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الحمود: البيئة البحرية لمنطقة الخليج العربي تتعرض النتهاكات شديدة
على هامش رعايتها افتتاح مؤتمر البيئة البحرية للخليج في األبحاث ممثلًة المبارك

د.موضي احلمود ود.املطيري في جناح شركة »آللئ الكويت العقارية«د.موضي احلمود تلقي كلمتها

في املنطقة.
وأوضح أن اغلب مياه الصرف 
الصحي في املنطقة تأتي من شط 
العرب، ما يؤكد تأثيرها الكبير 
على املنطق���ة البحرية احمليطة 
باملنطق���ة، متطرقا إل���ى تأثير 
العوامل االشعاعية على البيئة 
التي حتدث  البحرية والوفيات 
للحيوانات البحرية متسائال: هل 

هي صدفة؟
وأش���ار العوض���ي إل���ى ان 
احملافظة عل���ى البيئة البحرية 
يتم بالتقليل من مصادر تلوثها، 
وتوعية اإلنسان بأهمية وكيفية 
احملافظة عل���ى بيئتنا البحرية 
فهذا هو احلام���ي للبيئة، فدور 
احلكومات ل���ن يكون فعاال من 

دون تلك التوعية.

التسرب النفطي والصرف الصحي

ومن جهته قال رئيس اللجنة 
التنظيمي���ة ومدير إدارة البيئة 
والتنمي���ة احلضرية د.ضاري 
العجمي ان البيئة البحرية لدول 
املنظم���ة مجهدة نتيجة لوجود 
الطبيعي���ة وضغوط  العوامل 
التنمية السائدة على سواحلها 
حيث تسهم دول املنطقة حاليا 
مبا يقارب ربع اإلنتاج العاملي من 
النفط ما يجعل البيئة البحرية 
فيها أكثر هشاش���ة من البيئات 
األخرى بسبب التلوث الناجت عن 
املوارد النفطية بوجود أكثر من 
25 ألف ناقلة حتمل نحو 60% من 
إجمالي صادرات النفط في العالم، 
ما يؤدي إلى تلوث بحر املنظمة 
إلى ح���وادث ناقالت  باإلضافة 

البترول ومياه التوازن 
وحتدث عن االضرار بالبيئة 
البحرية بسبب الصرف الصحي، 
مش���يرا إلى ان ما بني 20 و%30 
من الصرف الصحي غير املعالج 
البحر، مؤكدا  ينسكب في مياه 
ان بيئة بحر املنظمة تعاني من 
ظاهرة موت األس���ماك وبعض 
األحي���اء البحرية منذ عام 1986 
وبالتالي فان اخلسارة االقتصادية 
لقطاع األس���ماك كبيرة بسبب 

امللوثاث.
ووجه عدة رسائل إلى متخذي 
القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة 
البحرية  البيئة  للمحافظة على 
كونها موردا أساس���يا للثروة 
الس���مكية وإدارة التنمي���ة في 
املناطق الساحلية بشكل يأخذ 
البيئية  االبع���اد  في االعتب���ار 
واالقتصادية واالجتماعية وتعزيز 
جهود اإلدارة املتكاملة للمناطق 
الساحلية لزيادة فرص استدامة 
الس���ياحة وااللتزام باملعاهدات 

والقوانني الدولية.
وتق���دم العجم���ي بالش���كر 
إل���ى املؤسس���ات الراعية وهي 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
واملنظمة اإلقليمية حلماية البيئة 
البحرية والصن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية وجريدة 
»األنب���اء« وش���ركة »الكويت 
الكويتية  العقارية« و»الشركة 
لتسويق الوقود« و»اليونسكو« 
و»اجلمعية الكندية لصحة النظام 

االيكولوجي« وادارة املجتمع
كما حتدث ف���ي االفتتاح كل 
من رئيس جمعية صحة البيئة 
البحرية في كندا د.محيي الدين 
املناور ورئي���س مكتب برنامج 
البيئة باليونسكو � فرع البحرين 
مارك سوتكلف اللذان أكدا على 
أهمي���ة احلف���اظ عل���ى البيئة 
البحرية مل���ا حتويه من ثروات 
وم���وارد طبيعية ق���ادرة على 
خدمة اإلنسانية، ورافق املؤمتر 
معرض تضمن عددا من املنتجات 
والتقني���ات اخلاصة مبعاجلة 
البيئة البحرية وكيفية تنميتها 

واحملافظة عليها.

البحرية د.عبدالرحمن العوضي: 
ان البيئة البحرية للمنطقة تقع 
حتت ضغوط عديدة سواء كانت 
املمارسات  طبيعية أو بس���بب 
البش���رية، داعيا إل���ى ضرورة 
الس���عي لتحقيق بيئة صحية 
في املنطقة مستدركا بالقول: »ال 
ميكننا تبني األساليب العامة لذلك 
نظرا للطبيعة الفريدة للمنطقة 
وسنحقق النجاح إذا أدركنا تلك 
التحديات التي تواجهنا وتعاملنا 
معها وفق���ا لطبيع���ة املنطقة 

احملددة«.
وأضاف ان هناك بعض العوامل 
التي تساهم في اتخاذ القرارات 
وحماية البيئة احمليطة وهي حالة 
التلوث الساحلي والبيئة البحرية 
تستدعي وجود تفسير واضح 
لذل���ك، لذا فقد أج���رت املنظمة 
عدة عمليات مس���ح للملوثات 

من هدر املوارد البيئية وتعظيم 
البيولوجي،  بالتن���وع  االهتمام 
والتوج���ه نحو تبن���ي تقنيات 
الطاقة املتجددة،إال أن املشكالت 
البيئية  املرتبطة باالستخدامات 
وحتديدا في إدارة البيئة البحرية 
ال تزال حتتاج إلى إجراءات أكثر 

فاعلية.
ورأى ان التحديات التيتواجه 
دول التعاون تتمثل في حتديات 
مزمنة مثل نقص املوارد الطبيعية 
الس���كانية، وحتديات  والزيادة 
مستجدة مثل االحتباس احلراري، 
وهو ما يتطلب استجابات سريعة 
ودقيقة ملعاجلة األسباب اجلذرية 
لهذه املشاكل وليس فقط مواجهة 
أعراضها،  خصوصا أن بيئة اخلليج 
البحرية جتمعها طبيعة واحدة 
وخصائص مشتركة،  وتتشابه في 
مصادر التلوث البحري التي تتمثل 

مبينا أن نتائج بعض الدراسات 
قدمت مؤشرات توضح أن الشعاب 
املرجانية تعيش حاليا في احلدود 
البيئية القصوى، مش���ددا على 
ضرورة التعاون بني املؤسسات 
املعنية في منطقة اخلليج وبينها 
وبني مراكز البحوث الدولية من 
أجل تطوير سياسات وابتكارات 
فنية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية، 
داعي���ا إلى تفعيل التش���ريعات 
البيئية وأعمال الرقابة والتدقيق 

والتقييم على األداء البيئي.
واشار املطيري الى ان أهمية 
القطاع اخل���اص للقيام  حتفيز 
بالتقييم الذاتي على األداء البيئي 
بش���كل دوري، وتعزيز التوجه 
نح���و اتباع التقني���ات النظيفة 
ف���ي الصناعة واإلنتاج ومتابعة 
نتائج دراسات تقييم األثر البيئي 
وتشجيع استخدام البدائل الرفيقة 

في عمليات نقل النفط وتسرباته،  
وامللوثات الناجمة عن الصناعات 
ومي���اه الصرف الصحي،  فضال 
عن اآلثار التي جنمت عن نشاط 
احلروب والعمليات العس���كرية 
التي شهدتها منطقة اخلليج في 
ثمانينيات وتس���عينيات القرن 

املاضي وفي العام 2003.
وشكر املطيري جميع اجلهات 
الراعية موجها خالص الشكر إلى 
الراعي البالتيني للمؤمتر »شركة 
آللئ الكويت العقارية«، مستذكرا 
بكل التقدير اإلسهامات الوطنية 
اجلليلة ملؤسسها املرحوم، بإذن 
اهلل تعالى، العم خالد يوس���ف 

املرزوق.

التلوث الساحلي

بدوره قال السكرتير التنفيذي 
للمنظمة اإلقليمية حلماية البيئة 

بالبيئة، مشددا على ضرورة ايالء 
أكب���ر بتحقيق األهداف  اهتمام 
اإلمنائي���ة لأللفية للوصول إلى 
نتائجها املرج���وة بحلول العام 

.2015
واعتب���ر ان اإلدارة احلكيمة 
الطبيعية وحماية حق  للموارد 
اإلنسان في بيئة نظيفةتعد من 
أهم عناص���ر ومكونات التنمية 
املس���تدامة، حيث انها أصبحت 
ضرورة ملحة ينبغي أن تستند 
إليها خطط التطوير والتحديث في 
املعهد مبا يضمن سالمة اإلنسان 
وحتقيق التوازن الطبيعي لألجيال 

القادمة.
التحس���ن  ان  وبني املطيري 
امللحوظ في مؤشرات االستدامة 
البيئية ل���دول مجلس التعاون 
وبرامج العمل اجلادة التي نفذت 
خالل السنوات األخيرة، بهدف احلد 

املطالب���ات البيئية اخلاصة بها 
ضمن برنامج التعويضات البيئية 

التابعة لألمم املتحدة. 

تحديات بيئية

من جهته أكد مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري ان منطقة اخلليج العربي 
أمام حت���د صعب نتيجة للحالة 
البحرية فيها،   املجهدة للبيئ���ة 
والتي تساهم في  تفاقمها حركة 
دوران مياه البحر بعكس اجتاه 
عقارب الساعة،  وشدة احلرارة 

والتبخر.
وأشار إلى ان قصر املدة الزمنية 
في عملية جريان املياه واستبدالها 
عبر مضيق هرمز والتي تستغرق 
م���ا بني 3�5 س���نوات يؤدي إلى 
حدوث تراكم���ات للملوثات في 
بع���ض املنخفض���ات باملنطقة، 

المطي�ري: تحدي�ات بيئي�ة تواج�ه دول التع�اون منه�ا نق�ص الم�وارد الطبيعي�ة واالحتب�اس الح�راري

ننس�ق مع »المواصالت« وسفارتنا في القاهرة لتس�هيل عودة معلمينا المس�افرين إلى مصر لقضاء إجازة الربيع

العوضي: دور الحكومات لن يكون مؤثراً من دون توعية اإلنسان بأهمية وكيفية المحافظة على البيئة البحرية

دارين العلي 
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان التنس���يق جار م���ع وزارة 
املواصالت في البالد ومع سفارتنا 
في مصر لتسهيل عودة املعلمني 
املصريني الذين غادروا البالد قبل 
حدوث األحداث األخيرة في مصر 
لقضاء اجازة الربيع، مشيرة إلى 
ان اجلزء األكبر من هؤالء قد عادوا 
إلى البالد، معبرة عن سعادتها 
بعودته���م، متمنية االس���تقرار 
ملصر، حتى تتمكن جلنة التعاقد 
اخلارجي مع املعلمني في مصر من 
املغادرة لالستعانة بهذه اخلبرات 

في مدارس الوزارة
كالم احلمود جاء في تصريح 
للصحافيني على هامش رعايتها 
افتتاح املؤمتر الدولي الثاني حول 
وضع البيئ���ة البحرية للخليج 
حتت شعار »االستدامة البيئية« 
الكويت  والذي نظم���ه معه���د 
لألبحاث العلمية، ممثلًة النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
الدفاع ورئيس املجلس  ووزير 
الش���يخ جابر  األعل���ى للبيئة 

املبارك.

انتهاك البيئة البحرية

وقال���ت احلمود ف���ي كلمة 
ألقته���ا في االفتت���اح ان البيئة 
البحرية ملنطقة اخلليج العربي 
تتعرض النتهاكات شديدة، من 
مصادر التلوث األرضي بجميع 
أنواعها والتلوث النفطي املرتبط 
باألنش���طة البترولي���ة وكذلك 
األنش���طة املرتبط���ة بظاه���رة 
االحتباس احلراري تهدد البيئة 
الشاطئية والبحرية وتقلل من 
فرصة اس���تدامتها، مشيرة إلى 
ان هذه التحدي���ات تتعاظم مع 
عدم وج���ود تعاون وثيق حول 
االستدامة البيئية وإدارة السواحل 

بني دول املنطقة.
وبين���ت ان املنطقة البحرية 
بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من 
معدالت التلوث واإلبقاء عليها عند 
نقاط اقل خطرا للتقليل من اآلثار 
الس���لبية الناجمة عن امللوثات 
النفطي���ة وغير النفطية املقلقة 
إلى انسكاب كميات  والتي أدت 
ضخمة م���ن النفط في أكثر من 
مناسبة، مستذكرة كارثة انسكاب 
أكثر من 10 ماليني برميل من النفط 
في منطقة الكويت البحرية في 
العام 1990 والتي راح ضحيتها 
العديد من املوارد احلية وأثرت 

على جودة املياه.
وذكرت احلم���ود ان الكويت 
أولت كل الدعم للنهوض بالبيئة 
في كل جوانبها كما تقوم بدعم 
النشاطات التي تقوم بها املنظمة 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، 
مستذكرة مساهمة صاحب السمو 
األمير بتخصيص مبلغ 150 مليون 
دينار لدعم البحث العلمي اخلاص 
املناخ،  بالبيئة والطاقة وتغير 
مش���يرة إلى ان سموه هو أول 
من ت���رأس أول مجل���س أعلى 

للبيئة.
الدراسية  املناهج  ان  وبينت 
تركز على املفاهيم البيئية بهدف 
نشر التوعية البيئية بني الطالب، 
إلى جانب تخصيص أنش���طة 

طالبية في هذا املجال.
واوضحت ما تشهده الكويت 
من اهتمام بالغ في احملافظة على 
البيئة والتوس���ع في احملميات 
الطبيعي���ة البحري���ة والبرية، 
حيث أصبح���ت الكويت الدولة 
األولى عامليا بالنسبة للمحميات 
الطبيعية، مشيرة إلى جهود معهد 
األبحاث في تقدمي الدعم العلمي 
والفني إلجراء الدراسات البيئية 
اخلاصة باألضرار البيئية الناجتة 
الكوي���ت وتقدمي  عن احت���الل 

انطالق المؤتمر اإلقليمي األول للتعلم اإللكتروني
 28 مارس المقبل برعاية األمير

التقليدي، مشيرا الى ان جتربة 
التعل����م االلكتروني التي متت 
ملدة 3 س����نوات على مجموعة 
من الطالب الراسبني في التعليم 
اخلاص والعام اثبتت ان 99% من 
الراسبني في التعليم التقليدي 
تخطوا سنواتهم الدراسية بنجاح 

من خالل التعلم االلكتروني.
م����ن جانبه، اع����رب عضو 
مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية صالح 
العسعوسي عن بالغ سعادته 
للمشاركة في املؤمتر االقليمي 
للتعل����م االلكترون����ي وال����ذي 
البرونزي  اليوبيل  يتزامن مع 

للجائزة.
وأكد العسعوس����ي على ان 
اجلائزة تس����اهم ف����ي التنمية 
املعلوماتية والرقمية من خالل 
مس����اراتها الثالثة املتمثلة في 
اجلوائ����ز املعلوماتية، التنمية 
املعلوماتية، واملعرفة املعلوماتية 
والتي تسعى من خاللها لنشر 
الثقافة واملعرف����ة املعلوماتية 
عن طريق مشاريعها املختلفة 
واملبتكرة والت����ي تعتمد على 
التطوعي����ة واألفراد  اجله����ود 
التش����اركي واجلمعي  والعمل 
مع مؤسس����ات املجتمع املدني 

ومؤسسات النفع العام.
وقال العسعوسي »ان مساهمة 
اجلائزة في ه����ذا املؤمتر تأتي 
من خالل املرحلة التحضيرية، 
العلمية  اللجنة  واملشاركة في 
العلمية  للمؤمت����ر، واللجن����ة 
الدولية، وإدارة إحدى جلسات 
هذا املؤمتر، إضافة الى املشاركة 
الفعالة في وضع التوصيات«، 
مضيفا »اننا نتطلع الى حتقيق 
رسالة اجلائزة في تنمية القدرات 
البشرية وترسيخ دور املؤسسات 
احلكومي����ة واملدنية في مجال 

تكنولوجيا املعلومات«.

17 ورقة منها باللغة اإلجنليزية 
و9 باللغة العربية.

العمل  وحتدث ع����ن ورش 
املش����اركة في املؤمتر معتبرا 
املهم واألساسي  الس����بيل  انها 
لتوصي����ل األف����كار واألهداف، 
مش����يرا الى مس����ابقة الختيار 
أفضل ورقة علمية سيتم منح 
صاحبها جائ����زة بقيمة 2000 
دوالر يت����م اختياره عبر جلنة 
تقييم محكم����ني، باإلضافة الى 
مسابقة أخرى موجهة ملدارس 
وزارات التربي����ة ف����ي مختلف 
ال����دول العربية الختيار افضل 
3 مش����اريع علمية سيتم منح 
اصحابها جوائ����ز مادية بقيمة 
2000 دوالر لكل منهم، ذلك بهدف 
تشجيع الطالب وإنهاض التفكير 
الطالب����ي وإعطائه����م الفرصة 

لإلبداع واإلنتاج.
التعلم االلكتروني  ان  وأكد 
ق����ادر عل����ى إنه����اء الكثير من 
املشاكل والتعقيدات في التعليم 

العلمية للمؤمتر منصور غلوم ان 
جناح هذا املؤمتر سيكون له وقع 
فعلي في العملية التعليمية ليس 
فقط في الكويت بل في جميع 
دول املنطقة حيث سيساهم برفع 
التخلف في التعليم االلكتروني 
الذي تعاني منه املنطقة، الفتا 
الى ان����ه آن األوان إلدخال هذا 
التربوية ملا  النمط في املناهج 
له من أهمية في خدمة التعليم 

بأشكاله.
ال����ى توجيه دعوات  ولفت 
حلضور املؤمتر ملختلف اجلامعات 
واملؤسس����ات العلمية التي لها 
دور بارز في التعلم االلكتروني 
في مختلف دول العالم، معلنا 
عن مشاركة 26 ورقة علمية من 
قبل 13 دول����ة مت اعتمادها من 
أصل 106 ورقات عمل، اختارتها 
جلنة حتكيم دولية مؤلفة من 
26 شخصا، مشيرا الى ان هذه 
األوراق تتضم����ن أفكارا عاملية 
علمية متطورة، الفتا الى وجود 

باستخدام تكنولوجيا املعلوماتية 
داخل وخارج الفصول الدراسية، 
موضحا ان هناك معرضا سينظم 
على هامش املؤمتر لالطالع على 
التقني���ات والبرمجيات  احدث 

والنظم اخلاصة بهذا املجال.
واشار معرفي الى ان البنية 
التحتي���ة للتعل���م االلكتروني 
من شبكات اتصال وبرمجيات 
متواف���رة في الكويت في جميع 
املدارس منذ اكثر من 3 سنوات، 
الفت���ا ال���ى ض���رورة املبادرة 
الستخراج استراتيجية عربية 
للتعل���م االلكتروني بالتواصل 
م���ع 22 وزارة تربي���ة عربية، 
مت احلص���ول منه���ا عل���ى 7 
اس���تراتيجيات بهدف توضيح 
الواج���ب توافرها  اخلط���وات 
التعلم االلكتروني في  لتطوير 

املنطقة.

26 ورقة مشاركة

بدوره أوضح رئيس اللجنة 

والتعام���ل مع هذه األس���اليب 
وتش���جيع أولي���اء األمور على 
االس���تفادة منها، باإلضافة الى 
االطالع على اح���دث التحديات 
بهذا التعليم وإذكاء روح املنافسة 

لتقدمي أفضل احللول لها.
اما محاور املؤمتر فأشار معرفي 
الى انها تتضمن تصميم وتطوير 
املناه���ج االلكتروني���ة وأنظمة 
التعل���م االلكترون���ي،  وأدوات 
العاملية  ومجاالته والتج���ارب 
اخلاصة به، وطرق اعتماده لذوي 
االحتياجات اخلاصة باإلضافة الى 
إدارة عملية التعلم االلكتروني 

وتأثيراتها االجتماعية.
ولفت الى 4 ورش عمل على 
هامش املؤمتر ستتضمن حتليل 
وبناء املناهج التعليمية والتصميم 
التعليم���ي االلكتروني وأخرى 
تتضمن اس���تراتيجيات التعلم 
االلكتروني والثالثة اس���تخدام 
املعايير العاملية في بيئة التعلم 
االلكترون���ي، والرابعة تتعلق 

دارين العلي
أعلن رئي���س اللجنة العليا 
للمؤمت���ر االقليم���ي للتعل���م 
االلكتروني نادر معرفي عن انعقاد 
هذا املؤمتر حتت عنوان »التعلم 
االلكتروني تعليم للجميع« حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في الفترة املمتدة 
من 28 إلى 30 مارس املقبل مشيرا 
الى ان انعقاده في مثل هذا الوقت 
ميثل ضرورة ملحة لدعم وتعزيز 
تقنيتي االتصاالت واملعلومات 
وتوظيفهما في االرتقاء مبجاالت 

التعليم والتدريب.
ولفت في مؤمت���ر صحافي 
عقد امس الى ان اجلهات املنظمة 
للمؤمتر وه���ي املركز االقليمي 
التعليمية  البرمجيات  لتطوير 
ووزارة التربية ومؤسسة الكويت 
للتق���دم العلمي ومعهد الكويت 
العلمية بالتعاون مع  لألبحاث 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية، تسعى من خالل 
املؤمت���ر الى تطوير وحتس���ني 
العملي���ة التعليمي���ة للوصول 
الى مجتمع معلوماتي جامع من 
خالل االستخدام الفاعل وتطبيق 
التعلم االلكتروني للمؤسسات 

التعليمية وااللكترونية.

أهداف المؤتمر

العامة  وحتدث عن األهداف 
للمؤمتر الت���ي تكمن في تبادل 
التج���ارب واخلب���رات العاملية 
ف���ي مجال التعل���م االلكتروني 
التعليمية  وتطوير املؤسسات 
والتدريبية احلكومية واألهلية 
للوص���ول الى أفض���ل احللول 
إلدارة نظ���م ومحت���وى التعلم 
االلكتروني وحتفيز إنشاء بيئات 
تعليمية الكترونية والتعرف على 
األساليب واألدوات اخلاصة بها، 
وتهيئة األبناء واملعلمني للتفاعل 

تحت شعار »التعلم اإللكتروني تعليم للجميع« وبهدف االرتقاء بالخدمة التعليمية

)متين غوزال(د.ناجي املطيري متحدثا في املؤمتر

)متين غوزال(صالح العسعوسي ومنصور غلوم ونادر معرفي وعبداملجيد سلمان وفاطمة العقروقة خالل املؤمتر


