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العتيبي: KILAW ستعلن أسماء الطلبة 
املقبولني على نفقتهم األسبوع املقبل

كشــف العميد املساعد 
للشــؤون الطالبية بكلية 
القانون الكويتية العاملية 
(KILAW) د.صالح العتيبي 
أن الكلية ســتعلن أسماء 
مــن  املقبولــني  الطلبــة 
الدارســني علــى نفقتهــم 
اخلاصــة فــي منتصــف 

األسبوع املقبل.
وذكــر د.العتيبــي في 
تصريــح صحافي أن عدد 
املتوقــع قبولهم  الطلبــة 
من الدارسني على نفقتهم 

اخلاصة يتراوح بني ٢٥٠ و٢٨٠ طالبا وطالبة، 
الفتا إلى أن الكلية شــهدت هــذا العام إقباال 
كبيــرا مــن الطلبــة الراغبني فــي االلتحاق 
للدراسة بها ســواء طلبة البعثات الداخلية 
او الطلبة الدارســني علــى نفقتهم اخلاصة، 
حيث فاقت أعداد املتقدمني للكلية ٣ أضعاف 
القدرة االســتيعابية للكلية، مشــيرا إلى أن 
الكلية ملتزمة بالطاقة االستيعابية احملددة 
سواء لطلبة البعثات الداخلية او للدارسني 
على نفقتهم. ودعا د.العتيبي جميع املقبولني 

في الكلية إلمتام إجراءات القبول واستكمال 
املتطلبــات الالزمة لبدء الدراســية، متمنيا 
جلميع الطلبة املستجدين واملستمرين حياة 
دراســية موفقة ومستقبال ناجحا، مؤكدا أن 
كلية القانون الكويتية العاملية تسعى دوما 
للتطوير والتحديث لتخريج أجيال متسلحني 
بأفضــل أنــواع العلم وحاملني لشــهادة في 
القانون باللغتــني العربية واإلجنليزية مبا 
يجعل اخلريج مطلوبا ومميزا في سوق العمل 

سواء بالقطاع احلكومي أو اخلاص.

تتراوح أعدادهم بني ٢٥٠ و٢٨٠ طالباً وطالبة

د.فيصل الكندري د.صالح العتيبي

«وربة» داعم لـ «الشباب» 
في «تطوير رأس املال البشري»

في إطار مبادرات بنك وربة املجتمعية لدعم 
اجلهود الرامية لتطوير رأس املال البشــري 
املتمثل في فئة الشباب وبالتعاون مع الهيئة 
العامة للشــباب، أوضحت رئيسة مجموعة 
املــوارد البشــرية واخلدمــات العامة معالي 
الرشيد أن بنك وربة يحرص على دعم مشاريع 
الدولة جتاه الكــوادر الوطنية بهدف تأهيل 
وتدريب الشــباب الكويتي وخلق مســارات 
مهنية لهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأضافت الرشيد أن بنك وربة يثمن اجلهود 
املبذولة من قبل الهيئة العامة للشباب على 
رعاية وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية من 
خالل توفير فرص العمل ومســاعدتهم على 
حتديد مساراتهم الوظيفية بتعريفهم بطبيعة 
العمــل في القطــاع اخلــاص وتوفير برامج 

تدريبية لصقل قدراتهم تشــجيعا للشباب 
الوطني على االلتحاق بالعمل في هذا القطاع 

احليوي ودعم تأهيل الكفاءات الكويتية.
وقالت الرشــيد إن هذا الدعم يعد واجبا 
وطنيــا يهدف مــن خالله البنك لالســتثمار 
بالكوادر الوطنية وتطويرها للمساهمة في 
دعم املسيرة التنموية بالكويت واملشاركة في 
بناء الوطن، فبنك وربة كان ومازال سباقا في 
تأهيل وتطوير الكوادر، وال ســيما الوطنية 
منها عبر برامج تدريب وتطوير متخصصة 
في التحول الرقمي، وتكنولوجيا املعلومات، 
إضافة إلى االستثمار والعمليات املصرفية، 
كما يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات، حيث 
إن استثمار طاقات شباب الكويت هو استثمار 

وطني تنفيذا لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

جانب من اجتماع «املوارد البشرية» مع هيئة الشباب

انتهاء فترة تسجيل املستجدين
للفصل الدراسي األول في «التطبيقي»

أعلن نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيس 
جلنة املســتجدين في االحتــاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب نواف اجلنفاوي انتهاء فترة تسجيل 
املستجدين للطلبة املتقدمني لكليات ومعاهد 
الهيئة للفصل الدراســي األول ٢٠٢٢-٢٠٢٣. 
وقال اجلنفاوي: ملا كان شــكر العباد هو من 
متام شكر رب العباد، وألن لكل جناح عرفانا 

وامتنانا، وتقديرا للمجهودات التي بذلت من 
أعضاء جلنة املســتجدين «بنني وبنات» في 
استقبال زمالئهم املستجدين ومساعدتهم في 
عملية التسجيل باملوقع االلكتروني للهيئة 
ســواء مبقر االحتــاد في العديليــة أو املقار 
اخلارجية لالحتاد فقد وجب توجيه الشكر 
والعرفــان جلميع أعضــاء اللجنة ولكل من 

ساهم في جناح عملها.

سلمان: «الهندسة والبترول» خّرجت 
١٣ ألف مهندس ومهندسة

نظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة 
في مكتب مساعد العميد للشؤون الطالبية لقاء مفتوحا 
مع الطلبة املســتجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يوم 
األحــد املاضي، وذلك لتوضيح أنظمة ولوائح اجلامعة، 
وتعريف الطلبة بجميع التخصصات الهندسية املقبولني 
بهــا، كمــا مت عقد لقاءات مفتوحة لكل قســم علمي على 
حدة للطلبة املستجدين، وعمل جولة بأرجاء الكلية من 

قاعات ومختبرات ومرافق.
وشــارك في اللقاء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة 
والبترول د.عايد سلمان، ومساعد العميد للشؤون الطالبية 

د.بدر البصيري، ورؤساء األقسام العلمية.
ورحــب البصيري بالطلبة املســتجدين، مباركا لهم 
قبولهم بجامعة الكويت وحتديدا كلية الهندسة والبترول، 
موضحا ان اللقاء من القلب إلى القلب، ألن الهدف األسمى 
هو رؤية املقبولني مهندســي املستقبل، مؤكدا ان رحلة 
اجلامعة مختلفة بكل املقاييس فهي تعليمية وتثقيفية 
وبناء هوية جديدة، وأن املستجدين سوف يتذكرون هذا 
اليوم في حفل تخرجهم بعد أربع سنوات حافلة بالتميز.
مــن جهته، بارك القائم بأعمال عميد كلية الهندســة 
والبترول د.عايد سلمان للطلبة املستجدين قبولهم في 
الكلية، مبينا أن عدد الطلبة املقبولني الذين وثقوا قبولهم 
حتى يوم األحد ١٠٨٥ طالبا وطالبة، مؤكدا أن الكلية تعد 
منزلهم الثاني، وســيقضون فيهــا معظم أوقاتهم خالل 

سنوات الدراسة.
وبني ســلمان ان الكلية خرجت نحو ١٣ ألف مهندس 
ومهندسة انتشروا في سوق العمل، مما أكسبها احتراما 
وتقديرا في املجتمع، مبينا ان الهندسة من أكثر املهن طلبا 
في سوق العمل، ألن خريجي الكلية لديهم صفات يصعب 
إيجادها في اآلخرين كالدقة وطلب املعرفة والعمل حتت 

الضغط واملنهجية املنظمة في حل املشاكل.

جانب من اللقاء املفتوح مع الطلبة املستجدين

جولة تعريفية للطلبة

دراسة: احلرارة ستتجاوز الـ ٤٠ في أكثر من ٤ أشهر بالسنة
حذرت دراسة حديثة من 
أن اســتمرار ارتفاع درجات 
احلرارة في الكويت سيؤثر 
ســلبا على الصحة العامة، 
ارتفــاع معــدل  وبالتالــي 

الوفيات.
هذا مــا ذكرته الدراســة 
مجلــة  فــي  املنشــورة 
 Environmental Research
 Qالتصنيــف ١ Letters ذات 
 Impact تأثيــر  ومبعامــل 
Factor يعادل ٦٫٩٤٧، والتي 
أعدها األستاذ املساعد بقسم 
الصحة البيئية واملهنية في 
كلية الصحة العامة بجامعة 
الكويت د.براك األحمد كباحث 

منذ التسعينيات في الكويت 
إلى الوقت احلالي باتت غير 
مســبوقة، مقارنة بدرجات 

يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر 
أو غير مباشر، متوقعة زيادة 
مبقــدار ٥٪ إلى ١١٪ بنســبة 
الوفيات بسبب احلرارة في 

الكويت.
وحذر الباحثون من أنه 
بحلول نهاية القرن احلالي، 
فإن ١٤ من كل ١٠٠ حالة وفاة 
في الكويت قد تكون بسبب 
احلرارة القاسية من التغير 
املناخي، علما أن آثار التغير 
املناخي لن تكون متساوية 
بني جميع فئات املجتمع في 
الكويت، إذ سيكون العاملون 
في الظروف القاســية أكثر 

عرضة للخطر.

احلــرارة فــي العقــد األول 
(منذ عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩)، 
ومن املتوقع أن نشهد زيادة 
مبتوســط درجات احلرارة 
مبقــدار ١٫٨ إلــى ٢٫٦ درجة 
مئويــة بحلول عــام ٢٠٥٩، 
و٢٫٧ إلى ٥٫٥ درجات مئوية 
بحلول عام ٢٠٩٩،  مما يعني 
إمكانية جتاوز درجة احلرارة 
مؤشر الـ ٤٠ درجة مئوية في 
أكثر من ٤ أشهر في السنة.

وأوضحــت الدراســة أن 
 التعــرض لدرجات احلرارة 
العاليــة يؤدي إلــى تدهور 
احلالة الصحيــة ملن لديهم 
أمراض مزمنة، األمر الذي قد 

د.براك األحمد

رئيسي، والباحثون الدوليون 
آنا ماريا كابريرا، وكاي تشني، 
وآرون  غارشــيك،  وأريــد 
بيرنستني، وجويل شوارتز، 
وبتروس كوتراكيس بتمويل 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وبالتعاون مع مركز 
هارڤــارد للمنــاخ والصحة 
والبيئــة العامليــة، ومركــز 
ييل للصحة والتغير املناخي 
بالواليات املتحدة األميركية، 
ومعهد بيرن لدراسات الصحة 
الوقائية «مركز إيشــر» في 

سويسرا.
وأشارت الدراسة إلى أن 
وتيرة  ارتفاع درجات احلرارة 

انطالق برامج مركز «ابن الهيثم» سبتمبر املقبل
أعلــن مديــر مركــز ابن 
الهيثم للتدريب التابع للهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب د.وليد إظبية عن 
بدء التسجيل في خطة املركز 
التدريبية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
والتــي تهــدف إلــى صقل 
مهــارات وقــدرات العاملني 
الدولــة مبــا  مبؤسســات 
يلبي احتياجات ومتطلبات 

اجلهات املختلفة.
وأوضح إظبية أن اخلطة 
تنطلــق مــن ٤ ســبتمبر 

ومتتــد حتى ٩ مارس ٢٠٢٣ عبر ٤٦ برنامجا 
تدريبيا متنوعا في جميع املجاالت مثل اإلدارة 

واحملاســبة واحلاســب اآللــي 
والقانون وتنمية الذات والقيادة 
يقدمها نخبة مختارة من املدربني 
املعتمدين مــن ذوي اخلبرات 
التدريبيــة، مؤكــدا على إميان 
املركز بأهميــة صقل وتدريب 
الدرجــات  العاملــني بجميــع 
الوظيفية عبر إكسابهم املهارات 
لتحسني األداء وزيارة اإلنتاجية 

الالزمة لسوق العمل.
وبني أنــه ميكــن للراغبني 
في التسجيل االطالع على هذه 
الدورات عبر زيارة موقع الهيئة 
اإللكتروني WWW.PAAET.EDU.KW مركز ابن 

الهيثم للتدريب.

د.وليد إظبية

عادل املرزوق: احلرارة تبدأ باالنخفاض التدريجي اليوم.. 
وفترة جمرة القيظ تنتهي بعد ١٣ يومًا والرطوبة تزداد الثالثاء

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن درجــة احلــرارة 
ستبدأ باالنخفاض التدريجي 
اعتبــارا من اليــوم، الفتا الى 
انــه ميكن القــول ان احلرارة 
فــي منطقــة اخلليج وشــبه 
اجلزيرة العربية التزال مرتفعة 
وتتجاوز فــي بعض االحيان 
٤٨ درجــة مئوية. وأوضح ان 
املنطقة التزال تخضع لتأثير 
منخفض الهند املوسمي الذي 
يزداد ارتفاعا كلما اجتهنا غربا.

وفيما يلي التفاصيل:
نتحدث فلكيا ونشير الى 
أن األربعاء املوافق ١٠ أغسطس 
انتهت فترة نوء املرزم أو جنم 
(املــرزم) هو جنم الشــعرى 
اليماني الذي يظهر قبيل طلوع 
الشمس في جهة الشرق والذي 
ميتاز بشدة بريقه في السماء، 
وللعلــم فإن (نوء املرزم) هو 
جنم من جنوم كوكبة اجلبار 
ويســمى باللغــة اإلجنليزية 
Bellatrix وهو جنم عمالق جدا 
وعظيم احلجم ويبلغ حجمه 
٥ أضعاف حجم الشمس (أي 
أكبر من الشمس خمس مرات) 
وهو من النجوم الساطعة في 
الســماء ليال وأكثرهــا ملعانا 
بــني  وبريقــا ومييــل لونــه 
األزرق واألبيض ويفوق ملعانه 

باالنخفاض التدريجي من بعد 
فتــرة الكليبني ولكن بصورة 
عامة نقول بأن منطقة اخلليج 
العربي وشبه اجلزيرة العربية 
التزال درجات احلــرارة فيها 
مرتفعة وتتجــاوز في بعض 
األحيــان درجــة (٤٨) درجة 
مئويــة وهــذا راجــع إلــى أن 
املنطقــة ال تــزال تخضع إلى 
تأثير منخفض الهند املوسمي، 
وال يزال هذا املنخفض اجلوي 
متمركزا فوق هذه املنطقة، حيث 
تبلغ قوة هذا املنخفض اجلوي 
فوق سواحل اخلليج العربي 
بني (٩٩٥ و٩٩٧) مليبار، ويزداد 
هذا املرتفع اجلوي ارتفاعا في 
أرقامه كلما اجتهنا غربا، فتكون 
قوة هذا املنخفض اجلوي في 

أغسطس واجلمعة ١٢ أغسطس، 
واحتمال سرعتها أن تكون بني 
(٢٥-٣٣) كم/س ولكن سوف 
يتغير اجتــاه الرياح من يوم 
السبت ١٣ أغسطس إلى رياح 
أقــرب ما تكون رياح جنوبية 
شرقية (كوس مطلعي) تكون 
بني خفيفة إلى معتدلة السرعة، 
ومتوقع سرعتها بني (١٧ و٢١) 
كــم/س، وفــي يــوم الثالثاء 
املوافق ١٦ أغســطس فإنه من 
املتوقع أن يتغير اجتاه الرياح 
وتكون رياحا شرقية (كوس)، 
وســوف تســتمر إلى ما بعد 
(دلوق السهيل) والذي يدلق 
أو يظهر في يوم ٢٤ أغسطس، 
وسوف تؤدي رياح الكوس هذه 
إلى زيادة نسبة الرطوبة، ومن 
املتوقع أن تكون رطوبة نسبتها 
بني (٤٠ و٦٠٪) خصوصا في 
األيام التي تسبق فترة (دلوق 

السهيل) وبأيام قليلة جدا.
أما بالنسبة حلالة البحر فقد 
دخل من اليوم في حالة تيارات 
احلمل الشديدة االندفاع وغير 
الصاحلة للصيد (يكون البلد 
مطفح ومتنعه يصك القوع)، 
واملــوج يكــون بــني خفيــف 
ومعتدل في االرتفاع، ويكون 
ارتفاعــه بني (٣٠ و١٨٠ســم)، 

واهللا تعالى أعلم.

وســط شبه اجلزيرة العربية 
بني (١٠٠١ و١٠٠٣) مليبار، بينما 
تكون قوته على سواحل البحر 

األحمر (١٠١٠و١٠١٢) مليبار.
وبداية نوء النثرة أو فترة 
حــر الكليبني تكــون اليوم ١١ 
أيامــه ١٣  أغســطس وعــدد 
يومــا، وهو آخــر النجوم في 
فتــرة القيظ، ومتتــاز فترته 
بشدة حرارة اجلو والرطوبة 
العالية، وهذا النوء هو عبارة 
عن جنمتني األولى ميانية أي 
موقع هذه النجمة في اجلنوب، 
والنجمة األخرى شامية أي هي 
من جنوم الشمال أي موقعها في 
الشمال، ويظهر جنم الكليبني 
في يوم ٤ أغسطس في السماء 
ولكن يشــاهد في الكويت في 
يوم ٦ أغســطس في ســاعات 
الفجر األولى. ولكن أفضل وقت 
لرؤية جنمي الكليبني يكون في 
فصل الربيــع وحتديدا يكون 
في شــهر (فبرايــر) وينتهي 
هــذا النــوء مع فتــرة (دلوق 
الســهيل) التي تكون في يوم 

٢٤ أغسطس. 
ونشــير هنــا إلــى حالــة 
الطقس خالل األيــام القادمة، 
ونقول انه سوف تستمر الرياح 
الغربيــة املعتدلة  الشــمالية 
الســرعة يومــي اخلميــس ١١ 

اخلبير الفلكي أكد أن املنطقة ال تزال تخضع لتأثير منخفض الهند املوسمي

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

وضياؤه ضياء الشمس بنحو 
٤٠٠٠ مرة وهو أشــد النجوم 
ســطوعا فــي الســماء، ولكن 
بسبب قرب الشــمس والقمر 
وكوكــب الزهــرة مــن الكرة 
األرضيــة جتــد هــذه األجرام 
الســماوية أكثر ملعانا من هذا 
النجم والذي يبعد هذا النجم 
بحوالي ٢٤٥ سنة ضوئية عن 
األرض. ومن شــدة ملعانه في 
السماء فقد كانت بعض القبائل 
العربية تعبده فأخبرهم ربنا 
سبحانه وتعالى بأنه (هو رب 
الشــعرى).  وعادة يظهر هذا 
النجم في يوم ٧/٣٠ من كل عام 
فــي اجلنوب وهو موجود في 
السماء قبل هذا التاريخ ولكنه 
يظهر في النهار وتغطيه أشعة 
الشمس فال يظهر للعيان قبل 
هذه الفترة ويستمر ظهوره في 
الليل حتى يوم ١١/١ حيث يغيب 
عن السماء ويكون غروبه في 
جهة الغرب، وظهور هذا النجم 
في السماء هو وقت بداية فترة 
(نوء املرزم) الذي في نهايته 
تكــون بدايــة نــوء النثرة أو 
الفترة املعروفة محليا باســم 

الكليبني. 
مع دخول املنطقة في فترة 
نوء النثرة (أو الكلبني) اليوم 
١١ أغسطس سوف تبدأ احلرارة 


