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 دراسة: السلوكيات السياسية السلبية تزيد ضغوط العمل

 اكدت دراسة علمية كويتية اميركية حديثة ان السلوك السياسي السلبي 
فـــي املنظمات او اجلهات احلكومية في الكويت يعمل على زيادة ضغوط 
العمل وانخفاض الشعور بالرضا واالداء والفعالية التنظيمية لدى العاملني 
فيها. وبينت الدراسة امليدانية املشتركة التي اعدها استاذ االدارة بجامعة 
الكويت د.سالم مرزوق الطحيح وزميله استاذ االدارة بجامعة والية اريزونا 
االميركية د.ديڤيد فان فليت ان السلوك السياسي في املنظمات احلكومية 

مازال يجذب انتباه علماء االدارة على مدى االربعني سنة املاضية. 

 علي فضل اهللا يبدأ زيارة للكويت اليوم
 يصل الى البالد اليوم االحد سماحة السيد علي فضل اهللا 
رئيس جمعية املبرات ومؤسسات املرجع الراحل السيد محمد 
حسني فضل اهللا، ومن املقرر ان يزور صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وكبار املسؤولني، كما ينتظر ان يعقد لقاء مفتوحا مع وسائل 
االعـــالم احمللية في جمعية الصحافيني وذلك في الثانية بعد 

ظهر غد االثنني. 

 حوراء القالف حصدت جائزتين في مسابقة إنتل بمكتبة اإلسكندرية

 االسكندرية ـ هناء السيد
  اشاد رئيس مجلس ادارة النادي العلمي 
م.اياد اخلرافي باملخترعني من ابناء الكويت 
املشاركني في مسابقة «انتل» للعلومـ  العالم 
العربي والتي اعلنـــت جوائزها مبكتبة 
االسكندرية ونظمتها مؤسسة انتل العاملية 
بالتعاون مع جمعية عصر العلم املصرية 
برئاسة د.عصام شرف وزير النقل السابق، 
واعـــرب اخلرافي عن فخره باملشـــاركة 
املتميزة من ابناء النـــادي العلمي حيث 
شاركوا بـ ١٠ مشاريع علمية في عدة مجاالت 
أبرزهـــا الكيمياء احلية واألحياء الدقيقة 
الكهربائية  الكمبيوتر والهندسة  وعلوم 

وامليكانيكية والطاقة والنقل.
  هذا وفازت حوراء فوزي القالف بجائزتني 
عن افضل مشروع حيث تضمن مشروعها 
«سوار تنبيه للوالدين املعاقني سمعيا» 
في مجال الكهربائيـــة ـ امليكانيكية، كما 
شاركت نور الكندري مبشروع «طريق آمن 
بال كاميرات»، وسلمان العتيبي مبشروع 

«االستدارة االمنة» والباحثة رمي الرفاعي 
مبشـــروع «اضطراب الهوية اجلنسية»، 
وعبداهللا يونس مبشروع «احلذاء االعمى» 
 «٢=zero» وعبداللطيف بورحمة مبشروع
ويوسف اجلاسم مبشروع «معاجلة املياه 
الســـاخنة باملصانع» ويوسف البصري 
مبشروع «اسرار الكافيني» كما ضم الوفد 
الوفد وعبداهللا  عبداهللا العويس رئيس 

اليتيم املشرف العلمي.
  واعلـــن م.اياد اخلرافـــي عن ترحيب 
الكويت والنادي العلمي باستضافة املسابقة 
في العام املقبل واشـــار الى اهمية رعاية 
البحث العلمي لنشر الوعي العلمي على 

مستوى الوطن العربي. 
  واشـــار الى معـــرض املخترعني الذي 
تنظمـــه الكويت وحرصهـــا على تنظيم 
مسابقة «انتل» العام املقبل ليؤكد اهتمام 
الكويت بالعلم والعلماء، موضحا ان النادي 
العلمي رغم كونه جمعية نفع عام ال تقارن 
مبعهد الكويت لالبحاث العلمية ومؤسسة 

الكويت للتقدم العلمـــي ومعهد الكويت 
لالبحاث العلمية وجامعة الكويت اال انه 
اســـتطاع ان يهيئ مجموعة من الشباب 
الذين ميتلكون مواهب االختراع وبالتالي 

يصبحون علماء املستقبل.
  واوضـــح ان هناك تعاونـــا قائما بني 
النادي العلمي وعدد كبير من املؤسسات 
والهيئات العلمية بالوطن العربي، مشيرا 
الى التعـــاون القائم بني النادي وجمعية 
املخترعني في مصر وكذلك االندية العلمية 
في تونس واجلزائر واالردن ولبنان، واكد 
اياد اخلرافي انه يشعر بالفخر عندما يفوز 
احد ابناء النادي باحدى اجلوائز. وطالب 
م.إياد اخلرافي بدعم العلماء العرب وتوفير 
املنـــاخ العلمي حتى ال يتم اســـتقطابهم 

باخلارج.
  كما اعرب اخلرافي عن فخره باالجناز 
الذي حققه ابن النادي املخترع صادق قاسم 
من خالل فوزه باملركز االول ملنافســـات 
برنامـــج «جنوم العلوم» في قطر مؤخرا 

ولقب مخترع العرب ٢٠١٠. مشيدا اخلرافي 
بتلك املســـابقة املميزة لدولة قطر والتي 
احدثت نقلة نوعية داعيا النشاء املزيد من 
تلك املؤسسات العلمية خاصة ان العصر 

احلالي هو عصر العلم واالخترعات.
العلمي  النـــادي  ان    واضاف اخلرافي 
يحرص على تقدمي كل املساعدات والدعم 
للمخترع لتنمية مواهبه من خالل الدورات 
التي يعقدها النـــادي ونحصد اآلن ثمار 
تلك اجلهـــود. وأوضح ان النادي العلمي 
ورغم انه يقـــف عند حدود امكانياته في 
تقدمي الدعم املادي اال ان اجلوائز واملراكز 
التي يحققها ابناء النادي هي مصدر فخر 
واعتزاز كبيرين بالنسبة للنادي ورفع اسم 
البالد عاليا في مختلف احملافل. وكشف 
م.اياد اخلرافي عن توقيع اتفاقية مع مركز 
«صباح االحمد لدعم املخترعني واملبدعني» 
وذلك بهدف نقل مخترعي النادي الى املركز 
قريبا ورعايتهم لتحقيق مزيد من الدعم 

والرعاية لهم. 

 إياد الخرافي: دعم المخترعين العرب منعًا الستقطابهم من الخارج

 الفائزون في مسابقة «انتل» للعلوم مبكتبة االسكندرية في لقطة تذكارية بينهم حوراء القالف 

 مختبر البيئة 
  يقيم دورة
  عن تحليل 
المغذيات 

 حنان عبدالمعبود
  يقيم مختبر البيئـــة املركزي التابع «للجنة املركزية 
لإلشـــراف على املشـــاريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة 
املتضررة من احلرب» (نقطة االرتباط الوطنية الكويتية) 
بالتعاون مع مكتب االستشارات والتدريب بكلية العلوم 
في جامعة الكويت دورة تدريبية عن «حتليل املغذيات» 

وذلك من ١٢ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠١٠.
  ويشارك في هذه الدورة ممثلون عن الهيئة العامة للبيئة، 
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت 

ووزارة الدفاع ونقطة االرتباط الوطنية الكويتية وهيئة 
البيئة من دولة البحرين الشقيقة، وستشمل هذه الدورة 
محاضرات نظريـــة وتدريبا عمليا على حتليل املغذيات 
كالنيترات والنيتريتات واالنيونات والسيليكات واملواد 

.(١٧٠٢٥ ISO) العضوية وفق نظام اجلودة
  وتأتي هذه الدورة ضمن سعي نقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية لالســـتفادة القصوى من طاقـــات املختبر في 
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في الكويت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي. 

 (ناصر عبدالسيد) م.إياد اخلرافي متوسطا عددا من املخترعني

 الجهراء ومناطق أخرى شهدت أمطارًا خفيفة مساء أول من أمس

  العجيري: أمطار متفرقة على الكويت اليوم وغدًا
 أمير زكي

  قال اخلبير الفلكي د.صالح العجيري 
ان البالد ستتأثر بدءا من مساء اليوم 

(األحد) بتقدم املنخفض القبرصي.
  مشـــيرا الى ان الغيوم ستبـــدأ في 
التراكم اعتبارا من مساء اليوم وتصاحبها 
أمطار متفرقة، وان الغيوم ستســـتمر 
حتى صباح االثنني وتصاحبهـــا أيضـــا 

أمطــار.
الـــى ان األمطار    ولفـــت العجيري 
املستدامة ستشـــهدها البالد في شهر 
يناير، مشيرا الى ان أمطار اليوم وغد 

ستكون متفرقة وليست غزيرة.
  وكانت اجلهراء وبعض مناطق الكويت 
قد شهدت أمطارا خفيفة مساء أول من 

امس. 

 أمطار خفيفة شهدتها البالد مساء اجلمعة ويتوقع أن تكون متفرقة اليوم وغدا

 د.صالح العجيري


