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 النادي العلمي يستضيف رائد فضاء أميركيًا

 دانيا شومان
  أعلن مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي 
العلمي د.خوسيه هيرناندز رائد الفضاء بوكالة ناسا 
األميركية والذي يزور الكويت بدعوة من خريجي 
جامعة الباسيفيكـ  فرع الكويت ومجموعة كي جي 
ال القابضة ومؤسسة فوزي مساعد الصالح القابضة 
انه سيقوم بزيارة النادي العلمي الكويتي لتقدمي 

محاضرة بعنوان «مكوك الفضاء ديسكفوري: مهمة 
الى محطة الفضاء الدولية» وذلك اليوم من الساعة 

اخلامسة مساء وحتى السابعة مساء.
  ودعت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي 
املهتمني من اجلمهور الكرمي حلضور هذه األنشطة. 
لالستفسار يرجى االتصال على إدارة علوم الفلك 

والفضاء هاتف رقم: ٢٥٣٩٣٥٤٨.  

 القائم باألعمال البريطاني بول جاسكل ويندي ستوكس 

 جاسكل: الكويت سباقة في منح 
  حقوق المرأة على مستوى المنطقة 

 بشرى الزين
  قال القائم بأعمال السفارة البريطانية بول 
جاســــكل ان الكويت من أكثر الدول تقدما بني 
العديد من الدول العربية فيما يرتبط بحقوق 

املرأة.
  واضاف جاسكل في تصريح للصحافيني في 
حفل االستقبال الذي اقامته السفارة البريطانية 
واملجلس الثقافي البريطاني مساء أول من امس 
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة وزيارة الباحثة في 
شؤون املرأة البريطانية د.ويندي ستوكس ان 
الكويت لديها سجل تاريخي يدعو إلى االعتزاز 
والفخر في هــــذا املجال بالنظر إلى وجود عدد 
من النســــاء في مجلس األمة والوزارات اضافة 
الــــى امتياز املرأة في الكويت بشــــخصية ذات 
مســــتوى عال من الكفاءة والقدرة في جوانب 
احلياة، الفتا الى ان الكويت التزال السباقة في 
املنطقة، وأنها تسير على الدرب الصحيح مذكرا 
بأن العملية حتتاج إلى العمل لتطويرها، مشيرا 
الى ان بريطانيا مثال التزال تعمل على تطوير 

وحتسني حقوق املرأة.
  واوضح ان منح املرأة حقوقها السياســــية 
عملية حتتاج إلى وقت لتطويرها ويظل بذلك امام 
الكويت ما يجب القيام به، مبينا انه على مستوى 

العالم العربي فإنها استطاعت ان تبادر وحتقق 
خطوة ايجابية حتسب لها امال ان تتخذ الكويت 

املبادرات االيجابية التي تسجل باسمها.
  من جانبها عبــــرت الباحثة في مجال املرأة 
د.ويندي ســــتوكس عن اعجابها بوصول اربع 
نســــاء إلى مجلس األمة مشــــيرة الى ان املرأة 
الكويتية تتمتع مبستوى عال من التعليم والثقافة 
واملهارات إضافة إلى اهتمامها الواضح بتطوير 
املجتمع الفتة الى ان منحها حقوقها السياسية 
هو تطور ايجابي مهم ال ميكن اغفاله، وحتتاج 

الى مجهود لتطويرها وحتسينها مستقبال.
  وذكرت ستوكس ان االنظمة في الدول العربية 
التزال في معظمها متشابهة من ناحية التركيز 
على محور العائلة التي متثل املركز االقتصادي 
واالجتماعي موضحة ان البنية املؤسســــاتية 
للمجتمع العربي بالنسبة للرجل واملرأة تختلف 
جدا عما هو موجود في املجتمعات الصناعية، 
مبينة ان التحديات االقتصادية يجب اخذها بعني 
االعتبــــار النه بتغيير انظمة التعليم والصحة 
واالقتصاد سيتطور الرجل واملرأة بشكل متشابه 
وان املشــــكلة احلقيقية في املجتمعات العربية 
تكمن في التطور السريع في ايقاع احلياة والذي 

يقابله بضطء شديد في مواكبة هذا التغيير. 

 في احتفال بيوم المرأة العالمي في السفارة البريطانية 

 أكدت أن وجودها بكثرة يمكن أن يزعج محطات تحلية المياه

 العقاب: كثرة المغذيات الناتجة عن «الصرف»
  سبب ظهور الطحالب على شواطئ الجون

 دارين العلي
  قالـــت أمني عام اجلمعية الكويتية حلماية البيئة وجدان العقاب 
ان السبب األساسي وراء ظهور الطحالب مؤخرا بكثرة على شواطئ 
جون الكويت يعود الى  كثـــرة املغذيات الناجتة عن مياه املجاري 
مما يؤدي الـــى زيادة الطحالب وتكاثرها بصورة كبيرة، وغالبا ما 
متر تلك الظاهرة بســـالم ولكن في بعض األحيان قد تؤثر ســـلبا 

على البيئة.
  وقللت من خطورة هذه الطحالب مؤكدة في تصريح صحافي ان 
أوقات اجلزر خالل هذه األيام متثل املوعد السنوي واملوسمي لظهور 
تلـــك الطحالب باجلون اعتمادا على عوامل عدة تقف وراءها لتبدو 

ملرتادي الشاطئ كأنها مسطحات كبيرة مغطاة باللون األخضر.
  ودعت العقاب الى احملافظة على نظافة جون الكويت من امللوثات 
الصناعية والكيماوية، فضال عن التلوث الناجت عن الصرف الصحي 
باالضافة الى التلوث احلـــراري، الفتة الى ضرورة تكاتف اجلهود 

لتقليل الضغط على جون الكويت من خالل احلد من هذا التلوث. 

 سيعقد من ٢٨ إلى ٣٠ مارس الجاري

  سلمان: مؤتمر التعلم اإللكتروني
  يهدف لرفع مستوى الطالب

  
  دارين العلي

  قال نائب رئيس اللجنة العليا واملنسق العام للمؤمتر االقليمي 
للتعلـــم االلكتروني عبداملجيد ســـلمان ان املؤمتر االقليمي للتعلم 
االلكتروني الذي سيعقد برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد حتت شعار «التعلم االلكتروني.. تعليم للجميع» في 
الفترة من ٢٨ الى ٣٠ من الشـــهر اجلاري من اهم املؤمترات العلمية 
حيث سيســـتضيف عددا كبيرا من املختصـــني واملهتمني في مجال 
التعلم االلكتروني في املنطقـــة العربية والعاملية، ومن املتوقع ان 
يؤثر على مسار العملية التعليمية في دول املنطقة سعيا نحو رفع 

مستوى ابنائنا الى مصاف طالب الدول املتقدمة علميا.
  واوضح ان اللجنة العليا للمؤمتر ستنظم ٤ ورش عمل في ٢٧ من 
الشهر اجلاري من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة ١١٠٫٣٠ صباحا 
حيث تتناول الورشة االولى حتليل وبناء املناهج التعليمية والتصميم 
التعليمي للمحتوى االلكتروني لتطويره وتقوميه الكترونيا، والثانية 
تتناول اســـتراتيجيات التعلم االلكتروني من النظرية الى التطبيق، 
والثالثة عن اســـتخدام املعايير العاملية في بيئة التعلم االلكتروني، 
والرابعة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات داخل وخارج الفصول 

الدراسية علما بأن الورشة االخيرة باللغة االجنليزية. 

 ظهور الطحالب على الشواطئ قد يؤثر سلبا على البيئة

 صفر وّقع عقد تجديد شبكة الصرف
 وقع وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر امس عقد اعمال جتديد شبكة 
الصرف الصحي في البالد ـ املرحلة الثامنة ـ جزء 
(ب) ملناطق: الفردوس وشمال العارضية والعارضية 

٢ بقيمة اجمالية ٢٤٫٧٢٥٫٠٠٠ دينار.
  ويهدف املشـــروع الى حتسني شبكة الصرف 
الصحي القائمـــة في مناطق الفردوس وشـــمال 

العارضية والعارضية ٢، ويشمل استبدال وانشاء 
خطوط صرف جديدة مقاومة ملياه الصرف الصحي 

تتراوح اقطارها بني ٢٠٠ و١٠٠٠ ملليمتر.
  ويتضمن العقد ايضا اعمال انشاء مجار خلطوط 
الهاتف التابعة لوزارة املواصالت وذلك ضمن اطار 
جتديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة االشغال العامة 

مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك اخلدمات. 

 (كرم ذياب) جانب من احلضور 


