
 15  محليات  االحد ١٣ مارس  ٢٠١١ 

 الكويت تستضيف المؤتمر الدولي السادس لكيمياء الميكروسكيل 

 النجار: ٢٠٠ كيميائي عالمي يضعون تصوراتهم
  لمستقبل العلم في الكويت اليوم  

تصوراتهم ورؤيتهم لتعزيز دور 
ومساهمة الكيمياء بشكل عام 
وكيمياء امليكروسكيل بشكل 
خاص في عدة جوانب وملفات 
تتعلق بحياة املجتمع املعاصر 
والنهضـــة الصناعية وقضايا 
البيئة وصحة اإلنسان. وأشار 
إلى أن املواضيع التي سيناقشها 
املؤمتر أصبحت متثل جزءا كبيرا 
من اهتمامات األفراد واحلكومات 
حول العالم وحتتاج في كثير 
منها إلى وضع إجابات واضحة 
ورسم تصورات محددة ودقيقة 
لهذه االمور على املديني املتوسط 
والبعيد مبا يكفل احلفاظ على 
زخم البحث العلمي من جانب 
ودعم أولويات املجتمع وآليات 
التنميـــة وعوامل النهضة من 
جانـــب آخر، باعتبـــار املكانة 
املهمة لعلـــم الكيمياء وصلته 
الوثيقة مبختلف جوانب احلياة 
ودوره السلبي املزعوم في بعض 
القضايا التي يعاني منها املجتمع 
البشري مثل التلوث وانتشار 
األوبئة ونقص الغذاء وغيرها 
التي تنسب خطأ لعلم الكيمياء 

وهي منها براء.

حتت شعار «الكيمياء.. حياتنا 
ومستقبلنا».

  وأضـــاف د.النجـــار بأنه 
سيحاضر في املؤمتر عدد كبير 
من العلماء في مجال الكيمياء 
والصناعـــة وكذلك رؤســـاء 
ومديرين تنفيذيني في شركات 
عاملية كبـــرى ذات صلة بعلم 
الكيمياء ومنتجاته من الواليات 
املتحـــدة األميركية وبريطانيا 
وكوريا وروسيا وفرنسا بجانب 
باحثني وكيميائيني من منطقة 
اخلليج والدول العربية، لعرض 

الكيميائية   تنظم اجلمعية 
الكويتية املؤمتر الدولي السادس 
لكيمياء امليكروسكيل اعتبارا 
من اليوم وملـــدة ٣ ايام حتت 
رعايـــة رئيس مجلـــس األمة 
جاسم اخلرافي ومشاركة ٢٠٠ 
باحث وعالم من داخل وخارج 

الكويت.
  وقـــال رئيـــس اجلمعيـــة 
الكيميائية د.عبدالعزيز النجار 
في تصريح صحافي إن املؤمتر 
سيناقش ثالثة محاور رئيسية 
تتعلق بكيمياء امليكروسكيل 
وتطبيقاتها في مجاالت الكيمياء 
اخلضـــراء وتعليـــم الكيمياء 
واألبحـــاث، وقد مت دعوة ٢٠٠ 
باحث وعالم كيمياء من منطقة 
الشرق األوســـط والعالم، كما 
تشارك عدة جهات كويتية منها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وجامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية والهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب،  للتعليم 
مشـــيرا إلـــى أن املؤمتر يأتي 
ضمن برنامج أعدته اجلمعية 
للمشاركة في االحتفاالت العاملية 
بالسنة الدولية للكيمياء ٢٠١١ 

 د.عبدالعزيز النجار 

 وفد أكاديمي أميركي: بيت األعمال الوطنية
  يوثق لفترة تاريخية مهمة من تاريخ الكويت 

 أعضاؤه أكدوا أنه شاهد على التعاون الدولي لنصرة الشرعية 

دراســـات اخلليج يهتم بإبراز 
املراحل املهمة من تاريخ الكويت 
واجلوانـــب املختلفة للثقافة 
الكويتيـــة، موضحا أن املركز 
يهتم بالزيارات امليدانية على 
أرض الواقـــع حيث لها تأثير 
بالـــغ األهمية على  إيجابـــي 
الضيوف ومن هنا رتب املركز 
أكثر من زيارة لدواوين الكويت، 
مثل ديوانية «معرفي» وديوانية 
«الهجن»، ملا له من دور تاريخي، 
اجتماعي، ثقافي وسياسي في 

احلياة الكويتية.
  وأوضح أنه سيوجه طالبه 
لزيارة املتحـــف وعمل حملة 
إعالنية له من خالل االنترنت 
التواصل  باســـتخدام مواقع 
االجتماعي، مثنيا على القائمني 
علـــى بيت الكويـــت لألعمال 
الوطنيـــة وتعاونهـــم وعلى 
رأســـهم رئيس البيت يوسف 

العميري. 

وستقوم اجلامعة بالتنسيق 
مع إدارة بيت الكويت لألعمال 
الوطنيـــة بترتيـــب الزيارات 
الغالبيـــة  أن  وخصوصـــا 
العظمي من طالبه لم يشهدوا 
هذه احلقبة الهامة من تاريخ 
الكويت، مشيرا إلى أنه أول من 
سيقوم بالدعاية لهذا املتحف 

حينما يرجع لبالده.
  وأشار إلى أن طبيعة الطالب 
الكويتي ال تختلف عن طبيعة 
غيره من الطالب في مختلف 
أنحاء العالم حيث يتميز برغبة 
جارفة فـــي التعلم واحلرص 
الشـــديد على تنمية مهاراته 
باإلضافة إلى التنوع امللموس 
في شـــخصياتهم مـــن النهج 

احملافظ إلى الليبرالية.
  وبـــدوره أكد مديـــر مركز 
دراسات اخلليج وأستاذ قسم 
اإلعالم باجلامعـــة األميركية 
د.محمد أكبر أشكناني أن مركز 

 أسامة دياب
الكويت    أكد رئيس بيـــت 
الوطنية يوســـف  لألعمـــال 
العميري أن بيت الكويت لألعمال 
الوطنيـــة يفتـــح أبوابه لكل 
ضيوف الكويت ولكل مواطن 
ومقيم على أرضها الطيبة لكونه 
ذاكرة وطنية وتوثيق تاريخ 
فريد حلقبة تاريخية مهمة من 
تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن 
طلب مركز اخلليج للدراسات 
باجلامعـــة  اإلســـتراتيجية 
األميركية تنظيم زيارة لوفد 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
هو داللة واضحة على أن املتحف 
هو أحد عالمات الكويت املميزة 

ومعاملها احلضارية.
  جاء ذلك في تصريح خاص 
لـ «األنباء» على هامش زيارة 
التدريس  وفد أعضاء هيئـــة 
باجلامعـــة األميركية ملتحف 
بيت الكويت لألعمال الوطنية 

ظهر أمس.
  ومن جهتـــه أعرب رئيس 
اجلامعـــة األميركية بالكويت 
د.وينفـــرد تومبســـون عـــن 
سعادته بزيارة متحف الكويت 
لألعمال الوطنية والذي يعتبر 
معلما مميزا من معالم الكويت 
ألنه يوثق فترة هامة من عمر 
تاريخها وشاهد على التعاون 
الدولي املميز في نصرة احلق 
والشـــرعية، مشـــيدا بأقسام 

املتحف وذاكرته املصورة.
  ولفت تومبســـون إلى أنه 
سينصح طالبه بزيارة املتحف 

 أعضاء الوفد األكادميي األميركي في جولة داخل بيت األعمال الوطنية 

 احلوت النافق 

 أعضاء الوفد في إحدى قاعات البيت 

 حوت نافق على شاطئ البالجات
  لتعرضه إلى إصابات بالغة يُعتقد أنها من طراد 

 بالغ من أحد رواد الشاطئ استنفر فريق الغوص لتوثيق الحالة 

 العثمان: البد من تنظيم أنشـطة خاصة للصيادين تستهدف تعريفهم بالكائنات البحرية المهمة

 آثار الصدمات تبدو أسفل رأس احلوت 

توعية للصيادين بتجنب العبور 
في هذه املناطق». وأعلن العثمان 
ان هناك تنســــيقا جار حاليا بني 
اجلمعية واحد املنظمات الفرنسية 
املختصة بوضع أجهزة تعقب على 
احليتان، الفتا الى ان هذه املنظمة 
ستساعد اجلمعية في وضع مثل 
هذه األجهزة على احلــيتان الـتي 
تـقـطن مياه البالد، بهدف معرفة 
مواقع تواجدها، وأنواعها، ودراسة 
أسلوب حياتها، بهدف توثيقها، ذلك 

باستخدام األقمار الصناعية. 

 دارين العلي
  طالب رئيــــس فريق الغوص 
فــــي اجلمعيــــة الكويتية حلماية 
البيئة جاســــم العثمــــان اجلهات 
املعنية عن البيئة البحرية بتنظيم 
انشــــطة خاصــــة للصيادين من 
خالل استهدافهم في ديوانياتهم، 
وتعريفهــــم بالكائنــــات البحرية 
البحرية للبالد  البيئة  الهامة في 
ومواطنها في هذه البيئة، وكيفية 

احلفاظ عليها.
اثر رصد    هذه املطالبة جاءت 
فريق الغوص التابع للجمعية امس 
االول، حوتا نافقا على شاطئ شارع 
البالجات، يعتقد بان سبب نفوقه 
يعود الى اصابة تعرض لها من قبل 
احد الطراريد التي جتوب املنطقة 
العثمان  البحرية هناك. وأوضح 
في تصريــــح صحافي ان الفريق 
تلقى مساء امس بالغا من احد رواد 
الشاطئ، عن وجود حوت صغير 
نافق، حيث اســــتنفر على الفور 
اعضاء الفريــــق يصاحبهم فريق 
التوثيق اإلعالمي الى موقع احلادث، 
اتخاذ بعض اإلجراءات  الى  الفتا 

للتأكد من ســــبب النفوق، حيث 
تبني وجــــود جرح كبير قد يعود 
سببه الى اصطدامه بأحد طراريد 
الصيادين. وأضاف «لقد عملنا فورا 
على االتصال باملعنيني في الهيئة 
العامة للبيئة الذين تواجدوا في 
املكان ايضا للعمــــل على إزالته، 
موضحــــا ان مثل هــــذه احلوادث 
تقع بشــــكل متكرر على شواطئ 
البالد ولنفس األســــباب الناجتة 
عن عــــدم حماية مناطق احليتان 
في البيئــــة البحرية وعدم وجود 

ــات وإصدارات  ــرة التطوعية البيئية عدة مطبوع ــدرت املب  أص
خاصة مبشاريع وأعمال فريق الغوص والتي حتمل معاني توعوية 
ــات املؤثرة  ــاد جميع امللوث ــة وضرورة إبع ــة على البيئ للمحافظ

عليها.
ــعاب املرجانية    واحتوت املطبوعات على مطوية خاصة عن الش
ــعاب املرجانية في  ــاة البحرية وصور عن الش ــا في احلي وأهميته
ــوص الكويتي في هذا املجال، كما احتوت  الكويت ودور فريق الغ
ايضا على معلومات عن العمل التطوعي الذي قام به فريق الغوص 

بسحب وتعومي بوم فتح اخلير عام ١٩٩٩.
  وذكرت املبرة ان جميع هذه املطبوعات توزع في املعارض التي 
ــارك فيها فريق الغوص سواء بالكويت أو خارجها والذي كان  يش
ــا معرض كويت ٥٠ بأرض املعارض ومعرض دميا بالواليات  آخره
ــا، كما ميكن  ــرض برمنغهام في بريطاني ــدة االميركية ومع املتح

مشاهدتها في موقع كويت تيوب على شبكة االنترنت.
ــرطة  ــدار املزيد من املطبوعات واش ــزم املبرة إص ــذا، وتعت   ه
ــشء واالطفال واملتعلقة بالوعي البيئي والتطوعي، كما  الڤيديو للن

يشاركها باملعلومات الكثير من املنظمات البيئية العاملية في ذلك. 

 إصدارات بيئية جديدة للمبرة 
التطوعية البيئية


