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»الشؤون«: إشهار المبرة التطوعية البيئية

»األبحاث« ينّظم ورشة علمية حول
تنمية القدرات الوطنية في األمن النووي

جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
تستقبل طلبات العمل التطوعي

تعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

»حماية البيئة« تعد موسوعة لتوثيق البيئة
دارين العلي

أعلنت األمني الع����ام للجمعية الكويتية حلماية 
البيئة وجدان العقاب عن اتفاق مت مؤخرا بني اجلمعية 
ومركز الدراسات والبحوث الكويتية الذي يترأسه 
د.عبداهلل الغنيم، بهدف إعداد موسوعة بيئية لتوثيق 
التاريخ البيئي للكويت، ذلك من خالل واقع الوثائق 
التاريخي����ة الكويتية والوثائق التي خطها الرحالة 
واملستشرقون الذين عبروا أراضي الكويت سابقا.

وأضافت العقاب في تصريح صحافي لها امس، ان 
عملية حصر الوثائق البيئية القدمي منها واحلديث 
قد بدأ فعليا، الفتة الى ان الوثائق س����تتضمن كل 
الدراسات التي أعدت خالل عدد من القرون بداية من 
القرن السابع عشر حتى الوقت الراهن، موضحة ان 
املوسوعة ستتضمن حصرا جلميع املواقع البيئية 
في الكويت، والتي مت إطالق أس����ماء بيئية عليها، 
ومنها ضاحية ام الهيمان ومنطقة احلاقول، بحيث 
ستكشف املوسوعة عن معاني هذه التسميات وأسباب 

تسميتها، ومدى ارتباطها بالبيئة.
وأشارت الى دراسة روسية مت اكتشافها أخيرا قام 
بإعدادها احد الباحثني الروس الذين زاروا البالد منذ 

عام 1900 بهدف تقييم بيئتها، الفتة الى تنسيق جار 
حاليا مع سفارة الكويت في موسكو بهدف احلصول 
على هذه الدراسة التي تعتبر أقدم وثيقة أعدت عن 
البيئة الطبيعية للكوي����ت على مدى 100 عام، كما 
سيشمل التوثيق جميع البيانات املتعلقة بالبيئات 

البرية والبحرية والساحلية وعددا من اجلزر.
ولفتت العقاب الى تعاون آخر س����يتم قريبا مع 
ش����ركة نفط الكويت للحصول على الدراسات التي 
أعدتها الشركة والتي احتوت على الكثير من البيانات 
البيئي����ة، خاصة تلك التي جمعه����ا فريق التاريخ 
الطبيعي التابع للشركة، اضافة الى احلصول على 
ص����ور خاصة وحتليل نتائجه����ا لتحديد النباتات 
واحليوانات التي استوطنت في بيئة البالد سابقا.

وعن آلية جمع هذه الوثائق، أشارت العقاب الى 
امتالك مركز البحوث والدراسات أرشيفا تاريخيا لكل 
القطاعات في البالد، من ضمنها قطاع البيئة، الفتة 
الى احت����واء املركز على معلومات تبني كل الرحالة 
واملستشرقني الذين مروا بالبالد منذ سنوات طويلة، 
موضحة ان املركز سيكون القاعدة الرئيسية األولى 

التي سينطلق منها التوثيق.
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وتنتهي في آخر ديس���مبر من 
العام التالي.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس 
الفاضل  المبرة وليد فاض���ل 
عن ش���كره وتقديره للجهات 
الرسمية إلشهار المبرة والتي 
تعتبر بحق نقلة نوعية ورائدة 
في المجتمع الكويتي العتبار 
أن اعمال البيئة والتطوع من 
صلب العمل الخيري والوطني، 
وذكر ان المبرة وبناء على القرار 
تهدف الى المساهمة في صناعة 
البيئ���ي وتنمية روح  الوعي 
العمل التطوعي للمجتمع وانجاز 
أعمال ومشاريع وبحوث بيئية 
لحماية البيئة والقيام بأعمال 
المساعدة العامة في مجال انقاذ 
البيئة بكل عناصرها ومساعدة 
المتضررين والقيام بأي أنشطة 
اخرى من اعم���ال البر والنفع 
العام طبقا لم���ا يقره مجلس 
االدارة، بشرط أال يتعارض ذلك 
المبرة والقوانين  مع اغراض 
والقرارات الرس���مية المنظمة 
لها. وتمنى من الجميع المساندة 
والمعاونة الستكمال المسيرة 
التطوعية البيئية والمساهمة 
الفعالة في هذا الجانب وتكاتف 
الجهود إلبراز حضارة المجتمع 
الكويتي والذي جبل على عمل 
الخير وعمل المشاريع التنموية 
والمتميزة، وذكر ان عمل المبرة 
سيش���مل أعمال حماية البيئة 
والحياة الفطرية وتعزيز التنوع 
البيولوج���ي ومجاالت الوعي 

البيئي للمجتمع.

الوطنية وتفعيل الطاقات لتتكامل 
من خاللها الخبرات فتشكل نسيجا 
حضاريا راقيا، العتقادها أن دائرة 
التطوع قطرها ممتد ومساحتها 
ال تح����ّد، وان التقنية االتصالية 
تجم����ع خيوط ه����ذه الدائرة في 
نقطة مركزية تجعلها أكثر عطاء 

وأعمق أثرا.
وذكر د.أبل ان طلبات التطوع 
في ه����ذا العام فاق����ت عددها في 
األعوام الماضي����ة، مما يدل على 
اتس����اع المس����احة التي تغطيها 
نش����اطات الجائ����زة، عالوة على 
رس����وخ قي����م العم����ل التطوعي 
لدى كثير من المهتمين بالتقانة 
االتصالية والثقافة الرقمية، لذلك 
قامت الجائزة في هذا العام بتشكيل 
منظومة تعاوني����ة هيأت لبيئة 
معلوماتية متكاملة على مستوى 
الكويت والوط����ن العربي، حيث 
يتعاون م����ع ادارة الجائزة كثير 

من جمعيات النفع العام.
وتجدر االشارة الى انه يتعين 
على األفراد الراغبين في االنضمام 
الى ف����رق العم����ل التطوعي في 
العلي  جائزة سمو الشيخ سالم 
للمعلوماتية 2011 تعبئة النموذج 
اإللكتروني المتوافر عبر موقعها 
 الرس����مي على ش����بكة اإلنترنت
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المنظمة لها.
والمؤسس���ون ه���م: وليد 
فاضل حسين الفاضل، د.مشعل 
عبداهلل فهد المشعان، د.أحمد 
محمد أحمد بوزبر، عبدالمحسن 
الخرافي، عبدالرحمن  عبداهلل 
حمي���دان ترك���ي الحمي���دان، 
ولي���د عبدالرحم���ن عبداهلل 
الشطي، محمود غلوم عباس 
اشكناني، احمد راشد حسين 
الدمخ���ي، فيصل ب���در ناصر 
الحربان، وناصر راشد محمد 

الدرويش.
ويدير شؤون المبرة مجلس 
ادارة مكون من خمسة أعضاء 
يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية 
العمومية لمدة س���نتين قابلة 
للتجديد لم���دد مماثلة وتبدأ 
السنة المالية للمبرة في االول 
من يناير من كل عام وتنتهي 
في آخر ديسمبر فيما عدا السنة 
االولى فتبدأ من تاريخ شهرها 

مثل فري����ق اإلع����الم والعالقات 
العامة، وفريق ملتقى المعلوماتية، 
التطوعية  الف����رق  الى  باالضافة 
األخرى المعنية باالش����راف على 
الندوات والمحاضرات، وفهرس 
المؤسسات، وفهرس المختصين، 
المشاركات، وفرق  وفرق تأهيل 
التقييم والتحكيم للفوز بجوائز 
المعلوماتية. وأك����د د.أبل أهمية 
السلوك اإلنساني اإليجابي والفاعل 
الذي يتجاوز المصالح الذاتية الى 
األهداف المجتمعية والمتمثل في 
العمل التطوع����ي الذي يعد ركنا 
أساس����يا من أركان الجائزة على 
الوطني والعربي،  المس����تويين 
لما له من دور في توطيد اللحمة 

أصدر وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية، 
الش���ؤون االجتماعية  ووزير 
والعمل باالنابة د.فاضل صفر 
القرار الوزاري رقم 12/أ لسنة 
2011، والخاص بإشهار المبرة 
التطوعية البيئية، وذلك لمدة 

غير محدودة.
جاء في���ه: مادة 1: تش���هر 
المبرة التطوعية البيئية لمدة 
غير محدودة وينشر ملخص 
الجريدة  نظامها االساسي في 

الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في 
الجريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ صدوره.
وجاء في ملخ���ص النظام 
التطوعية  االساس���ي للمبرة 
البيئية انه تم بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تس���جيل 
مبرة باس���م المبرة التطوعية 
البيئ���ي ومقرها الكويت لمدة 
غير مح���دودة تحت رقم )   ( 
وذل���ك بهدف المس���اهمة في 
صناعة الوعي البيئية وتنمية 
روح العمل التطوعي للمجتمع 
وانجاز اعمال ومشاريع وبحوث 
بيئي���ة لحماية البيئة والقيام 
بأعمال المس���اعدة العامة في 
مجال انقاذ البيئة بكل عناصرها 
ومساعدة المتضررين والقيام 
بأي أنش���طة اخرى من اعمال 
الب���ر والنفع الع���ام طبقا لما 
يقره مجلس االدارة بشرط أال 
يتعارض ذلك مع اغراض المبرة 
والقوانين والقرارات الرسمية 

دارين العلي
تعقد حاليا في معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ورش���ة عمل علمية حول »تنمية القدرات الوطنية 
لدع���م اخلبراء في مجال تطبيقات األمن النووي«، 
وذلك بالتنس���يق مع خبراء م���ن الوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية – إدارة األمن النووي – وتأتي هذه 
الدورة ضمن أنشطة برنامج عمل متكامل مت إعداده 
لعام 2011 يشمل اقامة عدد من احملاضرات العلمية 
وورش العمل على م���دار العام بالتعاون مع ادارة 

األمن النووي.
وأكد مدير مكتب املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية واملنسق التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية د.أنور اليحيى ان الورشة تهدف الى 
تعزيز القدرات الوطنية في دعم اخلبراء والكشف 
عن القدرات واالستجابة للحوادث النووية وغيرها 
من حوادث املواد املشعة األخرى، الى جانب التعرف 
على كيفية تشغيل واس���تخدام األجهزة احلديثة 
مثل جهاز الكاشف HPGE اخلاص بعمليات كشف 

معطيات أشعة جاما.
وأضاف د.اليحيى ان ورشة القدرات الوطنية في 

مجال األمن النووي مستمرة حتى تاريخ 27 يناير 
2011 وتس���عى الى دعم ومساندة املستجيب األول 
للحوادث اإلش���عاعية مثل ضباط وزارة الداخلية 
والدف���اع املدني ومهندس���ي وزارة الصحة بإدارة 
الوقاية من اإلش���عاع الى جانب رج���ال اجلمارك 
ومس���ؤولي املنافذ وذلك من خ���الل تدريبهم على 
اتخاذ القرارات الصحيحة واملناس���بة عند حدوث 
إنذار بحاالت احلوادث اإلشعاعية وكذلك تقدمي الدعم 
الفني والتقني في حاالت الوضع املستقر. وأوضح 
د.اليحيى ان هذه الورشة تأتي كثمرة للتعاون الوثيق 
بني الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ 
ودعم اخلطط األمنية النووية ذات الصلة وخاصة 
املرتبطة منها باحلماية املادية واالجتار غير املشروع 

باملواد املشعة وتنفيذ القوانني الدولية.
ويشارك بالدورة حاليا عدد من ضباط ومهندسي 
وزارة الداخلي���ة )االدارة العام���ة للدفاع املدني(، 
ومهندسي وزارة الصحة )ادارة الوقاية اإلشعاعية(، 
ومختصون من االدارة العامة للجمارك، اضافة الى 
عدد من املهندس���ني والباحثني ف���ي معهد الكويت 

لألبحاث العلمية.

مع تسارع اإليقاعات وارتفاع 
وتي����رة االس����تعدادات لعمليات 
تقويم وتحكيم المواقع والمشاريع 
المتنافسة على جوائز المعلوماتية 
في الدورة العاشرة لجائزة سمو 
الش����يخ س����الم العل����ي الصباح 
للمعلوماتية 2011، أعلن د.خليل 
أبل مدير الجائزة عن اس����تمرار 
المش����اركة في العم����ل التطوعي 
الجائزة  للمساهمة في أنش����طة 
التي ستقام تحت شعار »شركاء 

في التنمية – شفت«.
وق����ال د.أب����ل: »ش����ركاء في 
التنمية.. ش����فت« شعار تحققت 
أهدافه منذ  أبع����اده وتجس����دت 
انطالقة الجائزة التي حملت على 
عاتقه����ا مهمة تطوي����ر إمكانيات 
وقدرات الشباب العربي لإلسهام 
المعلوماتية،  الثقافة  في تطوير 
الش����عار  ولتفعي����ل مبادئ هذا 
وتجسيدها عبر مختلف شرائح 
المجتمع العربي أبقت ادارة الجائزة 
باب المشاركة مفتوحا أمام جميع 
الراغبين في االنضمام الى فرقها 
ولجانها، إليمانها الراسخ بأهمية 
العمل التطوعي ودوره في تعزيز 
العملية التنموية وأوضح انه يمكن 
للمش����اركين ف����ي برنامج العمل 
الى إحدى  التطوعي االنتس����اب 
اللجان الفنية والفرق المتخصصة 

البدر: 45 شركة حصلت على قسائم زراعية وسنكشف
عن مفاجآت من العيار الثقيل خالل االحتفاالت

محمد راتب
كش����ف رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
جاس����م البدر ان اكثر من 45 ش����ركة زراعية 
حصلت على قسائم زراعية الول مرة في تاريخ 
الكويت، وهناك 4 شركات كبرى متخصصة في 
االستزراع السمكي حصلت ايضا على قسائم 
ملمارسة نشاطها ودعم اسهاماتها في حتقيق 
االمن الغذائ����ي. وقال الب����در، خالل تصريح 
صحافي ادلى به على هامش حفل تكرمي املوظفني 
املثاليني في الهيئة، والذي اقامته صباح امس 
في مبنى الهيئة بحضور جميع نواب القطاعات، 
ان الهيئة تعد الطالق انش����طة على مستوى 
ضخم جدا مبناسبة احتفاالت االعياد الوطنية، 
وس����تكون هناك مفاجآت »من العيار الثقيل« 
سيتم الكش����ف عنها خالل االحتفاالت، ومنها 
اطالق 7 مشاريع ضخمة جدا على صعيد الثروة 
النباتية واحليوانية والسمكية، والتي سيكون 
لها صدى مدو على مس����توى الدولة. من جهة 
اخرى، لفت البدر الى ان الدولة تتحمل اليوم 
اكثر من 1550 مشروعا في اطار خطة التنمية، 
وهو ما يعطي داللة قوية على ضخامة حجم 
االجنازات التي متت في عهد صاحب الس����مو 

االمير خالل فترة الس����نوات اخلمس لتوليه 
مقاليد االمارة، الفتا الى ان هذه املشاريع تسجل 
باسم صاحب السمو االمير، متمنيا ان تواصل 
اجلهات املعنية في الدولة استكمال هذه املشاريع، 
وق����ال: ان لدى الهيئة اكثر من 30 مش����روعا 
ضخما على مس����توى الدولة تتسم بالريادة، 
وقد متت املوافقة عليها، مش����ددا على حرص 
الهيئة على اجناز جميع املش����اريع التنموية 
املنوطة بها خالل الفترة احملددة لها. واضاف 
ان االجنازات التي متت خالل الفترة السابقة 
تنس����ب الى جميع موظف����ي الهيئة لتعاونهم 
وتكاتفهم وعملهم بروح الفريق الواحد، الفتا 
الى ان الهيئة قامت بتوزيع احليازات الزراعية 
على املهندسني املتقاعدين والتي جتاوز عددها 
50 حيازة زراعية، اضافة الى تخصيص قسائم 
ملربي اخليل العربي االصيل، وقال: اننا مقبلون 
ايضا على توزيع قس����ائم خاصة ملربي االبل 
في عدة مناطق. وبني البدر ان املرحلة املقبلة 
ستشهد اهتماما كبيرا باملوظفني املثاليني من 
االخوة الوافدين في جمي����ع قطاعات الهيئة، 
والذين اثبتوا على مدار سنوات عملهم متيزا 
والتزاما واضحا بقواعد العمل وشرف املهنة، 

حيث مت تشكيل فريق بهذا اخلصوص.

الهيئة أقامت حفاًل لتكريم الموظفين المثاليين

البرجس: إعالن معايير التكريم 
يخلق تنافسية أكبر بين الموظفين

محمد راتب
هنأ رئيس نقابة العاملني في 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
والث���روة الس���مكية محس���ن 
البرج���س املوظف���ني املكرمني 
في احلفل ال���ذي اقامته الهيئة 
مش���كورة صباح امس لتكرمي 
الذين حازوا  املثاليني  املوظفني 
ثقة املسؤولني في الهيئة من خالل 
هذا التكرمي، مثمنا هذه اخلطوة 
الدارة الهيئة. وقال البرجس، في 
تصريح ل� »األنباء«: نتمنى ان 
يعلن املسؤولون في الهيئة عن 
معايير واضحة لهذا التكرمي كي 
العملية واضحة جلميع  تكون 
املوظفني، ويع���رف كل موظف 
املعايير املتبعة في هذا الشأن، 
متمنيا ان يشمل التكرمي املقبل 

االميان باهلل والرضا بالقضاء 
والقدر والتركيز على التجارب 
الناجحة واالندماج مع اآلخرين 
بثقة واعتزاز مع مواجهة اآلالم 

واملخاوف.
من جهته، قال املستش���ار 
د.عبداللطي���ف الصريف ان 
تنمية ال���ذات وتطويرها لها 
أربعة أركان ل���كل ركن منها 
أربع نقاط تقريبا وهي حب 
ال���ذات وفهمه���ا وحتفيزها 
وقيادتها وبها يتم بناء الذات 
وتطويرها ومعرفة احداثيات 
خريطة احلياة ووضع الرؤية 
والرسالة باالضافة الى تقدير 
الش���خصية واالمكانات من 
خالل االرتكاز على جعل قمة 
الذات ان تك���ون قمة العطاء 
واستشعارها من خالل منظور 
زمن���ي وللرغب���ة احلقيقية 
املستقلة باالضافة الى دوائر 
التأثير واالهتمام والغوص في 
اعماق الذات وصياغة الرؤية 
ووضع األهداف القصيرة من 
خالل املرونة واملبادرة وردود 

األفعال.

عادل الشنان
الكويتية  عقدت اجلمعي���ة 
الوطنية التنموية »كوت« ندوة 
ثقافية بعنوان »تطوير وإنكار 
الذات طريق الس���عادة« مساء 
امس األول مبش���اركة اخلبير 
االقتص���ادي حجاج بوخضور 
د.عبداللطي���ف  واملستش���ار 
الصريف وس���ط حضور طغى 
النسائي بنسبة  التواجد  عليه 

90% تقريبا.
وقد قال اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور ان س���عادة 
االنسان تكمن في ادراك حقيقة 
نفسه، كما ان انكار الذات يساعد 
على التغلب على حتديات احلياة، 
مؤكدا ان معظم املشاكل السياسية 
واالجتماعية منشؤها األمراض 

النفسية.
الش���خصية  فمضطرب���و 
ينحص���ر تفكيرهم ف���ي ذاتهم 
وهذا هو تفسير تنامي العنف 
الس���وية  والش���خصيات غير 
وانح���راف  »الس���يكوباتية« 
الصداقات عن نبلها والزيجات 

عن استقرارها.

النبذ واحلرمان وفشل العالقات 
االجتماعية املهنية باالضافة الى 
توجيه الرسائل السلبية للذات 
ووصم النفس بالغباء والدونية 
والتقليل من احترامها واحلكم 
عليها بالفشل، مضيفا ان الدعامة 
األساسية في حياة املرء لتعزيز 
شعوره باألمان، ترسيخ عقيدة 

هذا االحساس عندما يشعر املرء 
بأنه قليل احليلة غير مؤهل مبا 
يكفي للتص���دي والتفاعل مع 
مختلف التحديات وعدم القدرة 
على حل املش���اكل اخلاصة به 
ويعود ذلك الى التنش���ئة غير 
السوية وكثرة وقوع اخلالفات 
وتكرار تع���رض املرء لتجارب 

وأضاف بوخضور ان األهمية 
تكمن في هندس���ة ال���ذات في 
ادارة عالم الال ش���عور واعادة 
تشكيلها وبعثها كطاقة الزالة 
الهم���وم واالنكفاءات وان حالة 
الشعور بعدم األمان تؤدي الى 
االنتقاص من القدرة والفاعلية 
وعدم التحكم في الذات ويتجسد 

شريحة اكبر من املوظفني كونها 
مكافأة رمزية تشجيعية ميكن 
من خاللها حتفيز العاملني على 

املزيد من العطاء.

بوخضور: األمراض النفسية سبب المشاكل االجتماعية
الصريف: 4 أركان أساسية لتنمية الذات وتطويرها

خالل ندوة ثقافية في الجمعية الوطنية التنموية »كوت«


