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أكد تشكيل 4 لجان إلعادة النظر في ملفات المعاقين

التمار: 35750 معاقًا مسجلون بالهيئة
و8000 حالة صعوبات وبطء تعلم

إنجازات التمار.. تفعيل زيادة العالوة االجتماعية لألوالد ٪100
اس��تعرض التمار ما قام باجنازه منذ توليه املسؤولية 
على الشكل التالي: االتفاق على تفعيل املادة 36 بشأن زيادة 
العالوة االجتماعية املقررة قانونا لالوالد بنس��بة 100% من 
قيمته��ا االصلية عن كل ولد م��ن ذوي االعاقة وجار بحث 
آلية التفعيل. اما املادة 41 بشأن تقاعد الشخص املعاق فقد 
مت تفعيلها الصحاب االعاقات املتوس��طة الدائمة والشديدة 
الدائمة. اما تفعيل املادة 42 فبصدد املراحل االخيرة لوضع 

اللوائح والضوابط لتقاعد ولي امر املعاق.
كما مت تفعيل املادة 43 بشأن معاش االعاقة.

وفيما يتعلق ببنك التسليف واالدخار مت االتفاق مع بنك 
التسليف واالدخار على تفعيل املادة 31 بشأن منحة الزواج 
وقد مت منح االعاقة الشديدة واملتوسطة منحة مقدارها 4000 
دينار. كما مت تفعيل املادة 32 بشأن املنحة السكنية واعتبار 
املبلغ 10000 دينار منحة لالعاقات املتوسطة والشديدة ومنح 

االعاقات البسيطة مبلغا وقدره 5000 دينار.
كم��ا متت املوافقة على تفعيل املادة 33 بش��أن القرض 

العقاري وفق شروط وضوابط بنك التسليف واالدخار.
وفيما يتعلق باملؤسسة العامة للرعاية السكنية فالعمل 
جار لتفعيل املادة 34 فيما يتعلق باالولوية االعتبارية للرعاية 
السكنية. وفيما يتعلق بالبنك املركزي فقد مت االجتماع مع 
محافظة البنك املركزي ومت االتفاق على تقدمي التس��هيالت 

الستفادة االشخاص ذوي االعاقة من معاش االعاقة.
وقام فري��ق من الهيئة بزي��ارة ميدانية للمقر اخلاص 
بذوي االعاقة الكائن في منطقة جنوب السرة وعقب ذلك مت 
االجتماع مع قيادات وزارة الشؤون ملناقشة االجراءات االدارية 
والقانونية الستالم املبنى املؤقت بجنوب السرة والذي يعتبر 
مناسبا للمعاقني واملوظفني على السواء حيث مت البدء بالعمل 
به قبل انفصال الهيئة عن الوزارة ومت اصدار قرار بتشكيل 
فريق عمل لالسراع في عملية النقل كما مت خالل االجتماع 
مناقش��ة آلية الفصل النهائي بني وزارة الشؤون مبا يتعلق 

باالمور االدارية واملالية والفنية والبرامج واملشاريع.
كما مت االجتماع مع د.فاضل صفر وزير االشغال العامة 

ووزير الدولة لش��ؤون البلدية وكان الغرض من االجتماع 
توفير ارض مبساحة 10.000م كمقر دائم للهيئة ولقد تبنى 
الدكتور مشكورا املوضوع بأهمية بالغة ووعد بالعمل عليها 

بأسرع وقت ممكن.
ومت تفعي��ل املادة رقم 40 من القانون بش��أن تخفيف 
ساعات العمل من قبل مؤسسات ووزارات الدولة والتي من 
خالله��ا مت منح املوظف أو املوظف��ة املعاقة حاليا واملوظف 
أو املوظف��ة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا حيث جاء النص 
كالتالي »يس��تحق املوظف واملوظفة م��ن ذوي االعاقة أو 
املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي اإلعاقة 
املتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتني 

يوميا مدفوعتي األجر«.
كما متت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ببعض الضوابط 
التكميلية لبعض احلاالت اإلنسانية املتعلقة بتخفيف ساعات 

العمل ملن لم تشملهم مادة 40 وذلك لالفادة.
ومت اصدار قرار بتشكيل أربع جلان عمل برئاسة املدير 
الع��ام لفحص ما يقارب من 35 ألف ملف لتحديث البيانات 

متهيدا الدخالها النظام اآللي.
مشاركة الهيئة في تنفيذ سياسات وخطط الدولة االمنائية 
للمشاريع املعتمدة من خالل ادراج املشاريع التنموية املتعلقة 
مبجال ذوي االعاقة ولقد متثل ذلك باملشاريع التالية للعام 

2010 � 2011 فيما يلي:
أ � مشروع حصر أعداد املعاقني.

ب � مشروع الدمج املجتمعي.
ت � مشروع الوقاية من اإلعاقة.

أما املشاريع املدرجة في عام 2011 � 2013 فتمثل ذلك في 
عمل مجموعة من املشاريع وهي كاآلتي:

أ � مش��روع ميكنة جميع أعمال الهيئة العامة لش��ؤون 
ذوي اإلعاقة.

ب � بناء اس��تراتيجية وطنية لشؤون ذوي االعاقة 
مبثابة وثيقة وطنية برؤية مس��تقبلية واهداف وبرامج 
حتد من حدوث االعاقات وتضمن حصول املعاقني على 

احتياجاتهم وطموحاتهم.
ت � مشروع التقومي الش��امل للدعم التعليمي اخلاص 

باملعاقني.
ومت عقد اجتماع من ممثلني من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم��ل والهيئة العامة لش��ؤون ذوي اإلعاقة وممثلني من 
وزارة اخلارجية والعدل مع جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس 
األمة واالتفاق على انضم��ام الكويت في االتفاقية الدولية 
حلقوق االشخاص ذوي االعاقة والتي ستعرض على جدول 
أعم��ال مجلس األمة ف��ي دور االنعقاد ال��ذي يبدأ بتاريخ 

.2010/10/26
ومتت مخاطبة وزارة اخلارجية لتزويد الهيئة مبا يتعلق 
باملؤمترات والندوات واحملافل الدولية والعربية وتزويد الهيئة 

بجميع املراسالت مبا يتعلق االشخاص ذوي اإلعاقة.
 )UNDP( كما مت التنسيق مع مكتب األمم املتحدة اإلمنائي
بالكويت متهيدا البرام اتفاقية تعاون معه فيما يخص االرتقاء 

باخلدمات املقدمة لالشخاص ذوي االعاقة.
ومت تفعيل املواد من 50 � 55 وذلك من خالل عقد اجتماع 
مجلس ادارة بحضور ممثلي الوزارات وجمعيات النفع العام 
واالندية التخصصية ومت استعراض مقترح الالئحة الداخلية 
التي تضمنت آلية انعقاد اجللسات واختصاصات املدير ونوابه 
ومقترح قرار اللجنة الفنية ومت خالل االجتماع اختيار خالد 

بوكحيل نائبا للرئيس وعصام بن حيدر مقررا.
ومتت تفعيل املادة 56 فيما يخص اعداد ميزانية للهيئة 
والتي تبدأ من 2010/5/28 حتى 2011/3/31 ومت االنتهاء من إعداد 

امليزانية السنوية التي تبدأ من 2011/4/1 – 2012/3/31.
ومت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبحث آلية لتفعيل 
املادة 37 فيما يخص اعفاء االشخاص ذوي االعاقة من دفع 
الرس��وم احلكومية مقابل اخلدمات العامة، وحتديد ماهية 

الرسوم.
كما مت العمل على  تأهيل املقر احلالي ليتناسب مع زيادة 
اعداد االشخاص ذوي االعاقة ولتسهيل مراجعتهم وذلك من 

خالل تأهيل السرداب في املبنى الستقبال املعامالت.

  مبن�ى جديد جاٍر العم�ل لالنتقال إلي�ه.. ومخاطبة الجه�ات المعنية لعدم 
تنظي�م أي نش�اط للمعاقين قب�ل الحص�ول على موافقة مس�بقة م�ن الهيئة

د.جاسم التمار وعصام بن حيدر خالل املؤمتر الصحافي

بشرى شعبان
كشف مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار 
ان اع����داد املعاقني احلاصلني على 
ش����هادة معاق وصل الى 35750 
معاقا، وان الهيئة تقوم اسبوعيا 
بفت����ح ما بني 100 و120 ملفا وهذا 
يدل على ان اعداد املعاقني في تزايد 

ملحوظ.
وقال خالل مؤمتر صحافي عقد 
صباح امس في مكتبه، استعرض 
خالله ما قامت الهيئة بعمله منذ 
توليه منصب املدير العام بداية من 
اغسطس، ان فتح امللف ال يعني 
بالضرورة ان يكون صاحبه معاقا، 
ولكن ذلك ال ينف����ي ازدياد اعداد 

املعاقني.
واكد ان اولوي����ة عمل الهيئة 
ف����ي تقدمي  س����تكون محصورة 
اخلدم����ات والتقدميات ألصحاب 
االعاقة املستحقني فعليا وذلك من 
خالل وض����ع الضوابط واملعايير 
إعاق����ة وحاجتها  ب����كل  اخلاصة 

الفعلية للخدمة.
واضاف التم����ار: وبالتالي ان 
املالية  التقدمي����ات واملنح  جميع 
الت����ي كفلها قان����ون املعاقني رقم 
2010/8 ال يستفيد منها اال املعاق 
احلقيقي وذلك بناء على ش����هادة 
اعاقة حديثة وصادرة عن الهيئة 
بع����د حتديث البيان����ات اخلاصة 

باملعاق في ملفه.
واشار الى ان الهيكل التنظيمي 
للهيئ����ة لم يقر حت����ى اآلن وهو 
موجود في ديوان اخلدمة املدنية 
النهائية لالعتماد  وفي مراحل����ه 
وبعدها س����تبدأ عملية تس����كني 
الوظائف وفق الهيكل وسنعمل على 
ان تكون نسبة املعاقني العاملني في 
الهيئة 20% من اس����اس على عدد 
املوظفني، وبالنسبة ملدعي االعاقة 

من املجلس البلدي ليكون انشاؤه 
ضمن اخلطة املستقبلية واخذنا 
وعودا باالسراع في اجناز املراسالت 
اخلاصة باملوقع مع وعود بأن يكون 
متعدد االدوار الستيعاب الزيادة 

في اعداد املعاقني واملوظفني.
وكش����ف التمار اقام����ة صالة 
متكاملة في سرداب املبنى احلالي 
فيها كل اقسام الهيئة يتم فيها اجناز 
معاملة املعاقني دون حاجة للتنقل 
بني االدوار، كما قمنا بتحديد ايام 
االحد واالثنني واالربعاء لتسليم 
املعام����الت والثالث����اء واخلميس 

الستالم املعاملة بعد اجنازها.
واكد ان الهيئة العامة لشؤون 
االعاقة هي جلميع املعاقني وبالتالي 
متت مخاطبة جميع اجلهات باال 
تقوم مبا فيهم م����دارس التربية 
بتنظي����م اي نش����اط ذات عالقة 
باملعاقني اال بع����د احلصول على 
موافقة مس����بقة من الهيئة وذلك 
لوضع حد ألي استغالل لقضية 
املعاقني. وبالنس����بة لصعوبات 
التعلم، وبطيئي التعلم اوضح ان 
اعدادهم وصل����ت الى 8000 حالة 
وليسوا ضمن ال� 35750 حالة من 

االعاقة اجلسدية والذهنية.
وبني ان الهيئة اجنزت امليزانية 
االنتقالي����ة للهيئ����ة م����ن تاريخ 
2010/5/8 حتى 2011/3/31، وحاليا 
جتري املراجعات النهائية مليزانية 
عام 2012/2011 وبذلك تكون الهيئة 
من اولى مؤسسات الدولة ووزاراتها 
التي تنجز امليزانية اخلاصة بها. 
وكشف التمار عن قيام مجلس 
ادارة الهيئة خالل اجتماعه املقبل 
بالهيئة  باختيار الشعار اخلاص 
بعدم����ا طل����ب م����ن ذوي االعاقة 
وضعه وس����يتم االختيار ضمن 
ثالثة ش����عارات وضعها املعاقني 

بأنفسهم.

قال ان اي متخصص احصائي ينظر 
الى االرقام يستغرب، لذلك طلبت 
االطالع على تقارير ديوان احملاسبة 
وشكلت 4 جلان متخصصة تقوم 
بفحص امللفات من اجلانب االداري 
متهيدا إلدخالها في نظام احلاسب 
اآللي وتب����ني ان هناك الكثير من 
امللفات مستنداتها ناقصة او قدمية 
حتتاج لتحديث وشهادات متهيدا 
إلدخالها في احلاس����ب اآللي، كما 
يج����ري تقييم امللفات وباش����رنا 
فعال في اجلانب االداري ووضعنا 
منوذجا سيبنى عليه احلاسب اآللي 
وحرصن����ا عل����ى ان تأخذ جميع 
الف����رق البيانات اخلاصة بأولياء 
انفسهم  املعاقني  او  املعاقني  امور 
لالتصال به����م لتحديث بياناتهم 
لكي نتمكن من حصر املوضوع، 
انه لتخفيف الضغط  الى  مشيرا 
على املراجعني البد من ايجاد خط 
ساخن لإلجابة عن االستفسارات 
ولكن لألس����ف في املبنى احلالي 

التكنولوجيا معدومة.
واوضح التمار ان هناك مجموعة 
كبيرة ف����ي امللفات حتتاج إلعادة 
تقييم، كما ان املعايير األساسية 
العتماد نسب اإلعاقة حتتاج للتركيز 
عليها ألن فقدان املعايير واالعتماد 
على اجتهادات يؤدي الى خلل في 
النظر بالنس����بة  حتديد وجهات 

ملستوى ونسبة االعاقة.
وكشف عن قيام اللجنة القانونية 
بوضع ضوابط على اساسها يتم 
منح شهادة معاق ملستحقي املنح 
املالي����ة الس����يما املتعلق����ة ببنك 

التسليف االسكاني.
وسيتم فيما بعد عبر اللجنة 
الطبية حتدي����د كل إعاقة ووضع 
الضواب����ط الت����ي على أساس����ها 
سيستفيد املعاق من املنح املمنوحة 

له مبوجب القانون.
واكد ان الهيئة هي هيئة املعاقني 
ونطلب من املعاقني بعض الوقت 
ألن تفعيل مواد القانون حتتاج الى 

وقت وجل ما نطلبه من املعاقني 
منحنا فرصة بس����يطة ليأخذوا 

بعدها كل حقوقهم.
وب����ني التمار ان م����ن اولوية 
عملنا ايج����اد مبنى جديد للهيئة 
ولهذا قمنا بزي����ارة ملركز تنمية 
املجتمع في منطقة الس����الم الذي 
خصصته وزارة الش����ؤون سابقا 
ليكون مقرا مؤقتا للمجلس االعلى 
آنذاك واطلعنا عليه ونقلنا الصورة 
للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
رئيس الهيئة وطلب منا ايجاد مبنى 
اكثر مالءمة وبالفعل وجدنا مبنى 
في منطقة الساملية، وحاليا سنعمل 
على اس����تئجاره متهيدا لالنتقال 
اما الي����ه او الى املبنى املخصص 
ف����ي منطقة الس����الم ليكون مقرا 
مؤقتا.وبالنسبة للموقع احملدد في 
الساملية لبناء مركز دائم  منطقة 
على مساحة 4700م2 قابلنا وزير 
االشغال والبلدية د.فاضل صفر 
لالستفسار عن االرض املخصصة 

الرومي: المنطقة تشهد نقالت نوعية
افتتاح االجتماع التحضيري الـ 16 لوكالء »الخدمة المدنية«

محمد الرومي وسعيد الهاشمي خالل االجتماع 

دانيا شومان
أكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي 
ان املنطقة تشهد نقالت نوعية وقفزات تنموية 

واجنازات جديرة بالذكر واالهتمام واالشادة.
وقال الرومي خالل افتتاح االجتماع التحضيري 
السادس عشر لوكالء االجهزة املركزية في اخلدمة 
املدنية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
صباح أمس بفندق جي دبليو ماريوت ان ما تتطلبه 
عمليات التنمية الشاملة مزيد من العطاء واالبداع 

والتميز في االداء العام.
مؤكدا ضرورة االنفتاح على العالم اخلارجي 
واالستفادة من جتارب الدول االخرى في مختلف 
املجاالت، خاصة فيما يتعلق باالس���تراتيجيات 
واالهداف املركزية ورسم ومتابعة تنفيذ وتقييم 

اخلطط والبرامج واملشاريع االمنائية.
وأش���ار الى ان املجتمع اخلليجي كيان واحد 
ومجتمع واحد، مضيفا: سنسعى جاهدين من خالل 
هذه االنشطة ان نضع كل طاقاتنا وإمكانياتنا ملا 

فيه خدمة أوطننا وشعوب منطقتنا.
وأكد ان التغيير والتطوير يتطلب دراس���ات 
وأبحاثا ومجهودات مستمرة ويستلزم تشخيصا 
ش���امال ومتكامال لالوضاع السائدة في االجهزة 
والنظ���م واالفراد وامل���وارد واالمكانات املتاحة، 
مضيفا: من ثم التعرف على مواطن اخللل والقصور 
ودراستها وحتديد املشكالت التي تعيق عمليات 
التطوير والتنمية وتالفي أسبابها ووضع احللول 
واملقترحات املناسبة لها، وبلورة فرص النجاح 
ونقاط االنطالق املناسبة لالصالح والتغيير حتى 
تتمكن من التطوير والتحسني املستمر واالرتقاء 
مبس���تويات ودرجات كفاءة االف���راد والوحدات 
املؤسس���ية، ورفع مع���دالت االداء العام، متمنيا 
الوصول لالهداف والغايات املخططة، وحتقيق 
النتائج املرجوة وفق رؤى واستراتيجيات الوحدات 

التنفيذية باالجهزة احلكومية.

بنود وموضوعات

وعن جدول اعم���ال االجتماعات قال الرومي: 
اجل���دول مليء بالبن���ود واملوضوع���ات املهمة 
واحليوية، اذ انها ترتبط بجوانب أساس���ية في 
منظومة التطوير والتنمية بخاصة ما يتعلق بإدارة 
التنمية البشرية وعمليات التدريب وربط املسار 
الوظيفي باملس���ار التدريبي، والبوابة اخلليجية 
والتحديات املعاصرة، كذلك عرض التجارب االدارية 
الناجحة في اخلدمة املدنية بدول املجلس وبرمجة 
املشاريع املستقبلية وغيرها من البنود التي سيتم 
تناولها بالبحث والتحليل واملناقشة وتبادل اآلراء 

واألفكار بشأنها بني املجتمعني.

وش���دد الرومي على ان مالمح العصر احلالي 
ومعطياته حتتم على اجلميع االسراع في مواكبة 
ركب التقدم واالنطالق نحو آفاق املستقبل بثقة 
وعلم ودراية لكي ميكن لنا الوصول ملس���تويات 
أعلى في االداء ومعدالت اكبر في االنتاجية واجلودة 
والش���فافية للنهوض بأجهزة ودواوين اخلدمة 

املدنية في دول املجلس.
وختم الرومي بالتأكيد على ضرورة اتباع العمل 
املخطط وفق النظريات واملناهج واألساليب اإلدارية 
احلديثة مثل اإلدارة باألهداف، اإلدارة الرشيدة، 
إدارة اجلودة الشاملة، اإلدارة االلكترونية وغيرها 

هي سبيلنا لتحقيق هذه الغايات املرجوة.
ونيابة عن األمني العام املساعد لشؤون االنسان 
والبيئة عبدالرحمن بن حمد العطية األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، قال مدير 
ادارة املوارد البشرية سعيد الهاشمي: استكماال 
جلهودكم السابقة التي بدأمتوها طيلة السنوات 
املاضية على مدى خمسة عشر اجتماعا حظيت 
بالعديد من التوصيات ومشاريع العمل التي كانت 
محل اهتمام ومتابعة االمانة العامة وجميع الدول 

األعضاء.
متمنيا اس���تمرار العطاء والتقدم من خالل ما 
هو معروض على جدول اعمال االجتماع احلالي 
والذي يتضمن عدة موضوعات، مش���يرا الى ان 
منه���ا ما هو مرفوع من اللجن���ة الفنية اخلاصة 
ببرمجة مشاريع العمل املستقبلية في مجال اخلدمة 
املدنية والتنمية االدارية املتمثلة في االطار العام 
االسترشادي الستراتيجية تنمية املوارد البشرية، 
ومتويل مشاريع اللجنة وغيرها، وأضاف الهاشمي: 
كما انه معروض عليكم التصميم النهائي لبوابة 
اخلدم���ة املدنية والتنمي���ة االدارية بعد ان أكمل 
الفريق الفني جميع اخلدمات املطلوب ادراجها في 
البواب���ة، ومعروض ايض�����ا عدد من املقترحات 
التي تقدمت بها دولة قط����ر وتتطل����ب بحثك���م 

ومناقشته��ا.
وعلى هامش االجتماع قال الوكيل املس���اعد 
لشؤون التطوير االداري زيد النويف: يأتي هذا 
االجتماع في اطار التش���اور والتعاون بني دول 
املجلس في مختل���ف اجلوانب التي تهم اخلدمة 
املدنية وأبرز املوضوعات التي سيتم بحثها في 
االجتم���اع البوابة اخلليجية ب���ني دول املجلس 
وحتديث بياناتها في اطاراتها العامة واخلاصة، 
مشيرا الى االطار العام االرشادي لتنمية املوارد 
البشرية على مستوى دول املجلس بني األنظمة 
املرتبطة باملوارد البش���رية والتأكيد على اهمية 
األنش���طة واملؤمترات والدورات التدريبية على 

مستوى املجلس.

»الخط األخضر« تدعو لتوزيع 
التعويضات البيئية على المواطنين

الصرعاوي: تبييض الشعاب المرجانية يحيلها إلى مدينة أشباح
دعت جماع����ة اخلط األخضر 
البيئية الى توزيع التعويضات 
البيئية املق����درة باملليارات على 
املواطنني لثبوت تضررهم صحيا 
بسبب اجلرائم البيئية التي ارتكبها 

النظام العراقي البائد.
وحذرت م����ن الغموض الذي 
يكتنف ملف التعويضات البيئية، 
حيث تدور الكثير من الش����بهات 
حول هذا امللف ما يعزز بل يؤكد انها 
لن تصرف في اوجهها الصحيحة 
املتمثلة ف����ي تعويض املواطنني 
بعد تعرضهم للملوثات الناجتة 
عن االحتالل العراقي. واكدت ان 
تعويض افراد املجتمع بيئيا حق 
اصيل وواجب التنفيذ وال ميكن 

مناقشته لثبوته قانونيا وبيئيا 
وصحي����ا على جمي����ع االصعدة 
الدولية واالقليمية واحمللية وانه 
ليس من حق احلكومة جتاهل حق 
افراد املجتمع في هذه التعويضات 
البيئية املقدرة باملليارات. وذكرت ان 
العديد من الدراسات اثبتت التأثير 
الصحي للدمار البيئي الذي تعرضت 
له البالد بسبب االحتالل العراقي 
وحذرت من خطورة ذلك على صحة 
املواطنني خصوصا في ظل تفاقم 
املشاكل الصحية بشكل غير معقول 
بعد االحتالل العراقي ما يؤكد ما 
ذهبت اليه الدراسات. كما دعت الى 
وقف جمي����ع املناقصات املتعلقة 
بالتعويضات البيئية خصوصا 

في ظل الشبهات املالية احمليطة 
بهذا امللف وبعد ان ثبت أن املتبقي 
من االضرار البيئية هو البحيرات 
النفطي����ة وعملية معاجلتها غير 
مكلفة على االطالق ما يعني ان هناك 
وفرا في التعويضات البيئية يفوق 

الثالثة مليارات مجهول املصير.
واكدت ان توزيع التعويضات 
البيئية على املواطنني باالضافة 
الى كونه حقا من حقوق املواطنني 
فإنه يس����اهم في اغالق هذا امللف 
الذي دارت حوله الشبهات محليا 
ودوليا كما سيساهم في معاجلة 
الكثير من املشاكل املالية التي تعاني 
منها االسر الكويتية باالضافة الى 

انعاش االقتصاد الكويتي.

قال األستاذ في كلية العلوم بجامعة 
الكويت د.محمد الصرعاوي ان تبييض 
الشعاب املرجانية هو مرض يحيلها إلى 
مدينة أشباح حيث يتحول لونها الزاهي 
البراق الى لون ابيض وتنعدم املخلوقات 
البحرية بسبب انعدام الغذاء من حولها. 
وقال الصرعاوي في دراسة اعدها حول 
ظاه���رة تبييض الش���عاب املرجانية أن 
الشعاب كائنات حية ومخلوقات بحرية 
جميلة تتمتع بالعديد من األلوان واألشكال 
واالحج���ام املختلفة وف���ق املدخالت من 
الطحالب وامل���واد الغذائية األخرى التي 
تتعايش معها في بيئ���ة متزنة كما أنها 
تعتبر ثروة طبيعية وهبها اهلل كمورد 
غذائي للعديد من األس���ماك والسالحف 
والقواقع والعناكب البحرية وغيرها من 

املخلوقات البحرية.
واوضح ان ثمة نظاما بيئيا )ايكولوجيا( 

يعتمد  عل���ى عدد من 
العناصر االساسية التي 
متد الشعاب املرجانية 
واحليوية  بالنش���اط 
واالزده���ار والتن���وع 
وم���ن اهمه���ا احلرارة 
والعمق وأشعة الشمس 
والتي���ارات البحري���ة 
وامللوح���ة والعكارة. 
واعتب���ر ان الش���عاب 
املوارد  املرجانية م���ن 
االقتصادية العليا لعدد 
العالم وتعد  من بلدان 
مواق���ع تزخر بالعلوم 

احليوية وت���زود الباحثني واالكادمييني 
بالسجل التاريخي )جيولوجي وايكولوجي( 
للسواحل واملنطقة، حيث ان امتداد عمر 
الش���عاب املرجانية الى مئات اآلالف من 

السنني يعكس للباحثني 
املناخية من  التغيرات 
حرارة وضغط وملوحة 

وتيارات.
وقال د.الصرعاوي 
اه���م امراض  ان م���ن 
الش���عاب املرجانية ما 
يسمى بتبييض الشعاب 
املرجانية حيث تنقلب 
الوانه���ا الزاهي���ة الى 
الوان بيضاء وتنعدم 
م���ن حولها االس���ماك 
البحرية  واملخلوق���ات 
انعدام  األخرى بسبب 
الغذاء من حولها ولهذا يطلق عليها العلماء 
واملختصون »مدينة االشباح« مبعنى عدم 
وجود مالمح للحياة أو احلركة للمخلوقات 

البحرية األخرى.

وذكر ان هناك عددا من االسباب التي 
تؤدي الى م���وت أو تبييض الش���عاب 
املرجانية من أهمه���ا درجة حرارة مياه 
البحر العالية والتي قد تصل إلى 30 – 33 
درجة مئوية وهذه الدرجة العالية كفيلة 
بتغير املادة املسؤولة عن تغذية الشعاب 
املرجانية وامدادها بالڤيتامينات احليوية 
والغذاء املدع���م حلياتها حيث تقلل تلك 
احلرارة من افراز االنزميات املسؤولة عن 

ازدهار وألوان الشعاب املرجانية.
واضاف ان من االسباب ايضا ظاهرة 
النينو وهي تلك املياه احلارة التي تنتقل 
مع التيارات البحرية احملاذية خلط الساحل 
أو تلك التيارات القادمة من املناطق احلارة 
السيما االستوائية مما يساهم في تعطيل 
عملية البناء  الضوئي واألكسدة الضوئية 
بني اشعة الشمس والطحالب حول الشعاب 

املرجانية.

د.محمد الصرعاوي

)قاسم باشا(

� اإلطار العام االسترشادي إلستراتيجية 
تنمية املوارد البشرية في قطاع اخلدمة املدنية 

بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
� متويل مش��اريع اللجن��ة الفنية اخلاصة 
ببرمجة مشاريع العمل املستقبلية في اخلدمة 

املدنية والتنمية اإلدارية بدول املجلس.
� تغيير مسمى، اللجنة الفنية، وجلنة الفريق 

الفني اخلاص بالبوابة االلكترونية.
� البرنامج التدريبي للموارد البشرية )مقترح 

من األمانة العامة(.
� اللقاء الدوري الس��ابع عشر للمسؤولني 

التنفيذيني في أجهزة اخلدمة املدنية.
البواب��ة اخلليجية ألجه��زة اخلدمة املدنية 
ومعاه��د اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية على 

شبكة االنترنت.
مقترحات دولة قطر:

� االشكاليات والتحديات التي تعاني منها 
اجهزة اخلدمة املدنية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية واجلهود املبذولة للتصدي 
لها من خالل عرض التجارب اإلدارية الناجحة 

في اخلدمة املدنية بدول املجلس.
� ربط املس��ار الوظيفي باملسار التدريبي 
واآللي��ة املتبعة في دول املجلس، وبيان أهمية 
الربط بينهما في تطوير قدرات ومهارات ومعارف 

املوظف.
تقرير األمانة العامة بشأن نتائج اجتماعات 
مديري عموم معاه��د اإلدارة العامة والتنمية 

اإلدارية.
حتديد موعد ومكان االجتماع التحضيري 
السابع عشر للجنة الوكالء واالجتماع العاشر 

للوزراء.
ما يستجد من أعمال.

توصيات ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة
ببرمجة مشاريع العمل المستقبلية في الخدمة المدنية


