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د.فاضل صفر متفقدا أنشطة املهرجان

جانب من االحتفالية

النادي العلمي نّظم احتفالية »من أجل الكويت«

دانيا شومان و»كونا«
نظم النادي العلمي احتفالية وطنية ومهرجانا 
بعن���وان »من اجل الكوي���ت« تعبيرا عن مظاهر 
الفرحة والبهجة التي تعيشها البالد في احتفاالتها 
باألعياد الوطنية. وقال رئيس مجلس ادارة النادي 
اياد اخلرافي في بيان صحافي ان احتفاالت النادي 
جاءت ضمن احتفاالت البالد باملناسبات الوطنية 
ومبشاركة عدد من جمعيات النفع العام وجهات 
عدة وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ضمن 

دعمه للنشء والشباب.
وذكر أن النادي يشارك في االحتفاالت الوطنية 
الت���ي يعتز بها أبناء الكوي���ت والتي تظهر مدى 
حبهم لوطنهم وارتباطهم بأرضه الطيبة والسعي 
من أجل رعايته وحمايته ورفعة ش���أنه في ظل 

قيادته احلكيمة.
وانطل���ق املهرجان بحضور وزير االش���غال 
العام��ة ووزير الدولة لش��ؤون البلدي��ة د.فاضل 
صفر وعض��و مجل���س االمة ناجي العبد الهادي 
واياد اخلراف���ي واالمني العام للن���ادي املهندس 
أحمد املنفوحي ومديري االدارات وجمع غفير من 

املسؤولني بالنادي والداخلية واالطفاء.

وتفقد احلضور س���احات النادي التي امتألت 
بأجنحة النادي لتقدم للجميع االنشطة العلمية 
الهادفة التي اطلعوا عليها وأثنوا على أبناء النادي 
الذين قدموا شرحا وافيا عن جتاربهم ومشاريعهم 

العلمية.
واطلع احلضور على جناح ادارة علوم الفلك 
وشاهدوا الشمس من خالل تلسكوب خاص وضع 
للجمهور، اضافة الى جناح مجلة املجرة العلمية 
الشهرية وجناح علماء املستقبل الذي يضم األطفال 
من سن اربع الى سبع سنوات واطلعوا على جتاربهم 
العلمية البسيطة اضافة الى االطالع على انتاج فرع 
الفتيات. والتقى الوزير صفر عددا من املخترعني 
الذين حصدوا براءات اختراع عن اختراعاتهم التي 
شاركوا بها في معرض جنيڤ الدولي وأثنى على 
هذا النجاح الذي يحققه أبناء الكويت في احملافل 
الدولية. وعبر الوزير صفر عن س���عادته بكل ما 
شاهده في املهرجان مشيدا بجهود القائمني على 
النادي العلمي وحرصهم على االحتفاء باملناسبات 
الوطني���ة. من جانبه، ق���ال املنفوحي ان النادي 
حريص على املشاركة في كل املناسبات واألعياد 
الوطني���ة تعبيرا عن احلب له���ذا الوطن املعطاء 
وإضفاء روح احلس الوطني لدى أبناء النادي من 

خالل املشاركة الفاعلة مبختلف الصور. 

لقطة تذكارية لرؤساء حترير الصحف احمللية ورئيس وأعضاء جمعية الصحافيني أمام مقر اجلمعية

جانب من اجتماع رؤساء حترير الصحف احمللية ورئيس وأعضاء جمعية الصحافيني

رؤساء تحرير الصحف و»الصحافيين« يناشدون األمير توجيه رئيس الوزراء 
لسحب المشروع الحكومي بتعديالت »المطبوعات« و»المرئي والمسموع«

مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية التي تعيشها 
البالد، وفي الذكرى اخلمس���ني لالس���تقالل والعشرين 
للتحرير من الغزو العراقي ومبناسبة مرور العام اخلامس 
على تولي صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد حكم البالد، يتقدم رؤساء حترير الصحف اليومية 
ورئيس وأعضاء جمعية الصحافيني الكويتية بخالص 
التهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

والى سمو ولي العهد.
كما اشاد رؤساء التحرير في اجتماعهم الذي عقد امس 
ف���ي جمعية الصحافيني الكويتية باجلو التصاحلي في 
البالد والذي اش���اع جوا من التفاؤل بفضل التوجيهات 
السامية لصاحب الس���مو األمير، كما اشاد املجتمعون 
بتوجيهات سموه بإسقاط جميع القضايا املرفوعة ضد 
وسائل االعالم من وزارة االعالم، وناشد رؤساء التحرير 
املجتمعون صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
التفضل بتوجيه مجلس الوزراء املوقر لسحب املشروع 
املقدم من احلكومة الى مجلس األمة بتعديالت مشددة على 
قانوني املطبوعات والنشر واالعالم املرئي واملسموع، واكد 
رؤساء التحرير التزامهم بالروح التصاحلية التي رعاها 
صاحب السمو، وانهم حريصون على االلتزام بالثوابت 

الوطنية وعلى قدر عال من الشعور باملسؤولية.
حفظ اهلل الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

دارين العلي
أك���د مدي���ر دائرة 
البيئية في  العل���وم 
معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة د.عبدالنبي 
الغضب���ان ان ضمان 
استدامة البيئة البحرية 
العربي  في اخللي���ج 
يعتم���د على التعاون 
الوثي���ق ب���ني الدول 

املطلة على اخلليج.
وأوضح الغضبان 
ال���ذي رأس اللجن���ة 
للمؤمت���ر  العلمي���ة 
الدول���ي الثاني حول 
وضع البيئة البحرية 
للخليج الذي عقد خالل 
الفترة من 7- 9 فبراير 

2011 أن املؤمتر أقر التوصيات عدة تتعلق بهذا 
األمر، ومنها ان يعتمد نظام االستدامة البيئية 
للخليج على ثالثة أعمدة رئيس���ية يتمثل 
األول باخلصوصية االيكولوجية، والثاني 
على الفعاليات االقتصادية واالجتماعية، فيما 

يختص الثالث بعملية الربط بني االثنني.
ولفت الى ان توصيات املؤمترين حلظت 
انه البد م���ن إنتاج البيانات التي ميكن أن 
تساعد في فهم عملية الربط السليم ومنها 
معرفة طريقة حركة املياه البحرية بشكل 
أفضل مع التوقعات املستقبلية على ضوء 
التغيرات التي حتدث على الس���احل وفي 

قاع البحر.
ولفت الغضبان الى ان التوصيات تضمنت 
أيضا إجراء الدراس���ات الت���ي تركز على 
اجلهد البيئي املرتبط بالفعاليات التنموية 
البيئ���ة االيكولوجية  وعملية اس���تجابة 
لهذا اجلهد البيئي وتركيز الدراسات على 
الطبيعة اخلاصة باخلصائص البيولوجية 
والفيزيائية املرتبطة بالعمود املائي ملا لها من 
أهمية قصوى في عملية التخطيط املرتبط 

باالستدامة البيئية.
كما أوصى املؤمترون بضرورة تبني برامج 

الرقاب���ة البيئية التي 
تتواف���ق مع منظومة 
املنظم���ة اإلقليمي���ة 
البيئي���ة  حلماي���ة 
 )ROPME( البحري���ة
وضرورة تبني برنامج 
شامل يغطي اجلوانب 
الفيزيائية والكيميائية 
جي���ة  لو جليو ا و
والبيولوجي���ة نظرا 
لظهور بعض التدهور 
للتن���وع اإلحيائ���ي 
مت���ت  باملنطق���ة 

التوصية.
وأوضح الغضبان 
ان التوصيات تضمنت 
التأكي���د أن التل���وث 
البحري يشكل عامال 
رئيس���ا وراء اجله���د البيئ���ي، لذلك البد 
من عمل الدراس���ات التي تختص مبعرفة 
طبيعة العالقة بني الفعاليات الس���احلية 
وخصائص البيئات القريبة منها فضال عن 
تبني النمذجة الرياضية املناس���بة ملعرفة 
حركة التيارات البحرية. كما متت التوصية 
بتكثيف الدراسات احلقلية ملقرناتها بالنتائج 
املستخلصة من النماذج الرياضية وتكثيف 
الدراس���ات اخلاصة بالسمية البيئية واثر 
ذلك على الكائن���ات البحرية ملعرفة مدى 
الض���رر الواقع على تلك الكائنات ومن ثم 
عمل التوصيات املناس���بة للمحافظة على 

التنوع اإلحيائي بشكل مستدام.
ولفت الى ان التوصيات حلظت تشجيع 
اجلهود املش���تركة بني دول املنطقة ملعرفة 
مدى انتقال امللوثات في العمود املائي في 
اخلليج الى جانب معرفة امللوثات املصاحبة 
للعواص���ف الترابي���ة واس���تخدام تقنية 
االستشعار عن بعد ملعرفة الظواهر املرتبطة 
بنقل امللوثات البترولية وغير البترولية، 
فضال عن األمور العلمية االخرى مثل: ظاهرة 
املد األحمر، الرواسب العالقة، درجة احلرارة، 

امللوحة ودرجة احلموضة. 

د.عبدالنبي الغضبان

الغضبان: ضمان استدامة البيئة البحرية
بالخليج بحاجة للتعاون الوثيق بين دوله

ترأس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني حول الموضوع


