
ضمن االستراتيجية املتبعة في إدارة 
األم��ن وال��س��ام��ة بجامعة الكويت داخ��ل 
اجلامعة لنشر ثقافة التوعية والسامة 
العامة والوقائية وبهدف النهوض باجلانب 
ال��ت��وع��وي واالرش����ادي وال��وق��ائ��ي لألمن 
والسامة، وانطاقاً من حرص إدارة األمن 
والسامة على نشر ثقافة السامة املرورية 
والتعريف ب��إج��راءات ووس��ائ��ل السامة 
امل��روري��ة ال��واج��ب اتباعها داخ��ل املجتمع 
اجلامعي، التي تعد من املتطلبات الهامة 
والضرورية للحفاظ على سامة مرتادي 

مدينة صباح السالم اجلامعية من )طلبة 
- موظفني - أعضاء هيئة التدريس( بصفة 
خاصة، وجميع مرتادي احل��رم اجلامعي 
بصفة ع��ام��ة، وتعريفهم بكيفية وق��وع 
احل��وادث امل��روري��ة، وذل��ك نظراً ملا تشكله 
من مخاطر ينجم عنها وفيات وإصابات 
وخسائر بشرية بالغة. ومن هذا املنطلق 
ف���إن إدارة األم���ن وال��س��ام��ة بالتعاون 
والتنسيق املسبق مع اإلدارة العامة للمرور 
- وزارة الداخلية ستقوم بتنظيم محاضرة 
توعوية إرش��ادي��ة عن السام�ة املروي�ة 

حتت شع���ار )كيف تقع احلوادث املرورية 
؟؟(، حيث يلقيها ذوي االختصاص باإلدارة 
العامة للمرور – وزارة الداخلية - العقيد 
نواف احليان، واملقدم عبدالله بهمن، وذلك 
يوم االثنني املوافق 2019/11/25 الساعة 
10:00 صباحاً مبسرح كلية العلوم مبدينة 
صباح السالم اجلامعية – الشدادية، علماً 
بأن اإلدارة تعمل على تقدمي كل ما هو مفيد 
وجديد ألبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات 
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني وجميع 

مرتادي اجلامعة.

ب��ال��ت��زام��ن م��ع اخ��ت��ي��ار منظمة 
ال��ي��ون��س��ك��و ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 2019 
ليكون العام الدولي للجدول الدوري 
IYPT- 2019 ومبناسبة م��رور 
150 ع���ام ع��ل��ى ج����دول مندليف، 
احتفل قسم الكيمياء في كلية العلوم 
بجامعة ال��ك��وي��ت ب��ه��ذه املناسبة، 
بحضور ممثلني من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي واجلمعية الكيميائية 
الكويتية واألستاذة الدكتورة فايزة 
اخل���راف���ي، أس��ت��اذ ش��رف��ي بجامعة 
الكويت، ورؤس��اء األقسام العلمية 

وأعضاء الهيئة التدريسية.
وافتتح احلفل بكلمة من األستاذة 
ال��دك��ت��ورة ف��اي��زة اخل��راف��ي وال��ت��ي 
أوض��ح��ت أهمية اجل���دول ال���دوري 
بأنه أح��د أحجار ال��زاوي��ة للكيمياء 
ورك��ي��زت��ه األس��اس��ي��ة، مضيفًة بأن 
اجل����دول ال�����دوري يعتبر إجن����ازاً 
مل��ا يحتويه م��ن قيمية معلوماتية 
كبيرة يعرفها ويقدرها كل العلماء 
عامة والكيميائيني، ملا يتضمنه هذا 
اجل��دول منذ اكتشافه من معلومات 
وعناصر قيمة، حيث أن��ه حاضراً 
ف��ي ك��ل مختبرات وق��اع��ات دراس��ة 
الكيمياء ألهميته الكبيرة، مستلهمني 
بذلك روح االبتكار واملثابرة واجلهد 
املستلهمني من روح هذا العالم اجلليل 
مكتشف اجل��دول ال��دوري دمييتري 

مندليف.
أم���ا كلمة جمعية الكيميائيني 
ال��ك��وي��ت��ي��ة أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور حسن 
الشمري وال��ذي ق��ال إن االحتفاالت 
ب��ه��ذا االك��ت��ش��اف س��ت��زي��د ال��وع��ي 
العاملي بالكيمياء، وتظهر للعالم 
أهمية اجلدول ال��دوري وأنه أساسي 
للمجتمع العاملي ك��ون��ه ميثل لغة 

مشتركة.
وذكر الدكتور الشمري أن العالم 
يتغير وبشكل سريع ف��ي التعامل 
مع امل��واد الكيميائية، فهناك تسارع 
في االتفاقيات الدولية التي تهدف 
إل��ى حماية اإلن��س��ان، ففي األع���وام 

السابقة اجت��ه��ت اجل��ه��ود الدولية 
حلماية اإلن��س��ان م��ن التلوث ومما 
أنتج م��واد كيميائية فتغيرت بذلك 
األول��وي��ات واأله���داف، ففي السابق 
كانت الصناعات تعتمد على تطبيقات 
ع��ل��م ال��ك��ي��م��ي��اء ف��ي ص��ن��اع��ة امل���واد 
الكيميائية خلدمة اإلنسان، وحتقيق 
أرباح غافلني عن سلبيات هذه املواد 
وما ميكن أن تسببه من أضرار للبيئة 
واإلن��س��ان على حد س��واء، وم��ن هنا 
أص��ب��ح ال��ع��ال��م ب��ني مفترقي ط��رق، 
إما التغيير وإدراك ما ميكن إدراك��ه 
حلماية الشعوب من املعاناة واحلد 
من التلوث البيئي، لذا مت حظر الكثير 
من املواد الكيميائية املصنعة حيث لم 
يكن هذا املفهوم معروف وشائع قبل 
20 عام، أما في الوقت احلالي فأصبح 
لزاما على الدول حظر استخدام الكثير 
من املواد الكيميائية والتخلص منها 

بطرق آمنة.  كما استعرض الدكتور 
الشمري خال كلمته اتفاقية ميناناتا 
2016 املتعلقة مبادة الزئبق، والتي 
وضعت قيود ولوائح في استخدام 
املادة في التطبيقات الصناعية واحلد 
من انبعاثاتها، كما أن هناك اتفاقيات 
ع��دي��دة س��ت��رى ال��ن��ور ف��ي األع���وام 
القادمة منها ما يخص مواد الرصاص 

والكاديوم.
وأض���اف أن الكويت يوجد فيها 
مركز إقليمي التفاقية ستوكهولم 
للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول 
غ���رب آس��ي��ا، ح��ي��ث ي��ق��دم امل��س��اع��دة 
للدول للتخلص واحلد من انبعاثات 
املواد العضوية الثابتة كالديوكسني 
وال��ف��ي��وران وغ��ي��ره��ا م��ن املركبات 
اخل��ط��رة، وق��د انطلق م��ن الكويت 
م���ش���روع وط��ن��ي جل���رد امل��ل��وث��ات 
الكيميائية في شهر ابريل املاضي من 

ه��ذا العام وال��ذي يستمر مل��دة عامني 
جل��رد امل��واد ووض��ع خطة للتخلص 

واحلد من انبعاثاتها.
وب��������دوره ق�����ال رئ���ي���س ق��س��م 
الكيمياء الدكتور صالح املوسوي: 
إن احتفاالت جامعة الكويت تؤكد 
أهمية مساهمات العلوم املختلفة 
في رف��ع املستوى العلمي والثقافي 
واالجتماعي والصحي لدى البشر، 
حتى وصلنا إل��ى م��ا نحن عليه من 
العلوم واملعرفة والرفاهية في أمور 
حياتنا اليومية فبالعلم ترتقي األمم 
وبعلمائها تفتخر ال���دول وتزهو 
املجتمعات، وإن هذه االحتفالية تؤكد 
على أهمية علم الكيمياء في الصناعات 
املختلفة كالطب والصيدلة والزراعة، 
وبهذه املناسبة يفخر قسم الكيمياء 
بكلية العلوم بأنه معتمد أكادميياً 
من اجلمعية الكندية للكيمياء، وأن 

القسم ميلك برنامجني للماجستير 
والدكتوراه ويفخر بأنشطته البحثية 

وتعليمه املتميز. 
وقال الدكتور علي بومجداد عضو 
هيئة التدريس بقسم الكيمياء في كلمة 
ألقاها بهذه املناسبة: إن االحتفالية 
ج���اءت م��ن منطلق اه��ت��م��ام جامعة 
الكويت وقسم الكيمياء وتفاعلهم 
مع املواضيع واملناسبات العلمية 
العاملية، لذا مت تنظيم هذه االحتفالية 
وال��ت��ي استمرت على م��دى يومني، 
وتقدم بالشكر اجلزيل إل��ى اللجنة 
املنظمة للفعالية وخ��ص بالشكر 
م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت للتقدم العلمي
KFAS  على دعمهم لهذه الفعالية، 
كما شكر اجلمعية الكويتية للكيمياء 
ون���ادي الكيمياء الطابي بالقسم 
العلمي وجمعية العلوم الطابية على 

مشاركتهم في التنظيم.

2019 عامًا دوليًا بالتزامن مع اختيار »اليونسكو« 

150 عامًا على »اجلدول الدوري« »الكيمياء« احتفل مبرور 

د. فايزة اخلرافي تتقدم املشاركني
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جانب من احلضور

ف����اي����زة اخل������راف������ي: أح������د أح����ج����ار ال����زاوي����ة 
ل������ل������ك������ي������م������ي������اء ورك����������ي����������زت����������ه األس�������اس�������ي�������ة

ال���ش���م���ري: ال���ع���ال���م ي��ت��غ��ي��ر وب���ش���ك���ل س��ري��ع 
ف�������ي ال�����ت�����ع�����ام�����ل م�������ع امل�������������واد ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة

ب����وم����ج����داد: االح���ت���ف���ال���ي���ة ت����ؤك����د اه���ت���م���ام 
وتفاعلهما  الكيمياء  وقسم  الكويت  جامعة 
العاملية العلمية  وامل��ن��اس��ب��ات  امل��واض��ي��ع  م��ع 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور 

»األمن والسالمة« في جامعة الكويت
تنظم محاضرة »كيف تقع احلوادث املرورية؟«

Friday 22th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 25 من ربيع األول 1441 ه�/ 22 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة 

»الفلسفة« يقيم 
مؤمتر »التواصل 

اإلنساني« 
االثنني املقبل

حت��ت رع��اي��ة عميدة كلية 
اآلداب ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
يقيم قسم الفلسفة بالكلية 
مؤمتر”التواصل اإلنساني”، 
وذل��ك خ��ال الفترة من 25 - 
26 /2019/11، حيث سيقام 
ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ي���وم االث��ن��ني 
امل��واف��ق 2019/11/25 في 
الساعة 9 صباحاً، في كلية 
اآلداب املبنى اجل��ن��وب��ي في 
مدينة صباح السالم اجلامعية 

– الشدادية.

اخ��ت��ت��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة 
والبترول في جامعة الكويت 
أم��س اخلميس أع��م��ال املؤمتر 
الدولي السابع ألبحاث وتطوير 
الطاقة والذي عقد خال الفترة 
من 19 الى 21 نوفمبر اجلاري 
برعاية سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
وق��ال رئيس اللجنة املنظمة 
للمؤمتر ورئيس قسم الهندسة 
امليكانيكية في جامعة الكويت 
ال��دك��ت��ور س���رور العتيبي ل� 
)كونا( ان املؤمتر سلط الضوء 
على آخر املستجدات في مجاالت 
استخدامات الطاقة وتطوراتها 
والتي من شانها حتقيق أهداف 

النمو االستراتيجي املستدام.
وأوض��ح العتيبي أن املؤمتر 

ن��اق��ش نحو 40 ورق���ة علمية 
محكمة طرحها باحثون ميثلون 
17 دول���ة اض��اف��ة ال��ى عقد 6 
م��ح��اض��رات رئيسية ناقشت 

آخ��ر املستجدات وال��ت��ط��ورات 
ف��ي م��ج��االت الطاقة، الفتا الى 
مناقشة امل��ؤمت��ر ف��ي جلسته 
األخيرة الفرص والتحديات في 
مجال الطاقة الشمسية املركزة 

وحتلية املياه.
وأع��رب عن الشكر والتقدير 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
على دعمها لفعاليات املؤمتر 
وللجمعية األمريكية ملهندسي 
التكييف وال��ت��ب��ري��د )اش���ري( 
ملساهمتها في تنظيم املؤمتر.
واش���اد باملشاركة االيجابية 
والدور الفاعل ملؤسسة البترول 
الكويتية وشركة الغامن العاملية 
ووزارة الكهرباء واملاء وجمعية 
املهندسني الكويتية في اعمال 

املؤمتر.

العتيبي: سلط الضوء على آخر املستجدات في استخدامات الطاقة وتطوراتها 

جامعة الكويت تختتم أعمال املؤمتر 
الدولي السابع ألبحاث وتطوير الطاقة

د. سرور العتيبي

»التوجيه واإلرشاد« في »العلوم« شارك 
في امللتقى السنوي الثامن بثانوية قرطبة

فريق مكتب التوجيه واإلرشاد

اس��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة طب 
األس���ن���ان ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
الدكتورعادل العصفور ومساعد 
العميد لألبحاث وال��دراس��ات 
العليا الدكتورة أري��ج اخلباز 
ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ط���ب األس���ن���ان 
بجامعة ماكجيل بكندا الدكتورة 

إلهام إمامي.
وه����دف����ت ال�����زي�����ارة إل���ى 
توطيد العاقات الثقافية بني 
اجلانبني وتبادل اخلبرات في 
املجال العلمي والطبي، حيث 
مت خ��ال اللقاء مناقشة أوجه 
التعاون األك��ادمي��ي والبحثي 
بني الكليتني، باإلضافة إلى سبل 

تعزيز التعاون بينهما.
كما تبادل الطرفان اخلبرات 
وامل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة بشأن 
آخ����ر ال���ت���ط���ورات ال��ع��ل��م��ي��ة 

والتكنولوجية واتفق الطرفان 
في نهاية الزيارة على استمرارية 
التعاون بني اجلانبني، وشكرت 
د. إمامي جامعة الكويت ممثلة 

بكلية ط��ب األس��ن��ان وعميدها 
د. ع��ادل العصفور على حسن 
االستقبال واالهتمام ببرنامج 

الزيارة.

العصفور واخلباز بحثا مع عميدة كلية طب 
األسنان بجامعة ماكجيل التعاون املشترك 

د.إمامي تتوسط د. العصفور ود. اخلباز

»العلوم اإلدارية« نظمت حملة 
»احلياة عطاء وصحة متكاملة« 

انطاقا من الدور املناط مبؤسسات دولة الكويت في املساهمة 
بنشر التوعية الصحية، ودورها الكبير في توطيد العاقات ذات 
الشراكة املجتمعية مبجال التوعية الصحية، وبالتعاون ما بني 
إدارة العاقات العامة واإلع��ام وفريق إجناز للعمل التطوعي 
التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت أقيمت حملة 
“احلياة عطاء وصحة متكاملة” بحضور مساعد عميد شئون 
الطلبة للخدمات الطابية بجامعة الكويت الدكتور سلمان 
العنزي، واملقام بكلية العلوم اإلدارية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية -الشدادية، وذلك على مدى ثاث أيام متتالية خلل 

الفترة من -17 19 نوفمبر 2019.
وأف��ادت رئيسة قسم املعارض واملؤمترات ب��إدارة العاقات 
العامة واإلعام عالية كمال أن إقامة هذا املعرض يستهدف إتاحة 
الفرصة أمام الطلبة والطالبات لإلجابة على مختلف تساؤالتهم 
في مختلف املواضيع الطبية، باإلضافة إلى تعريفهم بطرق 
فقدان ال��وزن السليمة وجتميل األسنان ومعاجلاتها املختلفة 
واملتطورة، فضا عن طرق االعتناء بالبشرة والرياضة، وبرامج 
التغذية الصحية واالهتمام بالفحص ال��دوري عن األم��راض، 
ومعرفة األس��ال��ي��ب احلديثة ف��ي ال��ع��اج والهيئات املعنية 

باإلسعافات األولية والوقاية من احلوادث.
وأضافت كمال بأن اجلهات املشاركة في املعرض تشمل بنك 
ال��دم، وجمعية الهال األحمر، ومستشفى السام، ومستشفى 
املواساة، وعيادة نيو سمايل، وقهوة كيرتني، ونادي سيركيت، 
وفريق نيوتريكر، وشركة منو، وشركة أرض الطبيعة، وشركة 

أزهار الصابون، ونادي نيوتريفيا.
وذك��رت كمال أنه على هامش املعرض مت إلقاء محاضرات 
توعوية دارت ح��ول كيفية الوقاية م��ن اجللطات والصحة 
الغذائية االهتمام بالصحة، باإلضافة إلى حملة التبرع بالدم 

وتوزيع كتيبات ونشرات توعوية من قبل اجلهات املشاركة.

جانب من املشاركني

جانب من حضور طلبة املرحلة الثانوية

حتت عنوان “ من هنا نبدأ “ ش��ارك مكتب 
التوجيه واالرش���اد في كلية العلوم بجامعة 
الكويت في امللتقى السنوي الثامن ال��ذي أقيم 
في ثانوية قرطبة، وال��ذي يهدف إل��ى تعريف 
طلبة الثانوية بالتخصصات العلمية املطروحة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ون��س��ب ال��ق��ب��ول وم���ج���االت العمل 
املستقبلية جلميع تخصصات الكلية، باإلضافة 
إل��ى توزيع ال��ب��روش��ورات اخلاصة بالكلية ) 
مجاالت العمل – دليل الطالب املستمر – التحويل 
ب��ني التخصصات العلمية ف��ي كلية العلوم 

– التخصصات املساندة (.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد استقبل مكتب التوجيه 
واإلرش���اد طلبة املرحلة الثانوية من مدرسة 
املعرفة النموذجية في زيارة خاصة للكلية، مت 
خالها تعريف الطلبة بالتخصصات العلمية 
التي تطرحها األق��س��ام العلمية ومم��ي��زات كل 
تخصص علمي باإلضافة إل��ى مجاالت العمل 
املستقبلية ف��ي مرحلة م��ا بعد ال��ت��خ��رج، ومت 
ت��وزي��ع ب��روش��ورات خاصة بالكلية وتنظيم 

جولة للطلبة ملرافق الكلية.

جانب من فعاليات املؤمتر


