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«التطبيقي» تعرض استعداداتها
الستضافة مؤتمر Heading Global
ت�ع�ق��د ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت ��دري ��ب م ��ؤت �م� �رًا ص �ح��اف �ي��ًا غ � �دًا ل �ع��رض
اس �ت �ع��دادات �ه��ا الس�ت�ض��اف��ة وت�ن�ظ�ي��م امل��ؤت�م��ر
العاملي .Heading Global 2016
وقالت الناطق الرسمي باسم الهيئة فاطمة
العازمي ،إن «املؤتمر الصحافي سيعقد في
دي��وان عام الهيئة بحضور مدير عام الهيئة
ال��دك �ت��ور أح �م��د األث � ��ري ،إل ��ى ج��ان��ب أع �ض��اء
بعض اللجان املنظمة للمؤتمر».
وبينت أن «املؤتمر العاملي Heading Global
 2016سيعقد ف��ي نوفمبر م��ن ال�ع��ام الحالي،
وي �ب �ح��ث اق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ة وس �ب��ل اس �ت �خ��دام
التقنية وتوظيفها ،وتنمية مهارات ومعارف
أب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن ال�ت�ع��ام��ل
م��ع ت�ق�ن�ي��ات امل�ع�ل��وم��ات ال��ذك �ي��ة ،وتوجيهها
ب � ��دءًا م ��ن ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا واس �ت �ه��الك �ه��ا ،وم � ��رورًا
ب��اس �ت �ي �ع��اب م �ن �ط �ق �ه��ا وب� �ن ��ائ� �ه ��ا ،وان� �ت� �ه � ً
�اء
بتطويرها وإنتاجها ،حيث أصبحت املعرفة

محرك اإلنتاج والنمو االقتصادي في العالم».
وأش ��ارت ال�ع��ازم��ي إل��ى أن «تنظيم الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمؤتمر
ال�ع��امل��ي ي��أت��ي إي�م��ان��ًا ب��رؤي��ة ص��اح��ب السمو
أم � �ي ��ر ال � �ب� ��الد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح� � �م � ��د ،ف��ي
تحقيق التنمية املستدامة والتنمية البشرية
واالقتصادية وبناء اإلنسان وتطوير قدراته
من أجل مستقبل واع��د ،وتأكيدًا لدور الهيئة
ال��وط �ن��ي واس� �ت� �م ��رارًا إلس �ه��ام��ات �ه��ا ال�ف�ع��ال��ة
ف��ي دف��ع عجلة التنمية ف��ي ال�ب��الد كمؤسسة
أك ��ادي� �م� �ي ��ة ك � �ب ��رى ت �ع �ن��ى ب �ق �ض��اي ��ا ال ��وط ��ن
وتسخر إمكاناتها العلمية والبشرية لرفعته
وازده � ��اره» ،مضيفة أن «امل��ؤت�م��ر الصحافي
امل ��زم ��ع ع �ق��ده ص �ب��اح ب �ع��د غ ��د س�ي�ت��م خ��الل��ه
ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى ب �ع ��ض اس� �ت� �ع ��دادات
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر وال �ل �ج��ان
األخ��رى العاملة على االستضافة والتنظيم
لكل الفعاليات».

جانب من المشاركين في اليوم الرياضي

| كتب ابراهيم موسى |
ش� � ��ارك م ��وظ �ف ��و م �خ �ت �ل��ف اإلدارات ف��ي
كلية ال�ق��ان��ون الكويتية العاملية ف��ي اليوم
الرياضي املفتوح ،الذي نظمته إدارة الكلية،
واش �ت �م��ل ع �ل��ى ل �ع �ب��ات ال �ب �ل �ي��اردو وت�ن��س
الطاولة وكرة القدم ،وذلك جريا على العادة
ك ��ل ع ��ام ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ف��اص �ل��ة ب ��ني ال�ف�ص��ل
الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني.
وسيطرت املنافسات ب��ني الالعبني على
الرغم من روح الزمالة التي تجمعهم ،حيث
أمضوا ساعات بعيدا عن الرسميات وأجواء
العمل ال�ج��دي��ة.وب�ع��د ان�ت�ه��اء امل�ب��اري��ات قام

مدير إدارة املوارد البشرية وشؤون أعضاء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال �ع �ج �ي��ل،
وال �ك��اب��ن س�ي��د رم �ض��ان ب�ت�ك��ري��م ال�ف��ائ��زي��ن
وسط تصفيق الجميع وتشجيعهم ،حيث
نال كأس كرة القدم هذا العام فريق املالية
وامل��وارد البشرية ،وح��ل ثانيا فريق األم��ن،
أم ��ا ب�ط��ول��ة ال �ب �ل �ي��اردو ف�ك��ان��ت م��ن نصيب
الزميل مصطفى الزمار ،بينما حل الزميل
عامر عبد الله في املركز الثاني ،وفي تنس
ال�ط��اول��ة حقق الزميل محمد ف��اروق املركز
األول ،وال ��زم� �ي ��ل ع �ب��د ال� �ل ��ه ط �ب �ي �ل��ة امل��رك��ز
ال �ث��ان��ي ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ت �ك��رار م�ث��ل ه��ذه
اللقاءات في مختلف املناسبات بني الزمالء.

أمير زيد لـ «الراي» :مركز ()RISE
يسعى إلى تفعيل الخطاب العلمي

اتحاد «التطبيقي»
بارك حصول الكندري
على وسام
«»national geographic

| كتب علي الفضلي |
دعا مدير مركز العلوم واألبحاث
المعلوماتية والهندسية في الجامعة
األميركية في الكويت  ،RISEاألستاذ
المشارك في قسم علوم الكمبيوتر
وأنظمة المعلومات الدكتور أمير زيد،
الى تفعيل الخطاب العلمي المبتكر.
وقال زيد ،خالل حوار لـ «الراي» ،إن
«المركز يتبع نهج ًا متكام ًال يجمع بين
البحث واالبتكار»...

محمد الخطيمي

ب� � � � ��ارك رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ب � � � � � � � � � � ��رام ��ج
واألن � ��شطة رئيس اللجنة الرياضية في
االت�ح��اد ال�ع��ام لطلبة ومتدربي الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
م� �ح� �م ��د غ � � � ��ازي ال� �خ� �ط� �ي� �م ��ي ،ح� �ص ��ول
رئيس قسم الحاسوب في كلية التربية
األس��اس�ي��ة رئ�ي��س اللجنة الثقافية في
رابطة أعضاء هيئة التدريس الدكتور
م�ح�م��د ال �ك �ن��دري ،ع�ل��ى وس ��ام مسابقة
ن ��اش� �ي ��ون ��ال ج� �ي ��وغ ��راف� �ي ��ك «national
 »geographicللتصوير ال�ف��وت��وغ��راف��ي
للعام .2015
وق � � � ��ال ال� �خ� �ط� �ي� �م ��ي ،إن «م � � ��ا ح �ق �ق��ه
ال � ��دك� � �ت � ��ور ال� � �ك� � �ن � ��دري ي � ��دع � ��و ل �ل �ف �خ��ر
واالعتزاز كونه أول كويتي يحقق فوزا
ف��ي ه��ذه املسابقة العاملية» ،متمنيا له
دوام ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد وح�ص��د مزيد
من الجوائز العاملية ورف��ع علم الكويت
عاليا في املحافل الدولية.
وتمنى الخطيمي على وسائل اإلعالم
املختلفة م��زي��دا م��ن االه�ت�م��ام وتسليط
الضوء على مثل تلك النماذج املشرفة
من أبناء الكويت لدعمهم وتشجيعهم
على االستمرار في العطاء.

«الهيئة» دعت
املستجدين
ملراجعة املعاهد غدًا
دعا مدير إدارة قبول وتسجيل
امل � �ت� ��درب� ��ني ف � ��ي ال� �ه� �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب،
ح � � �م � � ��ود ال� � � �ق� � � �ط � � ��ان ،امل � �ق � �ب� ��ول� ��ني
املستجدين ال��ى مراجعة املعاهد
ال� � �ت � ��ي ت � � ��م ق � �ب� ��ول � �ه� ��م ب � �ه� ��ا غ � � ��دا،
م �ص �ط �ح �ب��ني م �ع �ه��م ص � � ��ورة ع��ن
البطاقة املدنية وش�ه��ادة امليالد،
و 4ص � ��ور ش �خ �ص �ي��ة ،وت �ح��وي��ل
حساب البنك عند املراجعة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ه �ن��أ ن��ائ��ب امل��دي��ر
العام لشؤون التدريب بالتكليف
ح� �س ��ن ال� ��زن � �ك� ��ي ،امل� �ق� �ب ��ول ��ني ف��ي
املعاهد للفصل التدريبي الثاني
 ،2016 /2015متمنيا لهم التوفيق
في مسيرتهم التعليمية.

مقابلة

يوم رياضي ملوظفي كلية القانون

مدير مركز «العلوم واألبحاث» في «األميركية» يستعرض دوره

وفي ما يلي التفاصيل:
أمير زيد

• م� � ��اذا ع ��ن م ��رك ��ز ال� �ع� �ل ��وم واألب � �ح ��اث
املعلوماتية والهندسية RISE؟
 ت � ��أس � ��س امل � � ��رك � � ��ز ف � � ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ةاألميركية العام  ،2013وهو يتبع نهجًا
ً
متكامال يجمع بني البحث واالبتكار من
خالل دمج التخصصات األكاديمية في
مجاالت املعلوماتية ،العلوم ،والهندسة.
وي� �ض ��م امل� ��رك� ��ز ن �خ �ب��ة م� ��ن أس ��ات ��ذة
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ت�خ�ص�ص��ات
علوم الحاسب والهندسة والعلوم.
• ما أنشطة املركز؟
 م��ع ان �ط��الق ال �ع �م��ل ،ح��رص�ن��ا علىال�س�ي��ر ف��ي  3ات �ج��اه��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،وف��ي
االتجاه األول ركزنا على تنظيم األنشطة
مثل الندوات واملحاضرات وورش العمل
ال�ت��ي تتمحور ح��ول ال�ع�ل��وم واألب �ح��اث
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة وال �ه �ن��دس �ي��ة ،وم� ��ن أب ��رز
األنشطة التي نظمها املركز ،استضافة
ال �ع��ال��م ال �ح��ائ��ز ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ن��وب��ل في
الطب السير ريتشارد روبرتس.
وق� � � ��ام امل � ��رك � ��ز ب ��اس� �ت� �ض ��اف ��ة رئ �ي��س
ق �س��م ت �ط��وي��ر االخ � �ت� ��راع� ��ات ف ��ي م��رك��ز
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ل �ل �م��وه �ب��ة واإلب � � � ��داع،
املخترع الكويتي ص��ادق قاسم ،وأيضًا
استضافة اإلع��الم��ي يسري ف��ودة ،وهو
صحافي وإع��الم��ي م��ن رواد الصحافة
االستقصائية في الوطن العربي.
وم��ن أه��م إن �ج��ازات امل��رك��ز استضافة
فعاليات مسابقة كأس التخيل Imagine
 Cupال � � � ��ذي ت �ن �ظ �م ��ه وت� � ��رع� � ��اه ش ��رك ��ة
م��اي�ك��روس��وف��ت ،وت�ك�ل�ل��ت ت�ل��ك املسابقة
بفوز طلبة الجامعة األميركية باملركز
األول ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وي��ت ،وت��أه�ل��وا
ع�ل��ى إث ��ر ذل ��ك ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ن�ه��ائ�ي��ات
الدول العربية التي أقيمت في البحرين
في صيف .2015
وخالل ال�  5أعوام املاضية استطاعت
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ال� �ف ��وزع ��دة م ��رات
ب �ه��ذه ال �ج��ائ��زة امل��رم��وق��ة ع�ل��ى مستوى
الكويت والتأهل ضمن الفرق النهائية
للتصفيات العاملية.
أما االتجاه الثاني الذي يتبناه املركز
فيكمن في التركيز على جانب األبحاث
واالب� �ت� �ك ��ار ،ح �ي��ث ن �ق��وم ب��ال �ت �ع��اون مع
جامعات مختلفة في اتجاهات بحثية
متعددة.
وت � � �م� � ��ت اس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ة ب � ��اح� � �ث � ��ة م ��ن
جامعة فرنسية نعمل معها اآلن على
دراس� ��ة م�م�ي��زة ت�ن�ظ��ر ف��ي س�ب��ب ارت �ف��اع
ن�س�ب��ة اإلق �ب ��ال ب��ني اإلن� ��اث ف��ي ال�ك��وي��ت
ع� �ل ��ى دراس � � � ��ة ت �خ �ص �ص ��ات ال �ه �ن��دس��ة
وال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،وع �ق��دت ال�ب��اح�ث��ة العديد
م ��ن ال �ل �ق ��اءات م ��ع ط��ال �ب��ات وخ��ري �ج��ات

في الكويت العديد من
الطاقات اإلبداعية الشبابية
التي تفتقر إلى التشجيع
والدعم
مسابقة «كأس التخيل»
أظهرت للعالم القدرة
اإلبداعية للمرأة العربية
في مجال التكنولوجيا

ف��ي تخصصات الهندسة والكمبيوتر
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ج ��ام �ع ��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت
ل �ت �ب �ح��ث أس � �ب ��اب ال �ت �ح��اق �ه��ن ف ��ي ه��ذه
التخصصات ،وأين كانت وجهتهن بعد
ال �ت �خ��رج ،ون�ت�ط�ل��ع ل�ظ�ه��ور ن�ت��ائ��ج ه��ذا
البحث والتي من املمكن أن تلقي الضوء
على تميز املرأة العربية في مجال علوم
الكمبيوتر.
واالتجاه الثالث :الحرص على إشراك
الطلبة ف��ي العملية البحثية ،وذل��ك من
خالل إجراء االستبيانات العلمية.

• ماذا عن تمويل مشاريع الطلبة؟

 ال��دع��م األس ��اس ��ي مل �ش��اري��ع الطلبةي ��أت ��ي م� ��ن ق �ب ��ل ال �ج ��ام �ع ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة،
ً
ف�ض��ال ع��ن ال��دع��م ال��ذي تقدمه مؤسسة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ،وم �ث ��ال ذل��ك
دعم ورعاية فريق الجامعة في مسابقة
مايكروسوفت لكأس التخيل.

• وم ��اذا ع��ن ع��اق��ة امل��رك��ز باملؤسسات
العلمية املختلفة داخل وخارج الكويت؟
 نسعى في مركز ( )RISEإلى تنميةع � ��الق � ��ات ف� �ك ��ري ��ة ق� ��وي� ��ة ب � ��ني امل �ب ��دع ��ني
امل � �ح � �ل � �ي ��ني وال � � ��دول� � � �ي � � ��ني ،واألوس � � � � � ��اط
األك��ادي �م �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة ،وح��ال �ي��ًا ،لدينا
ت � �ع� ��اون م �ث �م��ر وم �س �ت �م��ر م� ��ع ال �ع��دي��د
م� ��ن األس � ��ات � ��ذة وال� �ع� �ل� �م ��اء ف� ��ي ج��ام �ع��ة
ال� �ك ��وي ��ت ،وم ��ؤس �س ��ة ال �ك ��وي ��ت ل�ل�ت�ق��دم
العلمي ،ومركز صباح األحمد للموهبة
واإلب � � � � ��داع ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ش��راك��ات �ن��ا
الدولية ،كجامعة دارتموث في الواليات
املتحدة ،حيث قمنا أخ�ي��را باستضافة
ط��ال��ب ج��ام �ع��ي م ��ن ج��ام �ع��ة دارت� �م ��وث
مل��دة  3أش�ه��ر عمل معنا على بحث في
ه�ن��دس��ة ال�ب��رم�ج�ي��ات ،ح ��اول م��ن خالله
ب ��رم �ج ��ة ل �ع �ب��ة ت �س �ت �ع �م��ل ف� ��ي ت ��دري ��س

(تصوير كرم ذياب)

هندسة البرمجيات.
ونرتبط بعالقات تعاون مع ساينس
ب��و ف��ي فرنسا ،ونسعى ف��ي ه��ذا اإلط��ار
إل ��ى تنظيم ف�ع��ال�ي��ات ث�ق��اف�ي��ة مشتركة
م��ع م�ن�ظ�م��ات محلية ودول �ي��ة ل�ه��ا دور
ّ
فعال في دعم البحث العلمي والتنمية
املجتمعية وال�ب�ي�ئ�ي��ة ،م��ن أب��رزه��ا على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،م��اي �ك��روس��وف��ت ،ب��وي�ن��غ،
وامل� ��رك� ��ز ال �ك ��وب ��ي ل �ل �ه �ن��دس��ة ال ��وراث �ي ��ة
والتكنولوجيا الحيوية.

• هل يوجد مبنى مخصص للمركز؟
 ل �ل �م��رك��ز ح��ال �ي��ًا م �ك��ات��ب ف ��ي ك�ل�ي��ةالعلوم واآلداب في الجامعة األميركية،
ول �ك��ن ف �ك��رة إن �ش��اء م �ق��ر أك �ب��ر ه��ي قيد
البحث في التوسع الجديد الذي تسعى
ً
إليه الجامعة مستقبال.
• كيف تقيم املستوى العلمي في العالم
العربي ،وما املطلوب من أجل تقدمه؟
 اإلبداع يحتاج إلى فكر غير نمطي،وص �ح �ي��ح أن ل��دي �ن��ا ك � �ف� ��اءات م�ت�م�ي��زة
كثيرة في العالم العربي لكنها تتعرض
الى عراقيل روتينية متكررة محبطة.
إن تنمية املواهب تحتاج إلى تعزيز
روح ال � �ت � �ع ��اون وامل� �ن ��اف� �س ��ة ال �ص �ح �ي��ة
ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��رب ��ة وال �خ �ط��أ
وال�ت�ع�ل��م امل�س�ت�م��ر ،وه��ذا ل��ن يتحقق إال
ب�ت��وف�ي��ر ال��دع��م امل �ع �ن��وي وامل � ��ادي ل�ه��ذه
ال �ك ��وادر وال �ح��د م��ن ال�ق�ي��ود ال��روت�ي�ن�ي��ة
والبيروقراطية على العقول املبدعة.
• ه � � �ن � ��اك ط � � �ف � ��رة ك � �ب � �ي� ��رة ف � � ��ي ع ��ال ��م
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،أي��ن ن�ح��ن منها ف��ي الجانب
املعرفي واالبتكاري؟
 ه � �ن� ��اك ت� ��وج� ��ه ع � � ��ام ف � ��ي ال� �ك ��وي ��تل��اله�ت�م��ام بالتكنولوجيا ،إذ إن هناك
الكثير م��ن امل�ش��اري��ع الشبابية املهتمة
بمجال البرمجة وبناء املشاريع التقنية
امل � �ب ��دع ��ة ،ون� �ح ��ن ن �ف �خ��ر ب � ��أن ط�ل�ب�ت�ن��ا
ه ��م ج ��زء م ��ن ه ��ذه امل �س �ي��رة اإلب��داع �ي��ة،
ووض � � ��ع ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة بصماتهم ف��ي م�ج��ال العمل
ب� �ع ��د ت� �خ ��رج� �ه ��م ،م� �ث ��ل ف ��ري ��ق ت�ط�ب�ي��ق
«أج ��ارأون ��الي ��ن» وال� ��ذي ض��م اث �ن��ني من
خ��ري �ج��ي ال �ج��ام �ع��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وف ��از
ب �ج ��ائ ��زة ت �ق ��در ب � �  100أل� ��ف دوالر ف��ي
م�ب��ادرة كيبكو تمكني التي تم إطالقها
أخيرًا.
ول ��دي � �ن ��ا ط � ��اق � ��ات وم � ��واه � ��ب ه��ائ �ل��ة
ولكنها تفتقر إلى التشجيع والتحفيز
الك� � �ت� � �ش � ��اف م � � ��ا ل� ��دي � �ه� ��ا م � � ��ن ق � � � � ��درات،
فاملسألة ليست متعلقة فقط في تعليم
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ب �ق ��در م ��ا ه ��ي م��رت�ب�ط��ة
بشكل كبير ف��ي تغيير طريقة التفكير
وابتكار طرق جديدة في حل املشاكل.

