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قدمته مجموعة من هيئة تدريس جامعة ديبول األميركية

»GUST« نظّمت البرنامج الرابع لـ »قادة املستقبل« في »بوبيان«
نظم مركز التطوير املهني 
والتعليم املستمر في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
برنامجا تدريبيا عن القيادة 
مخصصــا ملوظفــي بنــك 
بوبيان من تقــدمي د.إيرين 
نيلســون ود.نزيــه التــاي 
ود.شارلز ناكني من جامعة 
ديبول في الواليات املتحدة 
األميركيــة، ويهدف برنامج 
»قادة املستقبل« الى تدريب 
املشــاركني على أساســيات 
القيــادة وتعزيــز املهــارات 
القياديــة لديهــم مــن خالل 
ورش العمل وأساليب التعليم 
التطبيقية. وعن البرنامج قال 
مدير عــام مجموعة املوارد 
البشــرية لدى بنك بوبيان 
عادل عبداهلل احلماد »نحن 
سعداء بأن GUST كانت على 
مســتوى التحــدي للعثور 
على أفضل شــريك تدريبي 
البنك  ممكن لتسليح مدراء 
الصاعدين باملهارات القيادية 
التي ستســاعدهم  املختلفة 
صعوبــات  حتــدي  علــى 
املهنة والتأقلم والتكيف مع 
احتياجــات الســوق احمللي 

الدائم التغيير وهذا يعكس 
التزام البنك بتطوير وتعزيز 
طاقاتــه البشــرية. ونحــن 
نتطلع الــى تنمية التعاون 
مع جامعــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا، حيــث إنها 
الشــريك األكادميي املفضل 
لدينا«. كما أكد رئيس مركز 
التطويــر املهنــي والتعليم 
املستمر في اجلامعة صادق 
زبيــدي أن هــدف املركــز 
هــو توفير أفضــل البرامج 
القيادية التي ترتقي بالسوق 
الكويتي وبالتعاون مع أفضل 
اجلامعات وأبرز اخلبراء في 
العالم، مشيرا إلى أن املركز 

يطمح إلى توفير هذه البرامج 
للجمهور بشــكل عام حتى 
يستفيد أكبر عدد من الناس 
من هــذه البرامــج الفعالة. 
التطويــر  ويهــدف مركــز 
املهنــي والتعليم املســتمر 
في جامعــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا إلــى تقدمي 
مســتوى عال مــن التعليم 
والتدريــب للراغبــني فــي 
مواصلة التطوير املهني وذلك 
من خالل 25 برنامجا مفتوحا 
للجمهــور تتمحــور حــول 
املبتكرة  التعليمية  احللول 
لألفراد والشركات في بيئة 
محفزة. ومــن املعروف أنه 

يتم اختيار املركز باستمرار 
من قبل مؤسســات جتارية 
لتقــدمي  عديــدة  وماليــة 
وتنظيــم برامــج تدريبيــة 
ملوظفيها، ويعــود ذلك إلى 
ســمعة املركــز فــي تقــدمي 
أفضل مســتويات التدريب 
في كل املجــاالت التي تلبي 
احتياجات سوق العمل في 
الكويت، كما يعد املركز جهة 
معتمدة لتدريــب برامج الـ 
CFA والـ CMA ووحدة دولية 
 .IELTS معتمدة الختبار الـ
وعلى مدى السنوات القليلة 
املاضية عمل مركز التطوير 
املهني والتعليم املستمر على 
تنظيــم عــدد من الــدورات 
العامــة واملتنوعــة بشــكل 
كبير منهــا دورات حتضير 
 CPAو GMAT امتحانــات الـ
وPMP وبرامج إدارة الرعاية 
الصحية واجلــودة وأيضا 
الطيران  برنامــج رخصــة 
اخلــاص، ويتطلــع املركــز 
لتقــدمي املزيد مــن الدورات 
املتقدمة التي يستفيد منها 
اجلميــع في شــتى مجاالت 

األعمال املختلفة.

صادق زبيديد.شارلز ناكنيعادل احلماد

د.مرزوقة القويضي

رئيسة الوحدة في »العلوم االجتماعية« أكدت تنظيم محاضرة بعنوان »اإلرشاد الوظيفي«

القويضي لـ »األنباء«: »التدريب امليداني« حتدد مسارات الطلبة

»األميركية« تعلن الفائز بجائزة امللتقى 5 ديسمبر املقبل
برعايــة وزيــر شــؤون 
الشــيخ  الديــوان األميري، 
األحمــد،  صبــاح  ناصــر 
وعلــى مــدى الفتــرة من 4 
الى 7 ديســمبر املقبل، تقيم 
اجلامعــة األميركيــة فــي 
الدورة  الكويــت احتفاليــة 
األولى جلائزة امللتقى للقصة 
القصيــرة العربيــة، حيــث 
سيقام حفل اجلائزة وإعالن 
الفائز مســاء يوم االثنني 5 
ديسمبر، مبشاركة عدد كبير 
من كتاب القصة العرب من 
مختلف أقطار الوطن العربي 
والعالــم، وبحضور العديد 
من ممثلي اجلوائز العربية.
ومــن املقرر أن يشــارك 
املديــر العــام ملعهــد العالم 
العربي في باريس د.معجب 
الزهرانــي فــي االحتفالية، 
لتوقيــع اتفــاق بــني املعهد 

واجلائزة، وذلك بقيام املعهد 
بنشــر ترجمــة املجموعــة 
إلــى اللغة  الفائزة ســنويا 
الفرنســية إلــى جانب قيام 
اجلائزة بترجمة املجموعة إلى 
اللغة اإلنكليزية بالتعاون مع 
الناشر األصلي للمجموعة.

جدير بالذكــر أن جائزة 
امللتقــى انبثقــت فــي العام 
الفائت بالشراكة بني امللتقى 
الثقافــي الذي يديره األديب 
طالب الرفاعي وبني اجلامعة 
األميركية في الكويت، وأنها 
متثل اجلائزة العربية األولى 
املختصــة بجنــس القصــة 
القصيرة العربية، وقد القى 
حضورهــا ترحيبــا كبيــرا 
وواسعا بني أوساط الكتاب 

والناشرين العرب.
فــي  للجائــزة  وتقــدم 
دورتها األولى 189 مجموعة 

قصصيــة منشــورة خــالل 
العام 2٠15، وكانت اجلائزة 
قد شــكلت جلنة حتكيم من 
كل من: أحمد املديني رئيسا، 
وعضويــة كل مــن: عــزت 
القمحــاوي ود.فاديا الفقير 
ود.علــي العنــزي والقاصة 
ساملة صالح، وأعلنت اللجنة 
عن القائمة الطويلة للجائزة 
واملكونة من 1٠ مجاميع في 
بداية شــهر أكتوبر، والحقا 
القائمــة القصيرة في بداية 
نوفمبر، ليكون إعالن الفائز 
في 5 ديسمبر، الذي سيحصل 
على 2٠ الف دوالر أميركي، 
بينما يحصل كتاب القائمة 
القصيــرة على مبلغ 5 آالف 

دوالر.
هذا، وتقيم اجلائزة نشاطا 
ثقافيا مصاحبا الحتفاليتها 
في حرم اجلامعة طوال يوم 

الثالثاء املوافق 6 ديسمير، 
يتكون من اجللسات التالية:
اجللسة األولى: شهادات 
قصصية للكتاب اخلمســة 
الواصلني للقائمة القصيرة: 
أنيس الرافعي، زياد خداش، 
مــازن  الصــراري،  لطــف 
معروف، محمد رفيع، ويدير 
اللقاء الناقد محمد العباس.

اجللسة الثانية: شهادات 
قصصية، ويشارك فيها كل 
من: إلياس فركوح، ســعيد 
الكفراوي، سلوى بكر، ليلى 
العثمان، ويدير اللقاء الناقد 

الدكتور لؤي حمزة.
اجللسة الثالثة: شهادات 
قصصية، ويشارك فيها كل 
من: السعيد بوطاجني، بشرى 
خلفان، عبــده جبير، محمد 
خضير، ويدير اللقاء الناقد 

فهد الهندال.

ثامر السليم

أكــدت رئيســة وحــدة 
التدريب امليداني واخلريجني 
في كلية العلوم االجتماعية 
الكويت د.مرزوقة  بجامعة 
القويضي أن الوحدة حرصت 
على إقامة محاضرة بعنوان 
»اإلرشاد الوظيفي« خاصة 
الطلبــة مــن  ملــا يعانيــه 
حالة التشــتت فــي مرحلة 
التخــرج، مشــيرة إلــى أن 
هدف احملاضرة هو توجيه 
املقبلــني علــى التخرج إلى 
معرفة إلى أين يتجهون إلى 
القطاع احلكومي أو القطاع 
اخلــاص أو إقامة مشــاريع 

خاصة بهم.
وأشــارت القويضي في 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
التدريــب  إلــى أن وحــدة 
امليداني واخلريجني أنشئت 
في عام 2٠٠5 - 2٠٠6 وهي 
تختص في التدريب امليداني 
كون كلية العلوم االجتماعية 
تضــم تخصصــات عملية 
كاخلدمة االجتماعية وعلم 
النفس، الفتة إلى أننا نساعد 
اخلريجني عبر األخذ بأيديهم 
في عملية تسهيل توظيفهم 
في املستقبل وعملية ربطهم 
مع اجلهات األخرى وتقدمي 
لصقــل  تدريبيــة  دورات 

مهاراتهم.

ولفتت إلى أن احملاضرة 
تطرقت إلــى مواضيع عدة 
وهــي إعطاء نبذة عامة عن 
برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملــة واجلهاز التنفيذي 
بالدولة والعمل في القطاع 
اخلــاص وإيجابياته وأبرز 
التــي يقدمهــا،  املميــزات 
واخلطــوات األولى للتقدمي 
للوظيفة من كتابة السيرة 
الذاتية وكيفية إعدادها بشكل 
مختصر واملقابلة الشخصية 
واإلرشاد الوظيفي وأهميته 
والبرامج التدريبية الصيفية 
التي يقدمهــا برنامج إعادة 

الهيكلة.
ابــرز املعوقــات  وعــن 

التي تواجــه الوحدة قالت 
القويضــي: أبــرز املعوقات 
التــي تواجــه الوحــدة هو 
الدعم اإلعالمــي واملعنوي 
واملادي، مؤكدة أن جناح أي 
نشــاط أو فعالية يستلزم 
وجود هــذه الدعوم الثالثة 
إلجناحهــا، مثمنــة لعميــد 
العلــوم االجتماعية  كليــة 
د.حمود القشعان محاولته 
تذليل العقوبات التي تواجه 
الوحدة وهناك تعاون جيد 
العميــد املســاعد  وكذلــك 
للشؤون الطالبية د.جاسم 
العلي وروح التعاون ويبذل 
قصارى جهده إلجناح أنشطة 

وفعاليات الوحدة.

النامي لـ »األنباء«: خاطبنا اجلمعيات العلمية لتسلم مخصصاتها املالية
ثامر السليم

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة 
الكويت د.علي النامي أن العمادة كانت 
بانتظار صرف امليزانية املخصصة لها 
من »املالية«، مشيرا إلى أن امليزانية 
وصلت األسبوع املاضي وقمنا مباشرة 
مبخاطبة اجلمعيات العلمية لتسلمهم 
خطابا موجها من العمادة إلى »املالية« 

لتسلم مخصصاتها املالية.
وأشار النامي في تصريح خاص 
لـــ »األنباء« إلى أن جميع اجلمعيات 
تقريبا والتي جهزت أوراقها وحساباتها 
تســلمت خطابــات »املالية« لتســلم 
مخصصاتهــا املالية مــن قبل اإلدارة 
املاليــة، مؤكــدا أن العمــادة جاهــزة 
ألي استفســار مــن أي جمعيــة بهذا 

اخلصوص.

يذكر أن عددا من رؤساء اجلمعيات 
العلمية في جامعــة الكويت تذمروا 
لعــدم صرف امليزانيــة اخلاصة لكل 
جمعية في األوقات احملددة، حيث أثر 
سلبا تأخر صرف امليزانية اخلاصة 
لكل جمعية على تقدمي جميع األنشطة 
الطالبيــة، وأصبحــوا يصرفون من 
دخولهــم اخلاصــة إلرضــاء الطلبة 

والطالبات.

ناشطو »الخط األخضر« عثروا على كميات كبيرة منه في إحدى الساحات 

»االسبستوس املسرطن« في الشعب البحري استنفر »الداخلية«
دارين العلي

عثر ناشطو جماعة اخلط 
األخضر البيئية مساء أمس 
األول على كميات كبيرة من 
مادة االسبستوس املسرطن 
محطمــة وملقــاة بإحــدى 
الساحات في منطقة الشعب 
البحــري. وإثر بــالغ قدمته 
اجلماعــة إلى عمليات وزارة 
الداخليــة حضــر إلى املوقع 
فريق من اإلطفاء لرش مادة 
االسبستوس املسرطن باملياه 
ملنع تطاير األلياف املسرطنة 

في الهواء.
كمــا حضــرت دوريــات 
األمن العام وشــرطة البيئة 

التي أغلقت الشوارع املؤدية 
للمــكان الذي عثــر فيه على 
مادة االسبستوس املسرطن، 

وتســلمت شــرطة البيئيــة 
املوقــع مــن جماعــة اخلــط 
األخضر بعد أن حضر مركز 
مكافحة املواد اخلطرة التابع 
لإلطفاء وأحد موظفي الهيئة 
العامة للبيئــة لتأمني املكان 

وتغطية االسبستوس.
وقال رئيس جماعة اخلط 
األخضر البيئية خالد الهاجري 
فــي تصريــح لـ»األنباء« إن 
ناشــطي اجلماعــة وفــور 
مالحظتهــم للحطام املتراكم 
من عمليات هدم لبعض املباني 
القدمية في تلك املنطقة، قاموا 
مبا عليهم من واجبات بإبالغ 
اجلهــات املعنيــة كالداخلية 
والبيئــة إلجراء الالزم جتاه 

هذه املادة اخلطرة جدا على 
حياة اإلنسان والصحة العامة.
وأشاد بســرعة استجابة 
الداخليــة لألمــر  عمليــات 
وحضورهــا للمكان لتأمينه 
وإزالة هذه املخلفات اخلطرة، 
مناشدا جميع من يقدم على 
هدم املباني القدمية التأكد من 
عدم وجود هذه املواد اخلطرة 
قبل الهدم حفاظا على صحته 

والصحة العامة.
وحتــدث عــن خطــورة 
مادة االسبستوس التي تظل 
موجودة في اجلسم في حال 
التعــرض لها ملــدة ٣٠ عاما 
أمراضا سرطانية  وتســبب 

خاصة في الرئة.

كميات من مادة االسبستوس املسرطن ملقاة في إحدى الساحات

»تعاونية القادسية« نظمت معرض أصحاب املشروعات الصغيرة

العدواني: االنتهاء من ضوابط املشروعات 
الصغيرة على الباب اخلامس قريباً

محمد راتب

كشفت الوكيل املساعد لقطاع التعاون في 
وزارة الشؤون االجتماعية شيخة العدواني عن 
قرب االنتهاء من ضوابط املشروعات الصغيرة 
على البــاب اخلامس وفق ضوابط معينة مع 
إلزام اجلمعيات التعاونية بدعمها، باإلضافة 
إلــى طرح مبادرة جديدة حتت مســمى »ركن 
املــزارع الكويتي« ضمن فــروع اخلضار في 
التعاونيات سيتم جتريبها بداية العام املقبل.
جــاء ذلك خــالل افتتاح معــرض أصحاب 
املشروعات الصغيرة تزامنا مع مهرجان التعاون 
والعطاء في السوق املركزي جلمعية القادسية 
التعاونية ق5، الذي يقام حتت رعاية العدواني 
وبحضور رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.سعد الشــبو ورئيس مجلس إدارة جمعية 

القادسية التعاونية يوسف الهدهود.
وأشــارت العدوانــي إلــى احلــرص علــى 
عرض املنتجــات واألعمــال اليدوية وغيرها 
من املشــروعات الصغيــرة بهدف زيادة دخل 
العارضني او ملمارسة هوايتهم، موضحة أنها 

فرصة طيبة للشــباب لعــرض ابرز ما لديهم 
وتعريف الزوار بها، معربة عن ســعادتها ملا 
شاهدته من تنوع ومعروضات مميزة تعكس 

التاريخ العريق للكويت والتراث الرائع.
وقالــت إن هنــاك العديــد من املؤسســات 
واجلهــات الداعمــة للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة، ومنها وزارة الشؤون التي تدعم 
ذلــك بقوة، ونحن بصدد االنتهاء من ضوابط 
املشروعات الصغيرة على الباب اخلامس والذي 
سيدعم الشباب دون سن االربعني من فئة غير 
املوظفني، باإلضافة إلى التعرض لألنشطة مع 
إلــزام اجلمعيات التعاونية بتوفير اماكن لها 
ودعمها، مشيرة إلى أن األمر لم يعد اختياريا 
حيث ســتكون هناك نســبة خاصــة بها قبل 
اعتماد اي اســتثمار جديــد، ومن ضمن خطة 
وزارة الشؤون وقطاع التعاون دعم كل ما له 
عالقة باملنتج الوطني مع طرح مبادرة جديدة 
حتت مسمى ركن املزارع الكويتي ضمن فروع 
اخلضار في اجلمعيات التعاونية وهي خطة 
جتريبية ســتنطلق مطلع العام اجلديد على 

ان يجري تعميمها بعد التأكد من نتائجها.

شيخة العدواني ود.سعد الشبو خالل جولة في السوق املركزي

خالل افتتاح ورشة عمل »اخلطة اإلستراتيجية« 

العتيبي: »تعاونية الفحيحيل« تنظم 
مهرجانات تسويقية بأسعار تنافسية شهرياً

العنزي: زيادة معدالت التلوث مع تطور 
العلوم والصناعات والتوسع العمراني

قــال أمــني ســر جمعيــة 
الفحيحيــل التعاونيــة خالــد 
العتيبــي ان مجلــس اإلدارة 
حريــص على متيــز اجلمعية 
بني اجلمعيات األخرى واألسواق 
املنافســة، وذلــك بتنظيم عدة 
مهرجانات تســويقية مختلفة 
شــهريا بالتعاون مع الشركات 
املوردة بأسعار تنافسية تساهم 
فــي تخفيف العــبء عن كاهل 
املساهمني وأهالي املنطقة، مؤكدا 
ان مجلــس اإلدارة وضــع فــي 
اعتباره توفير السلع األساسية 
والضرورية، باإلضافة إلى السلع 
املكملــة متاشــيا مع سياســة 
التنويع والتطوير املستمر من 
خالل اجلهود املبذولة من قبل 
أعضاء املجلس بالتعاون مع قسم 
املشتريات ومسؤولي األسواق 
من أجل تقدمي األفضل ملساهمي 

اجلمعية وأهالي املنطقة.
وأضاف العتيبي: من ضمن 
خطط مجلــس اإلدارة حرصه 
على إقامة مهرجان مميز خالل 
الشــهر اجلاري، ليكون مســك 
اخلتــام لنهاية الســنة املالية، 
وقــد احتــل املهرجــان مكانــة 
مميزة على خارطة مهرجانات 
اجلمعيــات األخرى ألســعاره 
التنافســية واملخفضة عن كل 
أسعار املهرجانات املماثلة املقامة 

دارين العلي
 

قــال مديــر إدارة العالقات 
العامة والتوعية البيئية د.خالد 
العنزي ان التلوث الشــديد بدأ 
يأخذ اشــكاال عديدة مع تطور 
العلــوم واملعــارف وانتشــار 
الصناعــات بشــتى أنواعهــا 
وزيادة حركة السفن التجارية 
والسياحية والتوسع العمراني 
الهائــل قرب الســواحل وكذلك 
اجلهل احملــدق لدى الكثير من 
الــدول بآثار هــذا التلوث على 

املدى الطويل. 
وبــني خالل افتتاح ورشــة 
العمل »اخلطة االستراتيجية« 
 »EGIONAL MASTER PLAN«
امس أن تلوث البيئة البحرية 
من سطح األرض من أهم مصادر 
التلوث البحري ألن اإلنسان في 
ظل االعتقاد الذي كان سائدا بأن 
البحار قادرة على تنظيف نفسها 
بنفسها، حيث بحث اإلنسان عن 
وســيلة للتخلص من مخلفات 
النشــاطات على وجــه األرض 
فوجــد أن البحار ومســاحتها 
الشاسعة أفضل مكان للتخلص 

من تلك النفايات واملخلفات. 

باجلمعيات ومتيزه أيضا بكونه 
أطول مهرجان للعام 2٠16، الفتا 
الى ان هناك خططا مستقبلية 
جــار العمل على التحضير لها 
لتنفيذهــا من خــالل مخاطبة 
اجلهــات املعنية وهــي عرض 
مساحات غير مستغلة موجودة 
مبيزانــني الســوق املركــزي 
الستثمارها في أنشطة خدمية 
تفيد املســاهم وأهالي املنطقة، 
إضافة إلى العمل على تخصيص 
فرع متوين بديل للفرع احلالي 
مبســاحة أكبر لضيق مساحة 
الفرع احلالي، وذلك حرصا على 
راحة املساهمني وتتراوح تلك 
املساحة املراد تخصيصها للفرع 
اجلديد بني 25٠م2 و٣٠٠م2 مع 
استغالل الفرع احلالي بعد النقل 

في توسعة فرع بقالة ق 6.
وزاد: شــهدت اجلمعية في 
اآلونة األخيرة حراكا تسارعت 
وتيرته وتباينــت مالمحه من 
خــالل حتقيق أهــداف لصالح 
املســاهم وأهمها تسيير رحلة 
عمــرة للمســاهمني وذلك بعد 
توقف رحلة العمرة باجلمعية 
ألكثر من خمس سنوات وحرص 
مجلس اإلدارة على تطبيق مبدأ 
الشــفافية من خــالل التجهيز 
إلجــراء القرعة وإعالن أســماء 
الفائزيــن أمام اجلميــع، ومن 

ولفت العنزي إلى ان الناس 
جميعهم ينظــرون إلى البحار 
واحمليطات نظرتي أمل وخوف 
فــي آن واحد، أما نظــرة األمل 
فهــي التي ترى في هذه البحار 
واحمليطات منقذا للبشرية حال 
تعرضها للمجاعة وكذلك لشح 
امليــاه إضافة إلى عدد هائل من 
الثروات املختلفة، ونظرة خوف 
من ذلك السجل احلافل باألساطير 
والروايات عن أحداث وقعت في 
البحار واحمليطات كان اإلنسان 
فيهــا عرضة لشــتى الصعاب 
واألخطار إضافة إلى ما تبعثه 
األمواج املتالطمة العالية االرتفاع 
من شعور باخلوف والرعب لدى 
اإلنسان، مبينا أن مياه البحار 
واحمليطــات تغطــي نحو %7٠ 
من ســطح الكرة األرضية )أي 
ما يشكل نحو ثلثي مساحتها( 
وتلعــب دورا مهما فــي توازن 
املناخ والبيئة وتلبية احلاجات 
الغذائية لإلنسان إال أن االفراط 
في اســتغالل البحار والتلوث 
واحلــروب كل ذلك أخــذ يهدد 
هذا االرث املشترك، لذا انتبهت 
الــدول واملنظمــات العاملية ملا 
جتابهــه البحــار واحمليطــات 

فعاليــات اخلدمات االجتماعية 
الذي حرص مجلس اإلدارة على 
تقدميها ألبناء املساهمني: تنظيم 
مسابقة لتحفيظ القرآن الكرمي 
وجتويــده ومت تكرمي الفائزين 
باملراكز األول والثاني والثالث من 
كل مستوى وتقدمي جوائز مادية 
وشــهادات تقدير على تفوقهم 
ومتيزهم، ويقوم مجلس اإلدارة 
ببذل اجلهد لتحقق األهداف املعدة 
للنهوض مبســتوى اجلمعية 
أمام املساهمني لتنافس محيط 
اجلمعيات األخرى في منطقتها 
وحرصنــا علــى أن تعــود إلى 
ســابق عهدها فــي مجال قطاع 
التعاون ومكانتها املتميزة التي 

كانت عليها.

من أخطار كارثية في مقدمتها 
التلــوث الشــديد الناجــم عن 
األنشــطة البشــرية املختلفــة 
وحتول هذا التنبه إلى دعوات 
ونداءات ومؤمترات وجلان أخذت 
تدرس ما آلت إليه أوضاع البحار 
وتوصلت إلى تشريعات بيئية 
صارمة تفرض على جميع الدول 
وإجراءات حازمة للحد من مدى 
التدهور الذي وصلت إليه البحار. 

خالد العتيبي

د.خالد العنزي

د.علي النامي

شعار جائزة امللتقى
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