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قامت الطالبة سارة الصباح 
ــي جــامــعــة اخلــلــيــج للعلوم  ف
ــا مبــســاعــدة  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت وال
ــور طــلــعــت س. جينك  ــت ــدك ال
األستاذ الزائر في قسم االقتصاد 
والتمويل بإجراء بحث ونشره 
ــت عـــنـــوان: “من يــجــب أن  حت
ميتلك تكنولوجيا متجددة: 
ــي نــظــريــة التملك”  تطبيق ف
ــة:  ــوق ــرم وذلــــك فــي املــجــلــة امل
ــي التنظيم  املــجــلــة الــدولــيــة ف
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وتــبــحــث هــــذه الـــدراســـة 
ــي متلك  ــوق ف ــس ــي دالالت ال ف
تكنولوجيا إنتاجية جديدة 
منخفضة الــتــكــالــيــف. ويــتــم 
إستخدام النتائج النظرية في 
هذه املقالة في تقييم تأثير نفوذ 
ــواق  ــى أس الــطــاقــة املــتــجــددة إل
الكهرباء والبحث كيف ميكن 
إلمتالك هذه الطاقة املتجددة أن 
تغير نتائج األسواق )كاألسعار 
ــات واالنــبــعــاثــات(.  ــرج ــخ وامل
ونظرا لتأثير السياسات العامة 
ــة فــي إمــتــالك الــطــاقــة  ــن ــراه ال
املتجددة يقدم هذا البحث أفكارا 
مــفــيــدة لصانعي السياسات 
واحلـــكـــومـــات. ويــوضــح هــذا 
البحث طريقة وســبــب تأثير 
ــالك الــطــاقــة املــتــجــددة في  ــت إم
حال تواجد القوة في صناعات 
الطاقة. وبعد ذلــك يتم تطبيق 
الــنــتــائــج عــلــى ســـوق كهرباء 
اجلملة في مدينة أونتاريو في 
كندا وذلك سعياً لتحليل تأثير 
هياكل امللكية املختلفة على 

توسيع طاقات الرياح.
ــبــة ســـارة  فــقــد أدت الــطــال
الصباح دوراً هاماً في دراســة 
ــؤال البحث والقيام بإعداد  س
أدبـــيـــات الــبــحــث واملــســاهــمــة 
ــادة البحثية. فقد  في نتائج امل

ــام الــدكــتــور جينيك األســتــاذ  ق
الزائر من جامعة غويلففي كندا 
بالتعاون مــع ســـارة الصباح 
بتشكيل أرشـــيـــف لــلــمــقــاالت 
املقتبسة  البحثية  العلمية 
من املجالت الــرائــدة. يذكر في 
هـــذا الــبــحــث أنـــه ينبغي على 
احلكومات السماح للشركات 
الصغيرة بإدارة وإنتاج الطاقة 
ــراء. وهـــذه داللـــة تشير  ــض اخل
أنــه عندما يحني الوقت لدولة 
الكويت لتنفيذ مشروع الطاقة 
البديلة يجب أن تفضل شركات 
الطاقة الصغيرة واملستقلة على 
الشركات الكبيرة سعياً لتوسيع 
قدرة الطاقة وتخفيض األسعار.

ــرح الــدكــتــور طلعت  ــد ص وق
ـــاذ الــزائــر  ـــت س. جــيــنــك األس
فــي قسم اإلقــتــصــاد والتمويل 
قــائــالً: “هناك طــالب متميزون 
ــي جــامــعــة اخلــلــيــج للعلوم  ف
والتكنولوجيا يتمتعون بالقدرة 
على إجــراء البحوث. ويجب أن 

يتم تشجيعهم
للمشاركة في اإلبداع املعرفي. 
لقد قمت بإختيار ســارة للعمل 
ــروع نــظــراً  ــش ــي هـــذا امل مــعــي ف
إلمتالكها املــقــدرة الكبيرة في 

اإلسهام العلمي”. وقد مت نشر 
هــذا البحث العلمي فــي املجلة 
الدولية في التنظيم الصناعي 
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، وهــي مجلة مــرمــوقــة تصدر 
عــن دار نشر Elsevier  في 
إختصاص االقتصاد الصناعي 
مصنفة في مرتبة Q1 مستوى 
A من قبل العديد من املؤسسات 
العلمية املعنية بالتصنيف. 
وتقوم هذه املجلة ببحث جميع 
املسائل النظرية والعملية في 
إختصاص التنظيم الصناعي 
مبــا فيها املسائل الكالسيكية 
للسلوك اإلستراتيجي وبنية 

األسواق.
 وأشـــــارت الــطــالــبــة ســارة 
ــن قــســم التسويق  الــصــبــاح م
ــي جــامــعــة اخلــلــيــج للعلوم  ف
والتكنولوجيا بقولها: “لقد 
ـــداً. فقد  ــذا البحث ج أفــادنــي ه
تعلمت األساليب املهنية إلجراء 
الــبــحــوث. تعلمت كيف أنتقي 
ــن خــالل  املــعــلــومــات القيمة م
القراءة املتأنية. وأنا األن أقدر 
ــاد  وجـــوب تــوفــيــر الــعــمــل اجل
ــداع كــأدوات ضرورية في  واإلب
معاجلة األسئلة البحثية التي 
تعود بفائدتها القيمة في نهاية 

املطاف إلى املجتمع”.
ــة اخلــلــيــج  ــع ــام وأكــــــدت ج
للعلوم والتكنولوجيا على 
أهمية التدريب العملي. ويتجلى 
هــذا التأكيد مــن خــالل الــدورة 
التدريبية التي يتوجب على كل 
طالب إتخاذها قبل تخرجه. وهذا 
التدريب الــذي مت بني الدكتور 
جينك والطالبة سارة الصباح 
ــرص  ــى ح ــل هـــو مـــثـــال آخــــر ع
اجلامعة على املشاركة اإلبداعية 
لطلبتها لــوصــولــهــم أقــصــى 
ــن خـــالل التطبيق  طــاقــاتــهــم م

العملي ملعارفهم ومهاراتهم.

طالبة في جامعة اخلليج تساعد أستاذها 
على نشر مقال في مجلة مرموقة

الطالبة سارة الصباح

احتفلت مديرية اخلدمات الطبية 
فــي احلـــرس الوطني بتخريج 30 
ــف وأفـــراد  ــن ضــبــاط ص مبتعثا م
حصلوا على شهادة »دبلوم متريض« 
بعد اجتيازهم برنامج دبلوم فني 
طـــوارئ طبية فــي معهد التمريض 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
ــي اســتــقــبــال اخلريجني  ـــان ف وك
رئيس فــرع شــؤون اإلدارة الطبية 
العقيد محمد عبدالله محمود، ورئيس 
فرع العيادات التخصصية والفحص 
الطبي العقيد سعد عادل سالم، حيث 
ــذي يعد أحد  أشـــادا بهذا اإلجنـــاز ال
أهداف الوثيقة االستراتيجية 2020 
“األمن أوالً” بتأهيل كـــوادر فنية 
مؤهلة في العديد من املجاالت ومنها 
مجال التمريض ملواكبة االحتياجات 
املتزايدة في هذا التخصص بعيادات 
احلرس الوطني التي تشهد تطورات 
ــر بفضل  وتوسعات عاما تلو اآلخ
اهتمام القيادة العليا للحرس الوطني 

بالرعاية الصحية للمنتسبني.

اجتازوا برنامج دبلوم فني طوارئ طبية 

30 فنيًا   »احلرس الوطني« يحتفل بتخرج 

لقطة جماعية للخريجني

كشف وكيل وزارة الصحة 
ــة  ــي ــدوائ لـــشـــؤون الــرقــابــة ال
والــغــذائــيــة الــدكــتــور عبد الله 
ــبــدر اإلجـــــراءات الــتــي يقوم  ال
بــهــا قــطــاع الــرقــابــة الــدوائــيــة 
ــإدارة تسجيل ومراقبة  ممثالً ب
ــة الطبية والنباتية بعد  األدوي
املعلومات الــصــادرة عن إدارة 
األغــذيــة والعقاقير األميركية 
ــــة  “FDA” ووكـــالـــة األدوي
األوروبية “EMA” بخصوص 
بــعــض أدويـــــة الــرانــيــتــيــديــن 
مبــا فــي ذلـــك بــعــض املنتجات 
املــعــروفــة جتــاريــا بــاســم دواء 
“Zantac” الــتــي أظــهــرت 
بعض التحاليل األولــيــة أنها 
N- حتتوي على شوائب تسمى
 nitrosodimethylamine
NDMA مبستويات منخفضة 
ــي يــتــم تصنيفها كــمــادة  ــت وال

مسرطنة محتملة لإلنسان.
ـــح أن إدارة تسجيل  وأوض
ــــــة الــطــبــيــة  ومـــراقـــبـــة األدوي
والــنــبــاتــيــة ســتــبــدأ كخطوة 
ــب بعض  ــح ــس احـــتـــرازيـــة ب
العينات من األدوية املشار إليها 
من املرافق الصحية احلكومية 
واألهلية لتحليلها بالتزامن مع 
التواصل مع املنظمات العاملية 
ــار نــتــائــج الـــدارســـات  ــظ ــت وان
والــتــحــالــيــل النهائية إلدارة 

األغــذيــة والعقاقير األميركية 
ووكالة األدوية األوروبية.

مشيراً إلــى أن طلب تعليق 
ـــة لــم يصدر مــن أي  تلك األدوي
منظمة دولية مختصة أو في أي 
من دول العالم، مؤكدا أنه سيتم 
التعامل الــفــوري بالتعليق أو 
السحب أو اإللــغــاء فــور ظهور 
نتائج التحاليل النهائية سواء 
احمللية أو العاملية التي تثبت 
وجود أى خطر منها على صحة 

اإلنسان.
وأوضح البدر أنه اليتوقع أن 
تسبب مــادة NDMA أضــرارا 

إذا كانت وفق الكميات املتعارف 
عليها ال سيما أن املستويات 
الــتــي وجــدتــهــا إدارة األغــذيــة 
والعقاقير األميركية FDA في 
ادوية رانيتيدين في االختبارات 
األولية بالكاد تتجاوز الكميات 
التي قد يتوقع العثور عليها في 

بعض األطعمة الشائعة.
مــشــيــراً أن إدارة األغــذيــة 
والعقاقير األميركية لم تدع حتى 
اآلن املرضى للتوقف عن تناول 
بعض أدويــة الرانيتيدين، وان 
كانت نصحت من يتناولونها 
بوصفة طبية ويــرغــبــون في 
الــتــوقــف عنها بــالــتــحــدث إلــى 
أخصائيي الــرعــايــة الصحية 
لديهم في شأن خيارات العالج 
ـــة  ــة األدوي ــال األخــــرى وأن وك
األوروبــيــة تقوم أيضا بتقييم 
البيانات لتؤكد أو تنفي إذا ما 
كان املرضى الذين يستخدمون 
رانيتيدين معرضني ألي خطر 

.NDMA من مادة
وأوضـــح الــبــدر أن الفريق 
الكويتي املشارك في فعاليات 
مؤمتر منظمة الصحة العاملية 
لتفعيل وتقوية التقيظ الدوائي 
املنعقد في بيروت خالل الفترة 
من 16 إلى 19 سبتمبر اجلاري 
ــذا املــوضــوع  سيطلب إدارج ه

على جدول أعمال املؤمتر.

سحب بعض العينات من املرافق الصحية احلكومية واألهلية لتحليلها 

»الصحة« تضع إجراءات احترازية 
للتعامل مع أدوية الرانيتيدين

د. عبد الله البدر

 هنأ محمد العجمي رئيس نقابة العاملني في 
شركة إيكويت للبتروكيماويات إدارة الشركة كافة 
ممثلة برئيسها التنفيذي د.راميش راماجندران 
والنائب األول للرئيس ناصر الدوسري وجلميع 
العاملني بالشركة على اإلجنــاز العاملي والكبير 
الذي سجل باسم الكويت في افتتاح مصنع إم إي 

جلوبال في والية تكساس األمريكية .
وقــال العجمي في تصريح صحفي إن افتتاح 
املصنع اجلديد يعد حدثا تاريخيا ملجموعة إيكويت 
التي وضعت بصمتها العاملية وحققت جزءا كبيرا 
من استراتيجية تطوير أعمالها التي ستستمر 
بفضل اجلهود التشغيلية املبذولة من العاملني 
بالشركة والذين حققوا خالل هذه الفترة 3 ماليني 
ساعة عمل آمنة جراء التزامهم مبهامهم الوظيفية 
والــذيــن يعتبرون الشريك األســاســي والعنصر 
الفعال لتحقيق هذا االجنــاز الذي سيعود بالنفع 
ــع اسم  على الشركة والعاملني بها جميعا ورف

الكويت عاليا في احملافل الدولية.

وأن هذا املصنع الذي يعتبر األول عامليا والفريد 
من نوعه سوف يحقق إنتاج مواد أحادي اإليثيلني 
جاليكول وثنائي اإليثيلني جاليكول، التي تستخدم 
في عــدد من التطبيقات، منها ألياف البوليستر 
وتصنيع الزجاج ومــواد التعبئة املصنوعة من 
تيريفتاالت البولي إيثيلني، ومــضــادات التجمد 
وسوائل التبريد، فضال عن الدهانات والــراتـنجات 
وسوائــل التذويب وسوائل نقل احلــرارة ومواد 
البناء، والتي ستعود بالنفع على الكويت وعلى 
الواليات املتحدة األميركية على حد سواء، في ظل 

منو السوق العاملي ملنتجات اإليثيلني جاليكول.
وختم محمد العجمي تصريحه بالشكر مجددا 
جلميع من ساهم في حتقيق هــذا االجنــاز وحث 
العاملني بالشركة على السير بخطى ثابتة وبذل 
املزيد من اجلهود لتحقيق آمــال وتطلعات إدارة 
الشركة واملجموعة في تطوير أعمالها ذات القيمة 
ــواد  املــضــافــة لتلبية احتياجات املنطقة مــن امل

واملشتقات املصنعة من قبل مجموعة إيكويت.

هنأ بافتتاح مصنع إم إي جلوبال في  »تكساس«

3 ماليني ساعة عمل  العجمي: حتقيق 
آمنة نتيجة جهود عاملي  »إيكويت« 

والتزامهم مبهامهم الوظيفية

كشف رئيس زكاة األندلس التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية زيد الهاملي عن 
حتقيق العديد من اإلجنــازات في تنفيذ 
املشاريع اخليرية عن طريق فرع زكاة 
االندلس على نفقة أهل اخلير واحملسنني 
وذوي األيادي البيضاء من أبناء الكويت 
الكرامهذا العام 2019م، وتتمثل هذه 
املشاريع في بناء املساجد وحفر اآلبار 
وكفالة األيتام، ومساعدة األسر الفقيرة 

واملتعففة داخل الكويت .
ـــح  فــي تصريح صحافي أن  وأوض
العديد من القرى واملناطق النائية في 
الـــدول العربية واالســالمــيــة الفقيرة 
ــى إنــشــاء املساجد  فــي حــاجــة مــاســة إل
التــســاع رقــعــة مساحتها فــي مختلف 
قارات العالم، وذلك للتيسير على أهلها 
أداء الصلوات والفرائض، الفتا إلى أن 

مشروع بناء املساجد الذي يتم تنفيذه 
بشكل دائــم بالتنسيق مع جلنة العمل 
اخلارجي بجمعية النجاة اخليرية، وقال 
هذا اإلجنــاز إمنا يصب في  تعزيز مبدأ 
التكافل االجتماعي بني املسلمني والذي 
حــث عليه ديننا اإلســالمــي احلنيف، 
واحلفاظ على هويتنا االسالمية، مبينا 
في الوقت ذاته أن تكلفة بناء املسجد تبدأ 
من 4000 دينار للمسجد الــواحــد، في 
الوقت ذاتــه بني ان كفالة اليتيم خارج 

الكويت بقيمة 15 دينار لليتيم.
وبني أهمية املساجد بالنسبة للدول 
اإلســالمــيــة والــعــربــيــة الفقيرة حيث 
تساعد على القاء الدروس واحملاضرات 
للمسلمني بعد الصلوات،واقامة الدورات 
ـــدوات واملــلــتــقــيــات،  ـــن الــتــدريــبــيــة وال
متابعا: كما يتم تنظيم حلقات حتفيظ 
القرآن الكرمي، وتنظيم زيــارات دعوية 
للمصلني وغير املصلني في مناطق وجود 
ــى االشــتــراك  مساجدهم، بــاالضــافــة ال

ــاد ونــشــر الــدعــوة  ــي باملناسبات واألع
والتوصية والــوعــظ فيها، ناهيك عن 
االهتمام بجيل البراعم وترسيخ العقيدة 
االسالمية في قلوبهم، وأخــيــرا تنمية 

الوازع الديني لدى املصلني.
ودعــا الهاملي أهــل اخلير وأصحاب 
األيـــادي البيضاء واحملسنني مــن أهل 
الكويت إلى دعم مشروع بناء املساجد 
ـــدول اإلسالمية  خـــارج الــكــويــت فــي ال

الفقيرة املختلفة. 

الهاملي: »زكاة األندلس« حققت إجنازات ملموسة في بناء 
املساجد وحفر اآلبار وكفالة األيتام ومساعدة األسر الفقيرة

 بناء مسجد

نظمت جلنة التعريف بــاإلســالم فعاليات 
وأنشطة مختلفة في يــوم عــاشــوراء لضيوف 
دولــة الكويت من اجلاليات واملهتدين اجلــدد. 
وقد تنوعت هذه األنشطة ما بني إفطار جماعي 
،  ومحاضرات دعوية ، ومسابقات ، وقــد عبر 
املــشــاركــون فــي هــذه الفعاليات عــن تقديرهم 
وشكرهم للجنة التعريف باإلسالم على دورها 

الرائد في خدمة اجلاليات.
و قــال مدير جلنة التعريف بــاإلســالم فريد 
ناصر العوضي أن اللجنة حريصة دومــا على 
مشاركة اجلاليات املناسبات الدينية املختلفة، 
وأن الهدف من تنظيم هذه األنشطة هو خدمة 
اجلاليات املسلمة وتوعيتهم ، وحتقيق األخوة 
ــالل كافة  والــتــآلــف مــع املهتدين اجلـــدد مــن خ

املناسبات االسالمية .
وأضــاف: بالنسبة ليوم عــاشــوراء له فضل 
عظيم عند كافة املسلمني، ولــذا فقد قامت عدة 
فروع للتعريف باإلسالم بتنظيم أنشطة مختلفة.  
ففي دار امليلم مت تنظيم برنامج دعوي للجالية 
التاميلية  اشتمل على محاضرة قدمها الداعية 
جابر هاشم  حول أجر صيام عاشوراء ، واختتم 
البرنامج بإفطار جماعي للحضور. كما أقام 
فرع املنقف نساء إفطار جماعي للمهتديات من 
اجلنسيات الفلبينية والسريالنكية والهندية 

سبقه عدة محاضرات لداعيات من الفرع.
وأكد العوضي أن اللجنة اهتمت بشرح فضائل 

محرم للجاليات واملهتدين اجلدد ، حيث 
نظم فرع اللجنة بدار النوري نساء محاضرة 
وعرض فيديو عن فضل شهر محرم للمهتديات 
من اجلنسية الفلبينية والهندية مت خالله إجراء 

مسابقة ثقافية وتوزيع الهدايا علي املهتديات.
وأشـــار العوضي إلــى أن اإلدارة النسائية 
بلجنة التعريف باإلسالم نظمت بالتعاون مع 
مؤسسة مسلمي الهند محاضرة فــي مسجد 
املزيني مبنطقة الساملية بعنوان “يوم الهجرة 
“ ، مت فيها  تسليط الضوء علي هجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم للمدينة املنورة وأهميتها 
في تأسيس الدولة اإلسالمية ، وقد استفاد من 

احملاضرة عدد كبير من اجلالية الهندية.
وشكر العوضي العاملني في جلنة التعريف 
باإلسالم من دعاة وموظفني على عملهم الدؤوب 

وجهودهم املخلصة في خدمة اإلسالم والدعوة.

تهدف خلدمة اجلاليات املسلمة ورعاية املهتدين اجلدد

»التعريف باإلسالم« نظمت فعاليات مختلفة في يوم عاشوراء

إفطار صائم للمهتدين

زيد الهاملي

مسابقات وهدايا للمهتديات اجلدد


