلــى ال ـقــرص الـصـلــب وه ــو أكثر
ال ـع ـن ــاص ــر خ ـط ــرا ف ــي امل ـك ــون ــات
الصلبة لــأجـهــزة ،كـمــا يحتوي
عـ ـل ــى امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات والـ ـبـ ـي ــان ــات
والـتــي يمكن استرجاعها حتى
ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــات امل ـس ــح ال ـب ـس ـيــط،

صفاء زمان تلقي محاضرتها

وعمليات القرصنة تـكــون عــادة
بــاسـتــرجــاع الـبـيــانــات ومحاولة
استغاللها بشكل سلبي.

ول ـف ـتــت ال ــدكـ ـت ــورة زم ـ ــان إلــى
أن ال ـبــرم ـج ـيــات ،ه ــي تطبيقات
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم وه ـ ـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــط

املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــددة ،ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج مـ ـع ــالـ ـج ــة
الكلمات ،برامج التصفح ،برامج
الشبكات االجتماعية ،تطبيقات
ال ـن ـظ ــام وه ـ ــي ب ــرام ــج ال ـح ـمــايــة
وبرامج التشغيل.
ون ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ـ ـ ــي وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
تستطيع من خاللها أن تحتفظ
باملعلومات وامللفات على خوادم
م ــزود ال ـخــدمــة ف ــي ال ـنــت ،وأكـثــر
مـ ــن جـ ـه ــاز ي ـس ـت ـط ـيــع ال ــوص ــول
لـلـمـعـلــومــات وامل ـل ـفــات فــي نفس
الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،وي ـ ـتـ ــم االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ فــي
امل ـ ـل ـ ـفـ ــات لـ ــأبـ ــد عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــادم،
وإمكانية الولوج للنظام في أي
وقت.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن أكـ ـ ـب ـ ــر خ ـطــر
أم ـن ــي خ ــاص بــاألن ـظ ـمــة الــذكـيــة

ه ــو امل ـس ـت ـخــدم ،م ـش ـيــرة إلـ ــى ان
معظم البشر يحب أن يستخدم
أحــدث وأفـضــل األجـهــزة التقنية
لـ ـف ــوائ ــده ــا وق ــدرتـ ـه ــا لـتـسـهـيــل
املهام من غير وعي وإدراك نقاط
الضعف أو ميزات األمان املتاحة،
وهناك العديد من املخاطر يمكن
أن يـسـبـبـهــا ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـشــري
والـتــي قــد تسبب انهيار النظام
اإللـكـتــرونــي للمؤسسة بــوجــود
أنظمة أمنية قــويــة ومــن أهمها:
التصيد ،واختراق كلمة املرور.
وقــالــت إن «طــرق الحماية من
االختراق تكمن في حدود الثقة،
والحفاظ على سرية املعلومات،
وعـ ــدم االن ــدف ــاع وراء ال ـع ــروض
املـ ـغ ــري ــة ،وأاليـ ـ ـك ـ ــون امل ـس ـت ـخــدم
ف ـض ــول ـي ــا ،وال يـ ـق ــوم ب ـت ـســريــب

ال ـب ـي ــان ــات ألي ش ـخــص إال بعد
الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ه ــويـ ـت ــه ،وت ـح ــدي ــد
أي م ــن ال ـب ـي ــان ــات ذات األه ـم ـيــة
وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ـص ـ ــورة خ ــاص ــة،
وتحديث البرامج والتطبيقات،
والتبليغ في حالة الشك عن فعل
م ـش ـب ــوه ،واسـ ـتـ ـخ ــدام ك ـل ـمــة سر
قوية ،وتحميل برامج الحماية،
وعـ ــدم ال ـق ـيــام بـمـشــاركــة املـلـفــات
عند استخدامك لشبكة خارجية،
وال ـحــذر مــن الــرســائــل املجهولة،
وع ـ ــدم تـحـمـيــل م ـل ـفــات وب ــرام ــج
من صفحات التحميل املجهولة،
واالحتفاظ بنسخ احتياطية من
البيانات املهمة.
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام ت ــم ت ـقــديــم درع
ت ــذك ــاري ــة إلـ ــى ال ــدكـ ـت ــورة صـفــاء
زمان.

أف ــادت الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم التطبيقي وال ـتــدريــب،
بتحويل مبالغ املكافأة االجتماعية إلى البنوك ،التي بدأت
بدورها في إيداعها في حسابات الطلبة ،أمس.
ويأتي ذلك تأكيدًا ملا نشرته «الراي» في عددها الصادر
في تاريخ  27أبريل الفائت بأن املكافأة االجتماعية ستكون
في حسابات الطلبة يوم األحد (أمس(.
واسـتـنـكــر ع ــدد مــن الـطـلـبــة ،ع ــدم تـحــديــد مــوعــد محدد
ل ـص ــرف امل ـك ــاف ــأة االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـبـيـنــن أنـ ــه ي ـف ـتــرض أن
تصرف في يوم  21من كل شهر ،إال أنها صرفت في بداية
شهر مايو.
وتساءل الطلبة« :هل مكافأة شهر مايو ستصرف يوم
 21مــن الـشـهــرالـجــاري نفسه ،أم مــع بــدايــة شهر يونيو؟»
مطالبن ب ـضــرورة تحديد مــوعــد مـحــدد لـصــرف املكافأة
لتسديد االلتزامات املطلوبة عليهم كل شهر.
الجدير بالذكر أن تأخير صــرف املـكــافــأة لشهر أبريل
هو بسبب تعطيل النظام التابع لعمادة شؤون الطلبة في
الهيئة مما أدى إلى تأخير صرفها ملدة  12يومًا تقريبًا.

ّ
الجامعة تدشن األربعاء
جائزة التميز اإلداري

ت ــدش ــن األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت االحـتـفــالـيــة
ال ـس ـنــويــة ل ـجــائــزة الـتـمـيــز اإلداري ل ـل ـعــام  ،2015وذلـ ــك يــوم
األربعاء املوافق  4مايو الجاري ،على مسرح صباح السالم في
الخالدية ،تحت رعاية وحضور مدير الجامعة الدكتور حسن
األنصاري.
وق ـ ــال األم ـ ــن الـ ـع ــام امل ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة يــوســف
املزروعي ،إن جائزة التميز اإلداري تأتي انطالقا من األهداف
العليا للجامعة ،وسـعـيــا مــن األمــانــة الـعــامــة إلــى خـلــق بيئة
عمل تنافسية بن األجهزة اإلداريــة املختلفة فيها ،وذلــك من
خــالل نشر ثقافة التطوير واإلب ــداع
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،سـ ــواء ك ــان ذل ــك على
مـ ـسـ ـت ــوى م ـ ــراك ـ ــز الـ ـعـ ـم ــل أو ع ـلــى
مستوى املوظفن ،وذلك وفقا لالئحة
نظام جــائــزة التميز اإلداري ،والتي
تم إعدادها واعتمادها من قبل لجنة
التميز اإلداري داخل الجامعة.
وأوض ـ ــح امل ــزروع ــي ،أن ال ـجــائــزة
ت ـه ــدف إلـ ــى تـشـجـيــع م ــراك ــز الـعـمــل
امل ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـل ــى ال ـت ـم ـي ــز واإلب ـ ـ ــداع
واالرتـ ـق ــاء إل ــى األف ـض ــل ف ــي تـطــويــر
أدائ ـه ــا وتـحـســن خــدمــاتـهــا ،وكــذلــك
لخلق روح التنافس اإليجابي في ما
بينها ،كما تهدف الجائزة بالنسبة يوسف املزروعي
للموظفن إلــى تأصيل روح اإلبــداع
واالبتكار بن موظفي الجامعة للقيام بالواجبات املوكلة لهم
على أكمل وجه وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وأشــار املزروعي ،إلى أن األمانة العامة في الجامعة قامت
بــوضــع ع ــدد مــن املـعــايـيــر ال ـتــي تـحـقــق الـتـمـيــز اإلداري وهــي
الـعـنــاصــر وال ـب ـنــود ال ـتــي تــم ال ــرج ــوع إلـيـهــا ملـعــرفــة وتـحــديــد
وقياس مدى وجود التميز من عدمه.

حلول تكنولوجية مبتكرة
للقبول والتسجيل في «التطبيقي»
أعلن مدير إدارة تقنية املعلومات والحاسب اآللي في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور جاسم االستاد ،عن
وضع حلول ابتكارية ملشكلة القبول والتسجيل في الهيئة ،وبما
يؤدي إلى ايجاد عدد مقاعد أكثر للتسجيل مما هو عليه حاليا،
وذلــك من خــالل استغالل املــوارد التدريسية بالشكل االمثل ما
يعطي أماكن استيعابية أكبر.
وق ــال الــدكـتــور جــاســم االس ـتــاد ،إن
«مــركــز تقنية املـعـلــومــات يعكف على
عـمــل نـظــام االرشـ ــاد االكــادي ـمــي اآللــي
والــذي له ثــالث فوائد ،أوالهــا للطالب
حـيــث م ــن خــاللــه س ــوف يـتـعــرف على
خطته الــدراسـيــة وإرش ــاده إلكترونيا
لتحديد املــواد التي يجب أن يسجلها
ح ـت ــى ال ي ـت ــأخ ــر دراس ـ ـيـ ــا وإع ـط ــائ ــه
اإلرش ـ ـ ــادات ال ــالزم ــة وك ــذل ــك يـتـعــرف
على مواده الدراسية وتحديد التاريخ
املتوقع للتخرج ،الفائدة الثانية ملكتب
اإلرش ــاد حـيــث يمكنهم الـتـعــرف على
الطلبة الذين يواجهون تعثرا دراسيا جاسم االستاد
أو يحتاجون للقاء تعريفي يمكنهم
من النجاح بالشكل األمثل».
واض ــاف «أم ــا ال ـفــائــدة الـثــالـثــة لـلـنـظــام فـهــي لـ ــإدارة العليا
للهيئة من خالل إعطاء االدارة صورة كاملة عبر الحاجة الفعلية
لـلـمــواد الــدراس ـيــة وسـعـتـهــا ،وإع ـطــاء الـحــاجــة الفعلية للطلبة
واألس ــات ــذة الــذيــن بحاجة الــى تعيينهم أو انـتــدابـهــم وتحديد
امليزانية املالية الفعلية ،وتحديد التصورات املستقبلية».

