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الحماد استقبل أمين عام مجلس الشورى المصري

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد مبكتبه بوزارة 
العدل أمس أمني عام مجلس الشورى املصري 
املستشار فرج الدري الذي يزور البالد حاليا، 
تناول اللقاء عددا م���ن املوضوعات املتعلقة 
بالتشريعات ودور مجلس الشورى املصري 

التشريعي، وأشاد احلماد بالعالقات املتميزة 
بني البلدين الشقيقني في شتى املجاالت خاصة 

على الصعيد القضائي والقانوني.
بدوره شكر املستشار الدري الوزير احلماد 
على حفاوة اس���تقباله، مثمنا دور املستشار 
احلماد ف���ي دعم أطر التع���اون بني األجهزة 

القانونية في كل من الكويت ومصر.

رقية حسين: على المعلمين تجنب إثارة الطائفية
والسياسة والقبلية والتركيز على الجوانب التربوية

الفهد: 92 معلمًا ومعلمة شاركوا
في دورة التربية الخاصة للمعلمين الجدد

»أنصار الشورى والسالم«: إقامة
حكومة مستقلة هي األهم لفلسطين

في محاضرة لها ضمن أنشطة الدورة التدريبية

تهدف إلى صقل مهاراتهم في التعامل مع جميع اإلعاقات

لجنة برئاسة الروضان لتوزيع المرشحين للتوظيف

كتيبان للتعريف بكليات ومعاهد »التطبيقي«

للعمل التربوي.
وقد أش���اد املعلم���ون اجلدد 
الذين جت���اوز عددهم 250 معلما 
من مختلف التخصصات بحسن 
التنظيم والترتيب للدورة التدريبية 
والفائدة التي جنوها من املعلومات 

التي مت تقدميها لهم.
وفي ختام محاضرات اليوم 
األول أكدت رقية حس���ني على 
املعلم���ني اجلدد، بع���دم التردد 
التعليمية  في مراجعة املنطقة 
بعد االنتهاء من أنش���طة األيام 
التدريبية القادمة لالستفس���ار 
عم���ا يخصهم م���ن معلومات، 
الثاني  الي���وم  ان  وموضح���ة 
لل���دورة التدريبي���ة مخصص 
إلدارة األنشطة التربوية وإدارة 
الشؤون اإلدارية والفنية، وفي 
اليوم الثالث ستبدأ املوضوعات 
التدريبي���ة  لل���دورة  الفني���ة 
وستس���تمر حتى نهاية الدورة 
في 2010/9/22، وينقسم خاللها 
املعلمون الى مجموعات كل حسب 
التخصص حيث سيقوم التوجيه 
الفن���ي املعني بتدريب املعلمني 
على كل ما يخص اجلوانب الفنية 
للمجال الدراسي، ومتنت حسني 
للجميع قضاء عام دراسي مفعم 
الوافدين  بالنجاح، وللمعلمني 
طيب اإلقامة والعمل في بلدهم 
الثاني الكويت املعطاءة واحملبة 

لكل من يعمل على أرضها.

التربي����ة اخلاصة س����واء كانت 
حركية او بصرية او سمعية وكذلك 
التوحد والداون واالعاقة الذهنية 
وعلى املعلم واملعلمة اجلديد ان 
يعي����ا متاما كيفي����ة التعامل مع 
تلك االعاقات املختلفة فقد تكون 
احلاجة للمعلم او املعلمة اليوم 
في مدارس الرج����اء والتي تهتم 
بتدريس الطالب املعاقني حركيا 
وف����ي الع����ام املقبل ق����د نحتاج 
املعلم في م����دارس النور والتي 
تهتم بتدريس املعاقني بصريا او 
مدارس االمل التي تختص باالعاقة 
املدارس  الس����معية وغيرها من 
االخرى بأن يكون املعلم او املعلمة 
مهيأ للتدريس في تلك املدارس وال 
تكون له حجة فالعمل مطلوب في 
جميع املدارس والتعامل مع جميع 

االعاقات املوجودة.

املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا 
فيما كنتم قالوا كنا مستضعفني 
في األرض قالوا ألم تكن أرض 
اهلل واس���عة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا( ڈ سورة النساء: 
97، فاحلرية الدينية تأتي أوال 
حتى نتفادى غضب اهلل علينا 
فاحلرية الدينية مقدمة على 
الدولة الدميوقراطية العلمانية 
الوطنية وعلى شعار  وعلى 
الزعتر  »نحن باقون ما بقى 
والزيتون«، وعلى املفاوض 
الفلسطيني ان يشترط على 
املفاوض االسرائيلي ان يرفع 
احلصار عن غزة وان يطلق 
س���راح املعتقلني في سجون 
اسرائيل وان يوقف استيراد 
العمالة من أوروبا الشرقية ومن 
الدول اآلسيوية وان يستعني 
بالعمالة الفلسطينية كما كان 
احلال في السابق وبذلك نطبق 
نظرية العيش املشترك بسالم 

»السالم االقتصادي«.
واحلديث النبوي الشريف 
يقول »يوشك ان تتداعى عليكم 
األمم كم���ا تتداعى األكلة إلى 
قصعتها قالوا أو من قلة نحن 
يوم إذن يا رسول اهلل؟ قال 
بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء 
الس���يل« فاليهود هم رؤساء 
أكلة القصعة ويسيطرون على 
القرار األميركي وقرار االحتاد 

األوروبي والروسي.
فالعقالنية مطلوبة بيننا 
وبني اليهود وعلينا ان نستفيد 
من علمهم والتكنولوجيا التي 
ميلكونها لذا علينا ان نحتويهم 
بالس���الم ألنهم يخافون من 
السالم أكثر من احلرب، وهم 
أهل كتاب وجميعنا من ذرية 
سيدنا إبراهيم گ فنحن أبناء 
عمومة وديننا اإلسالمي يسمح 
لنا مبصاهرتهم، وكان اهلل في 

عون املفاوض الفلسطيني.

القائمني على العمل في مكاتب 
اخلدمة االجتماعية والنفس���ية 
حلل املش���كالت الطالبية وفق 
خصائص املرحلة العمرية لكل 
منهم، والعمل على جتنب هذه 

املشكالت والعنف الطالبي.
ثم اس���تكمل مراقب التعليم 
الس���عيد اجلزء  الثانوي وليد 
الثاني من ال���دورة وتناول في 
حديثه ومضات تربوية هادفة 
لفت فيها عناية املعلمني اجلدد 
الى أهمية تلك الومضات ليكون 
املعلم ناجحا ومبدعا في مسيرته 

العملية.
واختتم���ت مراقب���ة رياض 
األطفال زكية أب���ل اليوم األول 
بحقوق املعل���م وواجباته، من 
خالل اللوائ���ح والنظم املنظمة 

الشطي ومراقبة الشؤون اإلدارية 
واملالية باإلنابة نوال الرامزي.

واشارت الفهد الى ان محاضرات 
الدورة تركز على كيفية التعامل 
مع جميع االعاق����ات في مدارس 

اإلسالمي )اخلالفة الناقصة( 
وبالتالي تلغي منظمة التحرير 
الفلسطينية وفتح وحماس 

والفصائل.
ويق���ول القرآن الكرمي )ال 
يقاتلونكم جميعا إال في قرى 
محصن���ة أو م���ن وراء جدر 
بأسهم بينهم شديد حتسبهم 
جميعا وقلوبهم ش���تى ذلك 
بأنهم قوم ال يعقلون( ڈ 
سورة احلشر: 14، كما يقول 
عز وج���ل )وأع���دوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط 
اخليل ترهبون به عدو اهلل 
وعدوكم( ڈ سورة األنفال: 
60، ونسأل هل سالح احلجارة 
صالح وفعال ملقاومة سالح 

العدو )الدبابة(؟
واض���اف املزيني: وعلينا 
ان نطبق ما جاء في معاهدة 
صلح احلديبية ما بني املسلمني 
واملشركني، وفيها معان كثيرة 
من اإلفادة للمسلمني لذا نرجو 
الفلسطيني ان  املفاوض  من 
يركز على احلرية الدينية أوال 

وقبل كل شيء.
وجماعة أنصار الشورى 
والس���الم حترص على اقامة 
الش���عائر الدينية اإلسالمية 
أوال، فاحلري���ة الدينية طبقا 
لآلية الكرمية )إن الذين توفاهم 

مريم بندق
العاصمة  واصلت منطق���ة 
ال���دورة  التعليمي���ة أنش���طة 
التدريبي���ة للمعلم���ني اجلدد 
مبدرس���ة ش���ريفة العوض���ي 

الثانوية للبنات.
استهلت محاضرات اليوم األول 
� الذي صادف أمس األول � مديرة 
ادارة الشؤون التعليمية مبنطقة 
العاصمة التعليمية رقية حسني، 
حيث تطرقت الى مجموعة من 
القضايا التربوية التي تهم الهيئة 
التعليمية املستجدة، مبينة أهمية 
التعرف عل���ى اللوائح والنظم 
الت���ي تنظم العمل التربوي في 
املدارس، وش���ددت حسني على 
أهمية التحلي بأخالقيات املهنة 
وامليث���اق األخالق���ي للمعلم، 
وجتنب تناول املوضوعات التي 
من شأنها إثارة االنفعاالت غير 
احملمودة كالطائفية والسياسة 
التركيز  والقبلية والتركيز كل 
على اجلوانب التربوية للعمل، 
مش���يدة بأهمية تضافر جهود 
األسرة املدرس���ية لضمان عام 
دراس���ي ناجح، داعية الهيئات 
التعليمي���ة ال���ى التعرف على 
التنظيم���ي للمنطقة  الهي���كل 
التعليمية وللمدرس���ة ملا لذلك 
من أهمية قصوى في تيس���ير 
أمور املعلمني، وشددت على أهمية 
التعاون والتنسيق والتواصل مع 

أكدت مراقبة الشؤون التعليمية 
مبدارس التربية اخلاصة هيا الفهد 
ان االدارة نظمت دورة للمعلمني 
واملعلمات اجلدد املقبولني للعمل 
في مدارس التربية اخلاصة وشارك 
بالدورة التي انطلقت صباح امس 
الثالث  االربعاء وتس����تمر حتى 
والعشرين من الشهر اجلاري 48 
معلما و44 معلم����ة بإجمالي 92 

معلما ومعلمة.
وبين����ت الفهد ف����ي تصريح 
للصحافيني خالل حضورها افتتاح 
أولى احملاضرات أن اإلدارة قامت 
بتنويع احملاضرات والتي يحاضر 
فيها جميع املوجهني واملوجهات 
في اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
وكذلك العاملون في مدارس التربية 
اخلاصة وشارك في احملاضرات 
الرعاي����ة الطالبية هدى  مراقبة 

أكدت جماعة أنصار الشورى 
والسالم انها تؤمن بأن دعوة 
إقامة  اإلسالم أهم بكثير من 
ق���د توافرت  الدولة مادامت 
احلري���ة الديني���ة والكرامة 

وضمانات احلقوق.
وقال أمني ع���ام اجلماعة 
د.أحم���د املزين���ي: نطمئ���ن 
الفلسطيني الى ان  املفاوض 
اسرائيل لن تعيش أكثر من 
150 سنة بإذن اهلل قياسا على 
احتالل الفرجنة )الصليبيني( 
لبلدنا فلس���طني 200 س���نة 
تقريبا، ث���م انتهى احتاللهم 

فنحن أمة كرارة ال فرارة.
وجماعة أنصار الشورى 
والس���الم ترى ان هناك فرقا 
كبيرا بني املقاومة الس���لمية 
والكفاح املسلح الذي يعتمد 
عل���ى احلج���ارة والعمليات 
االنتحاري���ة، فلو ان حماس 
أو تهادن���ت مع  تصاحل���ت 
اليهود لكان خيرا لها وألهل 

غزة احملاصرين.
املف���اوض  ان  ونعل���م 
الفلس���طيني يواجه أصعب 
الط���رف  املفاوض���ات م���ع 
اإلسرائيلي ألن األخير يريد من 
املفاوض الفلسطيني االعتراف 
بيهودي���ة اس���رائيل واقامة 
املس���توطنات وحدود آمنة..
الخ، مقابل اعتراف اسرائيل 
بحل الدولتني وعلى ان تكون 
الدولة الفلسطينة قابلة للحياة 
وهذه عبارة غامضة واليهود 

شاطرين في املفاوضات.
وت���رى جماع���ة أنصار 
الش���ورى والس���الم ان حل 
الدولتني ال يهمها كثيرا واملهم 
في نظرها هو اقامة حكومة 
فلس���طينية مستقلة تتكون 
من علماء املس���لمني ورجال 
الدي���ن املس���يحي وجماعة 
الس���الم اآلن االس���رائيلية 
حتت اشراف منظمة املؤمتر 

مريم بندق
ش���كلت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جلنة برئاسة وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع االداري عائش���ة الروضان لتوزيع املرشحني 
للتوظيف من ديوان اخلدمة املدنية، وتضم اللجنة في 
عضويتها: راشد العجيل – مدير ادارة املوارد البشرية، 
فيصل اجلطيلي – مراقب املتابعة الفنية مبكتب الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية، سعود اجلويسر – مراقب 
ميزانية الوظائف، منال الش���طي – مراقب االختيار، 
سلوى الشهاب – رئيس قسم اختيار الوظائف االدارية 
بادارة املوارد البش���رية، نشمية الضويحي – رئيس 

قسم ميزانية الوظائف بادارة املوارد البشرية.
تكلف اللجنة باملهام التالية:

1 � مقارنة ترش���يحات ديوان اخلدمة املدنية مع 
حاجة الوزارة املرسلة لديوان اخلدمة املدنية.

2 � توزيع املرش���حني من دي���وان اخلدمة املدنية 
وفق���ا حلاجة اإلدارات واملناطق التعليمية املرس���لة 

للديوان.
3 � البت في الترش���يحات الزائدة وغير املطلوبة 

الى ديوان اخلدمة املدنية.
4 � النظر في الطلبات املتقدمة من املرشحني حال 
رغبتهم في تغيير مركز العمل ويكون حسب حاجة 

االدارات واملناطق التعليمية.
5 � إعداد احصائية تتضمن اآلتي:

أ � عدد املرش���حني من ديوان اخلدمة املدنية لكل 
تخصص.

ب � املرشحون الذين مت تعيينهم.
ج � عدد املرشحني الذين متت اعادتهم للديوان.

وتصرف مكافأة مالي���ة لرئيس وأعضاء اللجنة 
بناء على عرض رئيسها.

ويعم���ل بهذا الق���رار اعتبارا م���ن تاريخه وملدة 
سنة.

وعل���ى جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 
مبوجبه.

محمد الخالدي
أصدرت إدارة العالق����ات العامة واإلعالم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كتيبا 
بعنوان »كليات التعليم التطبيقي«، وذلك ضمن 
خطة عمل اإلدارة في توسعة أنشطتها اإلعالمية، 
ويتضمن الكتيب إيضاح����ا مجمال ومفصال عن 
كليات الهيئة من أهدافها، رسالتها، رؤيتها، برامجها 
األكادميية، نظام الدراسة فيها، نبذة تاريخية عن 
برامجها، وأخيرا مج����االت عمل اخلريجني فيها. 
كما أص����درت اإلدارة كتيبا آخرا بعنوان »معاهد 
التدريب والدورات التدريبية اخلاصة«، وتضمن 
كل معاهد التدريب التابعة للهيئة وشرحا مفصال 
عن كل من هذه املعاهد من مقدمة، نظام الدراسة 
فيه، وحوافزه ومميزاته، ومجاالت عمل خريجيه، 
أنش����طته وخدماته، والتخصصات املتاحة فيه. 
وستس����تمر اإلدارة بإصدار املطبوعات وحتديث 

مطبوعات أخرى.

رقية حسني

هيا الفهد

د.أحمد املزيني

أحد كتيبات التعريف بكليات ومعاهد الهيئة

الساير: لن نتهاون في مواجهة كل من يسعى
إلى تجاوز القوانين أو اإلضرار بمصلحة العمل

القطان: مستشفى األمومة يفعّل صندوقه الخيري

السياسية واهتمامها بالقضية 
الصحية ودعم خدمات الوزارة 
وتطويرها في مختلف القطاعات 
الفتا الى سعي الوزارة اجلاد الى 
العمل على تقدمي افضل خدمة 
صحية للمريض لتحقيق طموح 
الشعب الكويتي للحصول على 

خدمات صحية متميزة.
وذك����ر د.الس����اير ان عجلة 
التطوير واالصالح بدأت بزيادة 
عدد االس����رة في املستشفيات 
وبناء املراكز الصحية واالستعانة 
العاملي����ة وعق����د  باخلب����رات 
االتفاقيات مع اكبر املستشفيات 
العاملي����ة اضافة الى مش����اريع 
صحية اخرى تهدف الى توفير 
افضل اخلدمات الصحية واكثرها 

تطورا على مستوى العالم.

مادي ونفسي ملرضى التصلب 
العصبي، وبعد فترة اتسمت 
باليأس م���ن وجود عالج لهذا 
املرض توصلنا وهلل احلمد إلى 

عالج هذا املرض.
وزادت، اليوم كلنا فخر بأن 
تساهم مؤسسة مثل مستشفى 
األمومة كأول من يتبرع رسميا 
لصال���ح جمعيتن���ا ملواصلة 
مس���يرتنا حملاربة هذا املرض 
ومن خالل التوعية املجتمعية 
بأعراض���ه، مؤكدة على أن أي 
مجتمع بال توعية صحية يعد 

مجتمعا مريضا.
ق���دم أمني صندوق  بدوره 
اجلمعية يوسف الكندري الشكر 
ملستشفى األمومة على تبرعها 
الكرمي لصالح اجلمعية مشيرا 
الى ان اجلمعية ستسعى من 
خالل هذا التبرع الى مزيد من 
التوعية حول مرض التصلب 

العصبي.

االمة جاسم اخلرافي والنواب 
ومتابعتهم اجل����ادة لالوضاع 
في وزارة الصحة مشددا على 
ضرورة تركيز اجلهود والتعاون 
من اجل االرتقاء وتطوير العمل 
وحتسني اخلدمات الصحية في 
البالد من خالل تطوير اداء العمل 
فنيا واداري����ا ومعاجلة اوجه 

القصور ومكامن اخللل.
وقال ان الفترة املقبلة ستشهد 
تطورا ف����ي اخلدمات الصحية 
الطبية،  مبختل����ف املج����االت 
موضحا ان خط����ة الوزارة في 
برنامج عمل احلكومة ش����املة 
ومحددة بج����دول زمني بهدف 
االرتق����اء والنه����وض بالقطاع 

الصحي في الكويت.
واكد د.الساير حرص القيادة 

التي تبرع متط���وع إلجرائها 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
في بداية إجرائها، نسعى إلى 
إثبات أن الكويت ليس���ت أقل 
من الدول التي يتم فيها إجراء 
تلك العملية، التي متت بنجاح 
منذ إجرائها في ش���هر مارس 

املاضي.
أما نائبة رئي���س جمعية 
مرضى التصلب العصبي فقالت 
إن املجتمع الكويتي جبل بجميع 
مؤسساته العامة واخلاصة على 
حب اخلير ومد يد اخلير في كل 
املجاالت، الفتة إلى أن جمعية 
الكويتية  التصلب العصب���ي 
احدى جمعيات النفع العام قامت 
على س���واعد املرضى من أجل 
خدمتهم والتعريف مبرضهم، 

ومد يد العون لهم.
أن���ه خالل  إلى  وأش���ارت 
السبع سنوات املاضية عملت 
اجلمعية بجهود أبنائها من دعم 

مبصلحة العمل »داعيا اجلميع 
ال����ى العمل من اج����ل الكويت 

ومصلحة املرضى.
واشاد باهتمام رئيس مجلس 

إلى أن اجلمعية منذ عام 2005 
وهي تطالب مؤسسات املجتمع 
مبس���اعدتها من خالل التبرع 
املادي لتستمر في أنشطتها إال 
أن العائق الوحيد كان في عدم 

إشهارها.
وأضافت، بعد إشهار اجلمعية 
وإجراء عملية القسطرة الوردية 

مسؤول كائنا من كان يتجاوز 
القوانني ألنن����ا نطبق القانون 
باعتباره مسطرة واحدة على 
اجلميع« مؤكدا ان »يده ممدودة 

للتعاون مع اجلميع«.
ودع����ا د.الس����اير كل م����ن 
او  ميتل����ك معلوم����ات موثقة 
لدي����ه بيانات ع����ن وجود اي 
مخالفات او جتاوزات س����واء 
فيما يخص ترس����يات االجهزة 
الطبي����ة ومناقصاتها اوغيرها 
الى االبالغ عنها الى املسؤولني 
في الوزارة، مضيفا ان »ابوابنا 
مفتوحة ولن نتردد في محاسبة 

املخطئ«.
وشدد على ان الوزارة »لن 
تتهاون في مواجهة كل من يسعى 
الى جت����اوز القوانني لالضرار 

ولكن ميتد إلى ما هو أبعد من 
ذلك مثل املشاركة املجتمعية، 
والنظر في األم���ور الصحية 
للمجتم���ع الكويت���ي وغي���ر 
الصحية كمحاولة الس���تكمال 
حلقة التواصل بني املؤسس���ة 

واملجتمع املدني.
إل���ى أن ش���عار  وأش���ار 
املستشفى هو »من حيث تبدأ 
احلياة« ويوجد به كادر طبي من 
إيطاليا وأملانيا وبعض اجلناسي 
العربية األخرى، وهو مستشفى 
متخصص في أمراض الوالدة 
وطب األطفال من الوالدة حتى 
سن 16 سنة، وتشتمل على عدة 
عيادات مختلفة مثل النس���اء 

والتوليد واألطفال واملختبر.
من جانبه���ا، قالت رئيس 
التصل���ب  جمعي���ة مرض���ى 
العصبي منى املصيريع: نشكر 
املستشفى على دعمه للجمعية 
من خالل ذلك التبرع، مشيرة 

اكد وزير الصح����ة د.هالل 
الساير امس حرصه واهتمامه 
باملالحظات التي يبديها اعضاء 
مجلس االمة حول شؤون الوزارة 
ومرافقها بهدف االستفادة منها 
لتحقيق املصلح����ة العامة في 
الس����لطتني  التعاون بني  اطار 

التشريعية والتنفيذية.
وقال د.الس����اير ل� »كونا«: 
ان الرقاب����ة واملس����اءلة وابداء 
املالحظ����ات به����دف معاجل����ة 
السلبيات امور ايجابية وحيوية 
ودليل على حرص اجلميع على 
املصلحة العامة، مبينا ان الوزارة 
ماضية في حتسني خدماتها في 

مختلف قطاعاتها.
الوزارة لن تتردد  ان  وذكر 
»ف����ي محاس����بة اي موظف أو 

حنان عبدالمعبود
أعلن مدي���ر إدارة العالقات 
العامة في مستش���فى األمومة 
أحمد القطان عن تفعيل صندوق 
مستش���فى األمومة اخليري، 
والذي يس���عى املستشفى من 
خالله إل���ى التواصل مع أفراد 
املجتمع، ومساعدتهم والتخفيف 
عنه���م، الفتا إل���ى أن انطالق 
املبادرة يأت���ي من خالل  تلك 
التزام املستشفى جتاه أهدافها 
االجتماعية، وإحساسا بدورها 
املجتمعي كمؤسس���ة حديثة 

فاعلة باملجتمع الكويتي.
وأضاف أن املستشفى يفخر 
بأن يقدم أول تبرعاته املادية 
الرمضانية جلمعية التصلب 
العصبي كمبادرة إيجابية من 
املستشفى للتفاعل مع املجتمع 
وأفراده، حيث يؤمن مستشفى 
األمومة بأن دوره ال يكمن في 
اخلدمات العالجية الصحية فقط 

طالب من يمتلك معلومات عن أي مخالفات بإبالغها لمسؤولي »الصحة«

قدّم أول تبرعاته المادية الرمضانية لجمعية التصلب العصبي

د.هالل الساير

منى املصيريع

فريق الغوص يواصل متابعة
التغير المناخي على الشعاب المرجانية

أعلن فريق الغوص التابع للجمعية الكويتية حلماية البيئة مواصلته 
مشروع قياس أثر التغير املناخي وظاهرة النينو على الشعاب املرجانية 

في الكويت، وذلك ببدء املرحلة الثانية من املشروع يوم األحد املقبل.
وقال املنسق العام للمشروع د.ثامر الرشيدي في تصريح ل� »كونا« 
أمس ان املشروع الذي انطلق قبل شهرين يهدف الى متابعة تأثير التغير 
املناخ����ي على ابيضاض وموت الش����عاب املرجانية في املنطقة املمتدة 
من س����واحل اخلليج العربي وحتى سواحل افريقيا ومناطق اخرى في 
العالم. وأضاف الرشيدي ان املرحلة األولى من املشروع تضمنت وضع 
مجسات وحساسات خاصة تتم زراعتها للمرة األولى في داخل أجسام 
الشعاب املرجانية ومحيطها من املياه والتربة بهدف قياس تأثير هذه 

الظاهرة عليها.
وأشار الى جناح الفريق في رصد تغير درجة احلرارة مبعدل قراءة 
كل ساعة وعلى مدار 24 ساعة خالل فترة الشهرين املاضيني، مؤكدا ان 
ظاهرة ابيضاض الشعاب املرجانية التي رصدها الفريق في األيام املاضية 
شهدت وجود تأثير طبيعي عليها وهذا ما ذهبت إليه اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة. من جانبه، قال عضو فريق الغوص في اجلمعية أسامة 
السرحان ان املرحلة الثانية من املشروع تتضمن جمع البيانات التي مت 
حصرها خالل الفترة املاضية. وأفاد السرحان بأن اجلمعية ستستقبل 
خالل األسبوع املقبل خبيرين هما مسؤول الشعاب املرجانية في البحر 
األحمر، ورئيس مجموعة متابعة ابيضاض املرجان حول العالم ومقرها 
جن����وب افريقيا، وذلك للتعاون في حتلي����ل البيانات ومقارنتها مع ما 
ذهبت إليه اجلمعية من دراس����ة تغير درجة احلرارة من صور األقمار 

الصناعية على مدى ال� 20 عاما املاضية.

أحد اعضاء فريق الغوص يرصد أثر التغير املناخي على الشعاب املرجانية


