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الوزير د.محمد الفارس ود.سميرة عمر مع ممثلي املعهد واليونسكو املنظمني للورشة  )أحمد علي(

افتتح اجتماع لجنة منطقة وسط المحيط الهندي بالتعاون بين »األبحاث« و»اليونسكو«

وزير التربية: احملافظة على البيئة البحرية تضمن استدامتها لألجيال القادمة
دارين العلي

شدد وزير التربية والتعليم 
العالــي د.محمد الفــارس على 
أهميــة احملافظــة علــى البيئة 
البحرية لضمان استدامة عطائها 
لألجيال املتعاقبة عبر التعاون 

املثمر بني دول املنطقة.
كالم الفــارس جــاء خــالل 
افتتاح اجتماع الدورة السادسة 
للجنة علوم احمليطات احلكومية 
والدولية ملنطقة وسط احمليط 
الهندي وورشة العمل املصاحبة 
الذي عقد صباح أمس بتنظيم 
مــن معهــد الكويــت لألبحاث 
العلمية بالتعاون مع اليونيسكو 
وبحضور الــدول األعضاء في 

اللجنة.
وقــال الفــارس: ان هــذه 
الفعاليات العلمية تســاهم في 
توطيــد التعــاون الدولــي في 
مجال الدراسات اخلاصة بالبيئة 
البحرية في منطقة وسط احمليط 

الهندي.
وأوضــح أن اإلنســان جلأ 
إلى احمليطات بعد تزايد النمو 
الســكاني املســتمر وانخفاض 
املوارد، حيث أصبحت احمليطات 
مــوردا مهمــا للغــذاء وركيزة 
اقتصاديــة لصناعات مختلفة 
مثل صيد األسماك والسياحة.

ولفت الى ان االجتماع يجمع 
عددا من العلماء والباحثني من 
املتخصصني واخلبراء في مجال 
البيئة البحرية لطرح القضايا 
املعنية ببيئــة احمليط الهندي 
واقتــراح الدراســات التــي من 
شأنها مساعدة أصحاب القرار 
للوصول إلى إدارة فعالة للموارد 
الطبيعيــة القائمة على البيئة 

البحرية بطريقة مستدامة.
وأكد الفارس ان هذا االجتماع 
يلعــب دورا بالــغ األهمية في 
تثقيــف املجتمعــات التابعــة 
للمحيــط الهنــدي فيما يخص 
البيئــة البحريــة واحمليطات، 
معربــا عن أمله فــي ان تنجح 
الدورة فــي تقــدمي املقترحات 
وأفكار علمية، ما من شأنه توعية 

كل شعوب املنطقة.
من جانبها، قالت مدير عام 

معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ســميرة عمر إن اســتضافة 
الكويت الجتماعات هذه الدورة 
يأتي منسجما مع إدراكها الواسع 
بالدور املهــم الذي تضطلع به 
احمليطات في تفاعلها مع املناخ 
ومساهمتها في حتقيق التنمية 

املستدامة.
وأضافت د.عمر ان الكويت 
تــدرك أن احمليطات قدمت عبر 
تاريخ البشرية مساهمات مهمة 
فــي حيــاة اإلنســان واحلفاظ 
على التوازن البيولوجي للكرة 
األرضية كما تؤمن بأن البحار 

وذكرت ان شح املياه العذبة 
في الكويت شكل دافعا رئيسيا 
للتوجه نحو حتلية مياه البحر 
لتوفير مياه الشرب، مشيرة إلى 
جهود املعهد ودراساته البحثية 
حــول املياه واخلليــج العربي 
واملصائــد البحريــة والزراعة 
املائية منذ إنشائه في العام ١96٧ 
والتي شــكلت نقطة حتول في 
توفير مياه الشرب من حتلية 
ميــاه البحــر وإنشــاء محطة 

الصليبية العريقة.
وحول مجال اإلدارة البيئية 
الهادفة إلى احلفاظ على سالمة 

ثمانيــة دول معظمها ال متتلك 
البنية التحتية واخلبرات الالزمة 
إلجناز أبحاث علوم احمليطات 
بنفس املستوى الذي تقدمه دول 

العالم املتقدم.
وأكــدت ضــرورة تكثيف 
اجلهود الوطنية مع القدرات 
الدولية للقيام بدراسات دقيقة 
ومتقدمة، األمر الذي ميكن أن 
يتــم من خــالل إعــادة إحياء 
اللجنة اإلقليمية ملنطقة وسط 

احمليط الهندي.
بــدوره، ثمن رئيس جلنة 
علــوم احمليطــات احلكومية 

واحمليطات واخللجان مصدر مهم 
لغذاء اإلنسان وللطاقة ومورد 
مهم للمياه والثروات املعدنية 
والنباتية املختلفة وذات أهمية 
للنقل واملواصالت وتعد مجاال 

واسعا للترفيه والسياحة.
وأكدت أن احلياة في الكويت 
ارتبطت منــذ بداياتها بالبحر، 
حيث امتهن األجداد الغوص على 
اللؤلؤ وصيد السمك والتجارة 
البحرية، وقد مهد موقع الكويت 
االستراتيجي ألن جعلها مركزا 
مهما للتجارة وملتقى للقوافل 

والتبادل بني الدول.

األنظمــة البحريــة، أوضحــت 
ان املعهــد يحتل مكانــة رائدة 
وقد أنشــأ بنيــة حتتية تضم 
ســبعة مركبات مائيــة منها ٢ 
متوســطة احلجم و5 صغيرة 
من القوارب الســريعة، وعددا 
من املختبــرات املزودة بأحدث 
التجهيزات التي متكنه من إجناز 
القياسات الفيزيائية واحليوية 

والكيميائية.
وذكــرت أن منطقة اخلليج 
العربــي لــم تقــدم الدراســات 
البحثية الكافية بسبب الشريان 
املائي احليوي الذي تتشارك فيه 

الدولية اليونيســكو ملنطقة 
وســط احمليط الهندي د.أمتا 
ناند اجلهود الداعمة حلكومة 
األنشــطة  لهــذه  الكويــت 
اخلاصــة بالبحــث العلمــي، 
مشيدا باستضافة البالد لهذه 
الورشة التي يحضرها األعضاء 
في اللجنة من مختلف الدول، 
الفتا الى ان املنظمة ســتنمو 
إلى مستويات أعلى مع كل ما 

حتصل عليه من الدعم.
وقــال: ان منطقتنا فريدة 
مــن نوعهــا فــي العديــد من 
النواحــي وهــي وتتطور في 
جميع القطاعــات تقريبا في 
املنطقة، والسيما في مجال علم 
وتكنولوجيا احمليطات، اال ان 
ما نواجهه من مشاكل بسبب 
تغير املنــاخ وارتفاع درجات 
احلرارة وما يرافقها من تأثير 
على احمليطات يثبت أنه اليزال 
هناك الكثير مما ينبغي تعلمه 
واالطالع عليه في هذا الشأن.
ولفت الى انه من مصلحة 
الــدول االعضــاء التعاون في 
دراسة ســلوك احمليطات في 
هذه املنطقة من خالل وجود 
منصات قياس كافية، الفتا الى 
أن احمليطات ال تعرف احلدود 
بني البلدان، ويجب دراســتها 
ككيان واحد، دون أي اختالفات 
إقليميــة ما ســيتطلب آليات 

مناسبة لتبادل البيانات.
وأوضح ان املنطقة حتتاج 
لهذه البيانات للحصول على 
تنبؤات بكل تقلبات الطقس، 
الفتا الى ان منــاذج البيانات 
لكل دولة منفردة ليست كافية، 
اذ ان النمــاذج االقليمية ذات 
الظروف املتنوعة من املنطقة 
ستكون أكثر دقة باملقارنة مع 

النماذج في كل بلد. 
وأضاف انه يأمل أن يكون 
هناك منــوذج عــام للمحيط 
الهندي في هذا الشــأن ككيان 
واحدا ما يتطلب التعاون بني 
الهيئــات اإلقليميــة املعنية، 
متمنيا مع انتهاء ورشة العمل 
اخلــروج بصياغة مشــاريع 
ومقترحات تساهم في وضع 

منوذج موحد لهذه املنطقة.

د.سميرة عمر تقدم درعا تقديرية إلى الوزير د.محمد الفارسد.محمد الفارس ود.سميرة السيد عمر والسفير اإلماراتي رحمة الزعابي والسفير الهندي سونيل جني في مقدمة احلضور

تكرمي ممثل اليونسكو جاسنت أهانهانزو

نتائج الثانوية األحد.. وتأمني سكن 
للمعلمني الوافدين بعقود خارجية

دارين العلي

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس في تصريح صحافي على 
هامش أن نتائج الثانوية العامة ســتعلن 

يوم األحد املقبل ٢8 اجلاري.
وكشــف د.الفارس عن توجه تدرســه 
الوزارة لتأمني ســكن للمعلمــني الوافدين 
بعقود خارجية أسوة باملعلمات ما من شأنه 
تخفيف األعباء املعيشية عنهم، وذلك بعد 
اعتذار مجموعة من املعلمني الفلسطينيني 

عن احلضور إلى الكويت بسبب محدودية 
الرواتب وضعف بدل السكن.

وحول االجتماع، عّبر الفارس عن فخره 
واعتزازه مبشاركة املعهد في الدورة السادسة 
في جلنة علوم احمليطات احلكومية الدولية 
والتي تلعب دورا بالغ األهمية في تثقيف 
املجتمعات التابعــة للمحيط الهندي فيما 
يخص البيئة البحرية واحمليطات، معربا 
عــن امله فــي ان تنجح الــدورة في تقدمي 
املقترحات وافكار علمية، ما من شأنه توعية 

كل شعوب املنطقة.

ذكر خالل حفل استقبال المهنئين بمناسبة تعيينه مديرا عاما لإلدارة العامة للجمارك أنه سيمنح الفرصة الكاملة للشباب

اجلالوي: الهيكل التنظيمي وتطوير املرافق اجلمركية احلدودية في مقدمة أولوياتي

أمير زكي

أعلن مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشار جمال اجلالوي عن أنه سيعطي 
األولوية العتماد وإقرار الهيكل التنظيمي 
لإلدارة العامة للجمارك ليكون العمود 
الفقــري باعتباره ترتيبــا إداريا، الفتا 
إلى أن الهيكل سيضم مناصب إشرافية 
ضعف املوجودة والقائمة حاليا مع منح 
الشــباب الفرصة الكاملــة لتولي مهام 
ضمن شروط وضوابط اخلدمة املدنية 
ويتضمن وضع الرجل املناسب في املكان 

املناسب.
وقال املستشار اجلالوي في تصريح 
صحافي امــس على هامش اســتقباله 
املهنئــني بتوليه مهــام منصبه اجلديد 
مديرا عاما للجمارك، وذلك في مســرح 

اإلدارة العامــة للجمارك في الشــويخ، 
إنه سيسعى إلى تطوير البنية التحتية 
للمنافــذ واملرافق اجلمركية احلدودية، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة 
املســتثمرة لتكون املنشــآت احلدودية 
اجلمركية مبثابة بيئة مناسبة للعاملني 
من رجــال اجلمارك. وثمن املستشــار 
اجلــالوي الثقة الغالية بتوليه منصب 
مديــر عام اجلمارك، معربا عن شــكره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد، وســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبــارك، على ما 
أولوه له من  ثقة في تولي قيادة اإلدارة 

العامة للجمارك.
وتوجه مدير عام اجلمارك بالشــكر 
الى جميع رجال اجلمارك الذين متكنوا 

فــي غضون األيــام القليلة املاضية من 
إحباط تهريب كميات كبيرة من املخدرات 
واملؤثرات العقلية، وذلك في املطار ومنافذ 
برية، داعيا مفتشــي اجلمارك الى بذل 

املزيد من اجلهد والعطاء.
وفيمــا يتعلــق مبــا اذا كان يعتزم 
القيام بجوالت علــى املراكز اجلمركية 
لالطالع على النواقــص واالحتياجات 
وتقييم العمل، قال: بالتأكيد هذه خطوة 
مهمة لكنها مؤجلة إلى حني، مؤكدا أنه 
سيتابع عن كثب كل ما ينشر على وسائل 
التواصل وسيتفاعل مع ما ينشر حول 
رجال اجلمارك وأوضاعهم واحتياجاتهم.
يشــار الــى أن املستشــار اجلالوي 
سيستقبل منتسبي اجلمارك اليوم من 
التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة 

ظهرا.

املستشار يتوسط عددا من املهنئني املستشار اجلالوي مستقبال الزميل أمير زكياملستشار جمال اجلالوي 

جانب من املهنئني

سميرة عمر: 
»األبحاث« يحتل مكانة 
رائدة في مجال اإلدارة 

البيئية الهادفة إلى 
احلفاظ على سالمة 

األنظمة البحرية


