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المطر: اعتماد مكتب االستشارات والتدريب من »البيئة«

في مجاالت املردود البيئي وفي 
االحصاء وتطبيقات الكمبيوتر 
البترولي���ة  واالستش���ارات 
والكيميائي���ة وفحص التربة، 
وال توج���د ف���ي الكويت جهة 
متخصصة مثل مكتب التدريب 
واالستش���ارات بكلية العلوم، 
ولذا س���عينا ان نكون ضمن 
الشركات املؤهلة لالستشارات 
الى توفير  البيئية، باإلضافة 
واعداد الدراس���ات االحصائية 
لهذه املشاريع التي تفيد صناع 
القرار، فنحن األفضل باملقارنة 
بإمكانيات املكاتب االستشارية 
التي متل���ك أدوات  اخلاص���ة 

محدودة.
وأكد د.املطر ان بوابة الكويت 
البشرية  التنمية  للتنمية هي 
من خالل تطوير التعليم خاصة 
ان املناه���ج احلالية حدث وال 
حرج ولهذا عندما قامت كلية 
العلوم بتغيير منهج الكيمياء 
مرتني خالل خمسة أعوام، وذلك 
ألننا نسعى الى األفضل ولكن ال 
يوجد تطوير مقابل في وزارة 

التعليم.
وأشار الى ان أزمة التلوث 
في ام الهيمان أصابت أساتذة 
اجلامعة بخيبة امل ألن اللجان 
التي مت تش���كيلها لبحث هذه 
املشكلة البيئية لم يتم متثيل 
كلية العلوم بها إلعطاء الرأي 
األكادميي العلمي السليم، خاصة 
ان املش���كلة بيئية 100% رغم 
ان احللول موجودة ومعروفة 
الدولة  ان  للجميع، موضح���ا 
الوزراء  اس���تعانت برئي���س 
البريطاني األسبق توني بلير 
لعمل استش���ارات في الكويت 
مقابل 6 و7 ماليني دوالر رغم 
اننا األفضل مبا متلكه جامعة 
الكويت بكلياتها املتخصصة 
من خب���رات علمية مش���هود 
التي  لها بالكف���اءة واألجهزة 
تعد األح���دث عامليا، الفتا الى 
اإلش���كالية في عقده اخلواجة 
فالكويت والوطن العربي ميلك 
الكف���اءات ولكن املش���كلة في 

التطبيق.

اجليولوجية والورشة املركزية، 
ووحدة املجهر االلكتروني وهي 
تعطي تكبيرا أكثر من مليوني 
م���رة وهذه الوح���دة ال يوجد 
مثيل لها إال في خمس دول في 

العالم.
املكت���ب  أنش���طة  وع���ن 
اخلارجي���ة أوض���ح ان مكتب 
االستش���ارات والتدريب لديه 
عق���ود عديدة تف���وق قيمتها 
450 أل���ف دينار م���ع القطاع 
النفطي وحتديدا مع ش���ركتي 
»K.O.C« و»K.N.P.C«، كما ان 
لدينا عقودا مع الهيئة العامة 
للبيئة والبيوت االستشارية 
تتب���ع وزارة التخطيط وذلك 
إلجراء دراس���ة قياس املعادن 
الثقيلة على خمسة انواع من 
األس���ماك هي »امليد والزبيدي 
والهامور والنقرور والسبيط« 
وذلك للتأكد من نس���ب املواد 
املوج���ودة بها وس���وف يتم 
العقد خالل االسبوعني  تقدمي 

املقبلني.
وعن دور مكتب االستشارات 
والتدريب في مش���اريع خطة 
التنمية أكد د.املطر ان مشاريع 
اخلطة تقدر ب� 35 مليار دينار 
وبالتالي فأي مش���روع سوف 
الى  يتم طرحه سوف يحتاج 
العديد من دراس���ات اجلدوى 

خالل تنظيم دورات للطالب من 
الصفني الثالث والرابع الثانوي، 
والس���نة األولى في اجلامعة 
لتدريبهم على امتحان القدرات 
باإلضافة الى التدريب امليداني 
لكل وزارات الدولة بال استثناء 
مثل الدفاع والداخلية واحلرس 
الوطني واإلطفاء والهيئة العامة 
للصناعة والهيئة العامة للبيئة 
وغيرها، حيث نظمت دورات 
متخصصة لكل منهم حس���ب 
مجاله حيث مت تدريب احلرس 
الوطني على التعامل مع األسلحة 
العاملني  ان  الكيميائية، وكما 
في الهيئة العامة للصناعة مت 
تدريبهم على اآليزو واملعايير 
واألمن والسالمة، باإلضافة الى 
تنظيم دورة تدريبية مع وزارة 
التربية ملدرس���ي ومحضري 
العلوم لرفع كفاءتهم في التعامل 
مع املواد اخلطرة والكيميائية 

واملسرطنة.
وحول إمكانيات املكتب أكد 
د.املط���ر ان كلية العلوم لديها 
220 أس���تاذا يتم االس���تعانة 
به���م باإلضافة ال���ى األجهزة 
املتطورة الت���ي متلكها فلدينا 
اكبر مختبر بيئي في الش���رق 
التربة  األوسط يقوم بفحص 
وقياس نسبة اإلشعاع واملواد 
اخلطرة باإلضافة الى الورشة 

أكد رئيس مكتب االستشارات 
والتدري���ب في كلي���ة العلوم 
الكويت د.حمد املطر  بجامعة 
ان املكت���ب مت اعتم���اده م���ن 
العام���ة للبيئة ضمن  الهيئة 
املكاتب االستشارية التي تقوم 
بالدراسات واملردود البيئي مما 
يفتح الباب أمام املكتب خلدمة 
املجتمع في مجال احلفاظ على 
البيئة، الفتا الى ان املكتب يسعى 
حاليا للحصول على ش���هادة 
اآليزو، وذلك في اعتراف دولي 
مبا ميلكه من أجهزة عاملية تفوق 
قيمتها 50 مليون دينار، وسيتم 
ذلك خالل شهرين، كاشفا عن 
انه سيتم اإلعالن قريبا عن عقد 
كبير بني كلية العلوم والهيئة 

العامة للبيئة.
وق���ال د.حم���د املط���ر في 
ان املكتب  تصريح صحاف���ي 
يهدف الى ان يكون املركز البيئي 
األول ف���ي الكويت، حيث اننا 
جهة حكومي���ة بنفس القطاع 
اخلاص، ولهذا فنحن نهدف الى 
اجل���ودة دون النظر للنواحي 
املادية مع االلتزام بالوقت، الفتا 
الى ان املكتب هو واجهة كلية 
العلوم مب���ا ميلكه من أعضاء 
هيئة تدريس وأجهزة ليست 
في أي جامعة في العالم العربي، 
موضحا ان استراتيجية املكتب 
مت تغييرها فبدال من االنتظار 
حتى تطلب اجلهات املساعدة 
أصبحن���ا نتجه اليها ومند يد 
العون لها حلل مشاكلها، خاصة 
ان لدينا مش���اكل عديدة على 
الكيمياء والفيزياء  مس���توى 
واألحياء والفلك، حيث نذهب 
الى املؤسسات احلكومية ونضع 
لها املبادرات واحللول، كما جرت 
تسوية ملفات عديدة منها ملف 
م���ع وزارة الصحة في كيفية 
التخلص من املواد الكيميائية 
أكثر من  التي تستخدمها منذ 
50 عاما وس���وف يتم تقدميه 

خالل هذا األسبوع.
املكت���ب  ان  وزاد د.املط���ر 
حقق جناح���ا كبيرا في مجال 
التدري���ب وخدمة املجتمع من 

دراس�ة قياس المعادن الثقيلة على 5 أنواع من األسماك خالل األسبوعين المقبلين 

أكد أن المكتب يسعى للحصول على شهادة »اآليزو«

د. حمد املطر


