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عبدالعزيز الصقعبي

السفير الهندي في مقدمة احلضور

د.عبداهلل الفهيد متوسطا وفد جامعة هونغ كونغ

افتتاح مؤمتر مهرجان العلوم في جامعة اخلليج

 GUST انطلقت في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
 Shaastrotsav انشطة معرض ومؤمتر مهرجان العلوم
افتتحه سفير الهند في الكويت والبروفيسور روبرت كوك 
نائب الرئيس للشؤون االكادميية ومدير ادارة العالقات 
العامة د.مسعود اسد وبحضور الزميلة انوار الصباح 
من الش���ؤون الطالبية واخلدمات االكادميية والطلبة 
وذويهم وبعض رجال الصحافة الكويتية والهندية اعلن 
في���ه عن انطالق املؤمتر العلمي Shaastrotsav الذي بدأ 

من املسرح الكبير في مقر اجلامعة في مشرف.
والقى الس���فير الهندي كلمة عبر فيها عن اهتمامه 
بالتعاون العلمي بني الطلبة في الكويت والهند، وشكر 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على احتضانها 
لهذا احلدث العلمي الكبير الذي يعكس العالقات املتميزة 

التي تربط البلدين.

وحتدث البروفيس���ور روبرت كوك مثمنا التعاون 
العلمي الذي يجمع بني شباب البلدين في الكويت والهند 
ملا فيه من فائدة علمية تكرس���ها سياسة اجلامعة في 
احتضانها ملث���ل هذه املؤمترات العلمية املفيدة للطلبة 
وللمجتمع، ومبا يتيح لنا ان نكون قاعدة علمية وصرحا 
اكادمييا ليس فقط لتلقي العلم لكن الثراء املجتمع مبا 

يعود عليه بالفائدة املرجوة.
واعقب الكلمات ع���رض لفيلم وثائقي علمي عرض 
في���ه احدث ما توصل اليه العل���م احلديث في مجاالت 
متعددة تعرض للطلبة الول مرة تناولت مجاالت الطب 

واالجهزة الطبية والتطبيقية والعلمية.
ويهدف مؤمت���ر Shaastrotsav الى تنمية االنتماءات 
العلمية والفكرية والتكنولوجيا لدى ش���ريحة الطلبة 
وكذلك لعامة املواطنني بغرض تقدمي احدث التكنولوجيا 

في العالم والتطورات العلمية التي تواكب آخر االختراعات 
في العالم، حاضر ف���ي املؤمتر كذلك نخبة متميزة من 
اشهر العلماء الهنود ومحاضرين من جامعة آم.اس.اس 

للهندسة في الهند.
ويقام املؤمتر للس���نة الثانية على التوالي، وشهد 
اقباال كبيرا نظرا لس���معته الطيب���ة واالقبال عليه من 
املشاركني من فئة الشباب وشاركت فيه 14 مدرسة من 
الكويت وكذلك بعض الشركات من الكويت والهند قدمت 
فيه ورش عمل تقدم احدث االبتكارات العلمية والطبية 
واهم ما تعرضه تلك الش���ركات في عالم التكنولوجيا 
العلمي���ة والطبية. واهتم املؤمت���ر بعلوم الرياضيات 
والعلوم االجتماعية التي تعد من اوائل اهتمامات جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ومس���ؤولياتها العلمية 

واالجتماعية جتاه الطلبة واملجتمع ككل.

 آالء خليفة
اك���د رئي���س جلن���ة البيئة 
مبجل���س االمة النائ���ب د.علي 
العمير، ان القضايا البيئية من 
القضايا امللحة الواجب االهتمام 
بها في ظل التحديات العاملية التي 

يشهدها العالم حاليا. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ندوة 
املتغيرة  املناخية  »االوض���اع 
واثرها على املوارد الطبيعية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي: 
الكويت منوذجا« والتي نظمها 
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية وحاضر فيها الى جانب 
د.العمير، مدي���ر ادارة البيئة 
والتنمي���ة احلضري���ة مبعهد 
الك����ويت لالبح��اث العلم��ية 
د. ضاري العجمي ورئيس قسم 
علوم االرض والبيئة بجامعة 
الكويت د. جاس���م العوضي، 
وادارتها االستاذة بقسم العلوم 
بكلية التربية االساسية بالهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 

والتدريب د. الهام اللنقاوي.
العمير: يؤس���فنا  وزاد د. 
ان االهتمام بقضايا البيئة في 
الكويت يحتل مراتب متأخرة 
في سلم االولويات، وفي دراسة 
ملجل���س االم���ة حول نس���بة 
االهتمام باالمور البيئية وجدنا 
ان موضوعات كإسقاط القروض 
املديونيات والرياضة  وشراء 

حتتل مراتب اعلى من االهتمام 
بقضايا البيئة.

وارجع د. العمير السبب في 
ذلك لغياب الوعي وعدم مساهمة 
وسائل االعالم في ذلك باالضافة 
السابقة  الى االدارة الضعيفة 
للهيئة العامة للبيئة وان كان 
املدير احلالي د. صالح املضحي 
يقوم بجهود جبارة لتحسني 

االوضاع. 
واش���ار د. العمي���ر الى ان 
املجلس االعلى للبيئة برئاسة 
الشيخ جابر املبارك قد ال يجتمع 
اجتماعا واحدا خالل سنة كاملة، 
مؤكدا اهمية رس���م اخلارطة 
وحتدي���د الطري���ق الصحيح 
وايالء االمور البيئية االهتمام 

املناسب بها.
واكد ان العالم اجمع يعاني 
من تهديد االختالالت املناخية 
واخلروق���ات والتعديات على 
صحة االنسان واملوارد الطبيعية 
الطبيعة والبشرية،  مبا يهدد 
مضيفا: نتحدث عن االحتفال 
العاملي واحتفال  البيئة  بيوم 
الدول املطلة على البحار بيوم 
احملافظة على البيئة البحرية 
وفي املقاب���ل فان هناك الكثير 
من املتغيرات املناخية الكبيرة 
ال���ى تنامي ظاهرة  باالضافة 
اذا  االحتباس احلراري والذي 
استمر س���يحدث تراخيا في 

انه قد  العربي���ة، موضحا  الدول 
قام بكتابة فصل الغالف اجلوي. 
ومن جانب آخر، حذر د.العجمي من 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
للفرد الواحد في املنطقة العربية، 
حيث ان النس���ب التي مت رصدها 
كبيرة. ولف���ت د.العجمي الى ان 
هناك انح���دارا في احلصول على 
مياه الشرب النقية بدولنا العربية 
ففي الكويت والسعودية والبحرين 
95% من مجمل مياه الشرب هي من 
املياه املقط���رة. ومن ناحيته، قال 
رئيس قسم علوم األرض والبيئة 
بجامعة الكويت د.جاسم العوضي 
ان ظاهرة االحتباس احلراري تعني 
ارتفاع درجة احلرارة لطبقة اجلو 
املالصقة لس���طح األرض ومعدل 
درجة احلرارة ب���ه تصل الى 33 
درجة مئوية ومن املتوقع ان تزيد 
3 درجات مئوية خالل األعوام ال� 
100 املقبلة وهو ارتفاع كبير مقارنة 
بامل���دة الزمنية وقد حتدث جراءه 
الكثير من املش���كالت والكوارث 
الطبيعية ألسباب بيئية، باالضافة 
الى املمارسات البشرية التي لها دور 
الغازات اخلطيرة  في االنبعاثات 
ومنها مخلفات املصانع ومن املتوقع 
خالل األعوام ال� 100 املقبلة ارتفاع 
منسوب املياه من 25 سم الى 50 
سم خاصة اجلزر التي على مستوى 
احمليطات والبحار وقد نصبح في 

»خبر كان«.

القوانني  الكوي����ت فالكثير م����ن 
موجودة ولكن املش����كلة في عدم 
تفعيلها، باالضافة الى غياب خطة 

الطوارئ.

التغيرات المناخية

ومن جهته أش����ار مدير ادارة 
البيئة والتنمية احلضرية مبعهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ضاري 
العجمي، في بداية حديثه الى كتابه 
اخلاص بالتغي����رات املناخية بني 
الشك واليقني والذي يساعد على 
فهم نظرية التغي����رات املناخية، 
افتا الى ان املركبات الكيمائية قد 
حتجب أشعة الشمس فقد ال حتدث 
تسخينا بقدر ما قد حتدث تبريدا 
الكونية  النظرية  ال����ى  باالضافة 
فهناك أش����عة كونية لها دور في 

تسخني األرض.
الكوي���ت قامت  ان  وأوض���ح 
بتأس���يس جلنة تس���مى اللجنة 
الوطنية املعنية بتغير املناخ عقب 
حضور املغفور له الش���يخ جابر 
األحمد ملؤمتر البرازيل عام 1992، 
وكان لتلك اللجنة دور في متابعة 
كل األنش���طة اخلاصة بالتغيرات 
املناخي���ة وتطلع عل���ى مجريات 
األم���ور من الناحية السياس���ية، 
كما أشار الى التقرير الصادر عن 
جامعة ال���دول العربية وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة، حيث صدر 
الش���هر املاضي بجامعة  التقرير 

من املشاكل التي تهدد البيئة ولم 
بالنتائ����ج املرجوة وهذه  تخرج 
اخلالفات جعلت اخلبراء االمميني 
التابعني ل����المم املتحدة يضعون 
شروطا خلفض نسبة ثاني اكسيد 
الكربون وان كانت تلك الرغبة لم 
تلق القبول من الدول الصناعية.

وعلى جانب آخر، أفاد د.العمير 
بأن قان����ون الهيئة العامة للبيئة 
حدد نسبا للمخلفات التي تلقى في 
البحار ولكن الواقع يقول عكس ذلك 
فهناك اآلالف من األطنان التي تلقى 
من املجاري في البحار وسواحل 

نظ���را لتبخر املياه كأحد نواجت 
تلك الظاهرة.

مؤتمر كوبنهاغن

ولفت الى املؤمتر الذي عقد في 
كوبنهاغن ديسمبر املاضي حول 
التغير املناخي وكان متثيل الكويت 
هو االعلى ف����ي هذا املؤمتر وكان 
الوزراء  ممثال في رئيس مجلس 
ولكن مع االسف هناك بعض الدول 
لم توقع على االتفاقية التي كانت 
عليها نقاشات خالل املؤمتر ولم 
تفلح تلك القمة في تخليص العالم 

التصح���ر، موضحا ان  ظاهرة 
قضية الكوارث البيئية اصبحت 
تتوالى بش���كل متسارع وهناك 
الكثير من املش���اكل البيئية في 
الكويت ومنها مش���كلة التلوث 

في منطقة ام الهيمان. 
كما اشار د.العمير الى مشكلة 
ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون 
الذي يخرج من عوادم السيارات 
واملشبع بالكبريت ويؤثر بشكل 
سلبي على البيئة الكويتية كما 
ان االحتباس احلراري في الدول 
املتعطشة للمياه سيخلق مشكلة 

الظاه���رة وس���تكون نتائجه 
سلبية. 

الى اهم  واش���ار د.العمي���ر 
النتائ���ج الناجمة ع���ن ظاهرة 
االحتباس احلراري ومنها ارتفاع 
درجة احلرارة وارتفاع منسوب 
البحار ومن املتوقع خالل املئة 
عام القادمة ان يرتفع مس���توى 
البحار واحمليطات من 10 الى 20 
س���م، موضحا ان بعض اجلزر 
ومن ضمنها املوجودة مبنطقة 
اخلليج العرب���ي قد متحى لهذا 
ارتفاع  الى  الس���بب، باالضافة 

حاضر في ندوة األوضاع المناخية المتغيرة وأثرها على الموارد الطبيعية« بدول »التعاون«

العمير: القضايا البيئية في ذيل األولويات.. وآالف األطنان من المخلفات ُتلقى في البحار

)احمد باكير(د.علي العمير ود.الهام اللنقاوي ود.جاسم العوضي ود.ضاري العجمي خالل الندوة

يقام للسنة الثانية على التوالي بمشاركة 14 مدرسة في جامعة الكويت

السفير الهندي: مؤتمر مهرجان العلوم
يعكس العالقات المتميزة بين البلدين

وفد من الجامعة الصينية زار مدير الجامعة

الفهيد: باب التعاون مفتوح مع جامعة هونغ كونغ

استقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وفدا 
م����ن اجلامعة الصينية في هونغ كونغ )CUHK( في 
جمهورية الصني الشعبية، وذلك بحضور عميد كلية 

العلوم االجتماعية االسبق د.علي الطراح.
وتبادل الطرفان االحاديث حول س����بل التعاون 
في القضايا الثقافية والتعليمية واالقليمية املتعلقة 
بالكويت وجمهورية الصني، وأك����د د.الفهيد أهمية 
التعاون بني اجلامعت����ني عن طريق التبادل الطالبي 
واالكادميي بحيث يقوم اعضاء هيئة التدريس من كل 
جامعة بزيارة الى اجلامعة األخرى ملدة فصل دراسي 
مما يسهم في تطوير خبراتهم العلمية، مشيرا الى ان 
باب اجلامعة مفتوح كذلك لتبادل اخلبرات العلمية 
كتقدمي احملاضرات والندوات واملشاركة في العديد من 

الدراسات واالبحاث العلمية بني اجلامعتني.
وذكر د.الفهي����د انه اثناء دراس����ته في الواليات 
املتح����دة األميركية، الحظ مثاب����رة واجتهاد زمالئه 
الطلبة الصينيني في دراس����تهم، مم����ا يدل على ان 
الش����عب الصيني مجتهد ومبتكر ويحب اداء عمله 

على أكمل صورة.

وأك����د د.الفهيد أن اجلامع����ة الصينية في هونغ 
كونغ )CUHK( تعتبر واحدة م����ن أوائل اجلامعات 
بالعالم في مجال البحث العلمي والتعليم، موضحا 
ان جامعة الكويت ستدرس امكانية التعاون مع هذه 
اجلامعة مثل جامعة فتح مركز لدراس����ات الش����رق 
اوسطية حيث ستقدم فيها العديد من الدراسات التي 
تتخصص بالقضايا التي تهم احلضارة االس����المية 
واملجتمعات الشرق اوسطية كالدين وسياسة وتاريخ 

الشرق االوسط.
وم����ن جانبهم أكد أعضاء الوفد انهم يرغبون في 
االستفادة من اخلبرات املتوافرة بجامعة الكويت في 
علم االقتصاد االسالمي والشريعة االسالمية واحلضارة 
االسالمية واللغة العربية، مشددين على أهمية دور 
التبادل الطالبي في تع����رف الطلبة الصينيني على 

احلضارة االسالمية والعربية.
وفي ختام اللقاء تقدم الوفد بالشكر ملدير اجلامعة 
على حسن االس����تضافة، متمنني استمرار التعاون 
ب����ني جامعة الكويت واجلامع����ة الصينية في هونغ 

كونغ.

الجامعة تستضيف وفدًا من جامعة اإلمام 2 مايو هيئة »التطبيقي«: 
خّرجنا 47887 طالبًا 

وطالبة خالل السنوات 
الخمس األخيرة

قالت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب امس ان 
47887 طالبا وطالبة تخرجوا 
في كلياته���ا ومعاهدها خالل 
الس���نوات اخلم���س االخيرة 
ويخدم���ون حاليا في س���وق 

العمل.
واوض���ح مدي���ر العالقات 
العامة واالعالم في الهيئة انور 
الشرهان ان الهيئة تسعى الى 
تخريج طالب وطالبات من ذوي 
الت���ي يحتاجها  التخصصات 
سوق العمل مشيرا الى اجلهود 
التي تبذل لتطوي���ر مقررات 
وبرام���ج دراس���ية وتدريبية 
جديدة من خالل االطالع على 
كل ما هو جديد محليا أو دوليا 
للمساعدة على رفع اداء الطلبة 

بعد توظيفهم.
واشار الشرهان الى أن الهيئة 
تس���اهم في تنمي���ة وتطوير 
التعلي���م والتدريب مبا يخدم 
مصلح���ة الدول���ة م���ن خالل 
قيامها بأنش���طة اساسية من 
أهمها توفير التعليم والتدريب 
للمتقدمني لاللتحاق بالتعليم 

التطبيقي.

دورة »أسرار العالقات العامة« للطالبات 2 و3 المقبل

آالء خليفة
تستضيف جامعة الكويت وفدا طالبيا من جامعة 
االمام محمد بن سعود االسالمية في اململكة العربية 
السعودية في الفترة من 2 الى 5 مايو لالطالع على 
برامج وانشطة عمادة شؤون الطلبة باجلامعة وزيادة 
اواصر التبادل الثقافي والعلمي وتبادل اخلبرات في 
مجال اخلدمات والش����ؤون الطالبية بني املؤسستني 
التعليميتني. ورحب د.عبداهلل الفهيد مدير اجلامعة 
بالوفد ومتنى لهم طيب االقامة والتوفيق في زيارتهم 

العلمية جلامعة الكويت.
وكان في اس����تقبال الوفد عميد ش����ؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب ومس����اعد عميد ش����ؤون الطلبة 

د.علي النامي وجمال بوعركي مدير ادارة االس����كان 
الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين.

اجلدير بالذكر ان الوفد برئاسة د.عبدالرحمن بن 
عبداهلل الصغير عميد شؤون الطالب ود.سليمان بن 
محمد السدالن وكيل عمادة شؤون الطالب لالنشطة 
الطالبي����ة ووليد بن عبدالرحمن العمران مدير ادارة 
االنشطة وعلي بن سعيد الغامدي رئيس قسم النشاط 
االجتماعي وبدر بن عطا اهلل العتيبي مدير مكتب وكيل 
االنشطة ويضم 12 طالبا من مختلف كليات جامعة 
االمام محمد بن س����عود اإلسالمية، وقد اعدت عمادة 
ش����ؤون الطلبة باجلامعة برنامجا حافال بالزيارات 

ملختلف ادارات العمادة وكليات اجلامعة املختلفة.

آالء خليفة
تنظم شعبة االقتصاد االسالمي في كلية العلوم 
اإلدارية دورة تدريبية للطالبات فقط بعنوان »أسرار 
العالقات العامة« وذلك في مقر الكلية بقاعة A2 يومي 
2 و3 مايو وتقدم هذه الدورة اإلعالمية سمية امليمني 
مديرة العالقات العامة في مجموعة »املستثمرون« ملا 

لها من خبرة في هذا املجال.
وأوضحت نائبة رئيس شعبة االقتصاد اإلسالمي 
س����ارة الورع أننا من خالل هذه الدورة نسعى ألن 
نقدم للطالبة كل ما يلزمها في مجال العالقات العامة 
على املستوى الش����خصي واملؤسسي، حيث انه من 
املجاالت احليوية واملفيدة وذات عالقة وطيدة مبجاالت 
متعددة، كما أش����ارت الورع إلى أن رس����وم الدورة 

رمزية وهي 5 دنانير والتسجيل في اسكوير جلوبل، 
وستحصل املش����اركة في الدورة شهادة معتمدة من 
مركز التميز بالعلوم اإلدارية، وهناك مفاجآت وهدايا 

للمشاركات.
وأكدت الورع أن الدورة حتتوي على مفهوم العالقات 
العامة وتطوره وفنونه وأس����راره، وما مميزات هذا 
املجال وما يتصف به العاملون فيه، كما سيكون التركيز 
على كيفية االبداع في التميز في العالقات العامة مع 
ط����رح أمثلة ومناذج حية من واق����ع العمل اليومي، 
وقدمت الورع كل الش����كر والتقدير ملجلة »عالقات« 
السعودية التي شاركت برعاية هذه الدورة واهتمت 
بدعم الطلبة في جامعة الكويت، وهي مجلة حديثة 

متخصصة في صناعة العالقات العامة.

الصقعبي: اإلسراع في تأسيس اتحادات طالبية في البحرين 
واإلمارات وأستراليا ضمن أولويات الهيئة التنفيذية

خصوصا في ظل التزايد العددي للطلبة الكويتيني 
هناك خالل العامني املاضيني، ومت التواصل مع 
اجلهات الكويتية الرسمية في استراليا ملعرفة 
الواجب تغطيتها  الرسمية واألمنية  االجراءات 
وإرسال العديد من الكتب الرسمية للتعليم العالي 
لتزويدنا بآخر وأح���دث اإلحصائيات املتعلقة 
بالطلبة الكويتيني الدارسني هناك حتى يتسنى 
لنا االنطالق رسميا في تشكيل جلان لتأسيس 

احتاد طالبي في استراليا.
من جهة أخرى، أعرب الصقعبي عن كامل 
اعتزازه باجلهود التي يبذلها اخواننا في النادي 
الطالبي في االمارات رغم الصعوبات اإلجرائية 
التي يواجهها النادي ملمارسة نشاطاته، وبني 
أنه مت التواصل اخيرا مع أعضاء النادي لتدارس 
كيفية حتويله إلى احتاد طالبي يتماش���ى مع القوانني احمللية 
لدولة االمارات الش���قيقة، مبينا أنه آن األوان ليكون لطلبتنا 
في االمارات مؤسسة طالبية لها وزنها ترعى شؤونهم وتنضم 
لباقة الفروع اخلارجية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت، وأعلن 
الصقعب���ي عن رحلة قريبة لإلم���ارات العربية لزيارة النادي 
الطالبي والتواصل مع اجلهات الكويتية الرسمية هناك للوقوف 
على آخر األخبار ومناقشة آليات تأسيس االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت � فرع اإلمارات.
واختت���م الصقعبي تصريحه قائال إن الهيئة التنفيذية الحتاد 
الطلبة حترص كل احلرص على أن يكون لكل طالب كويتي ممثل 
شرعي يرعى مصاحله، لذا فإن وجدنا عددا كبيرا من الطلبة الكويتيني 
الدارسني في قطر ما س���ارعنا إلى التواصل معهم للحصول على 

العدد الدستوري الكافي إلنشاء فرع لالحتاد الوطني هناك.

آالء خليفة
أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون 
الفروع عبدالعزيز الصقعبي أن الهيئة التنفيذية 
مستمرة في حتركاتها الستكمال االجراءات الالزمة 
إلنشاء فروعها اجلديدة في دول مختلفة، وبني أن 
هدف انشاء تلك الفروع هو ضمان أن يكون لكل 
طالب كويتي في شتى أنحاء العالم ممثل شرعي 
يتحدث باس���مه ويدافع عن حقوقه ومصاحله 
ويقرب املس���افات بينه وبني اجلهات الكويتية 

الرسمية املختصة بشؤون التعليم العالي.
وأكد الصقعب���ي أن األولويات التنفيذية في 
املرحلة املقبلة تتجه نحو اإلسراع في تأسيس 
احت���ادات طالبية في كل من البحرين واالمارات 
واستراليا حيث قال: إن هذه الدول تشهد تناميا 

كبي���را في أعداد الطلبة الكويتيني مما يس���توجب علينا الضغط 
باجتاه تسريع اجراءات تأسيس احتادات طالبية متثل هذه الشرائح 

املهمة في اقرب فرصة ممكنة.
وأعرب الصقعبي عن سعادته البالغة ملا أجنزته اللجنة التأسيسية 
الحتاد الطلبة في البحرين بقيادة مش���اري العنزي، حيث خطت 
خطوات ايجابية طويلة نحو االنتهاء من تخصيص مقر رس���مي 
باس���م احتاد الطلبة وإقرار ميزانية ثابتة من قبل التعليم العالي 
مما يعني أن هذه اجلهود الرائعة س���تترجم قريبا إلى انتخابات 
طالبية في البحرين، إيذانا بانضمام مولود جديد للحركة الطالبية 

الكويتية الرائدة.
م���ن جهة أخرى بني الصقعب���ي أن »التنفيذية« اجتمعت عدة 
مرات مع بعض الطلبة الدارس���ني في استراليا ملناقشة األوضاع 
الطالبية هناك وتدارس آليات انش���اء احتاد طالبي في اس���تراليا 


