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ضمن إطار أنشطتها السنوية 
ودوراتها املستمرة ودورها في 
الطفل م����ن االنتهاكات  حماية 
النفسية واجلسدية، وعن دورها 
في نشر الوعي عن كيفية التعامل 
مع الطفل، صرحت د.سهام الفريح 
رئيسة اجلمعية الوطنية حلماية 
الطف����ل بأن اجلمعية س����تنظم 
املرحلة الثانية من دورة كيفية 
التعامل مع االطفال واملراهقني، 
حيث سيتم تبصير املشاركني 
بكل احتياجات الطفل في س����ن 
املدرس����ة من عمر ست سنوات 
الى سن الثانية عشرة، ومعرفة 

كل احتياجاتهم اجلسمانية والنفس����ية، وتغطية كل مهاراتهم اثناء 
النمو س����واء كانت عاطفية، اجتماعية، س����لوكية، لغوية او مهارات 
معرفية اكادميية باعتبارهم مرحلتني من املراحل اخلمس للنمو، وذلك 
خالل 14 و15 فبراي����ر اجلاري في فندق كورت يارد ماريوت )الراية( 
وسوف يحاضر فيها د.غنيم الفايز عضو هيئة التدريس بكلية الطب 
� استشاري نفس����ي اكلينيكي في جامعة الكويت. وصرحت رئيسة 
اجلمعية د.سهام الفريح بأن هذه الدورة تأتي من سلسلة دوراتها لهذا 
املوسم، وأشارت ايضا الى انه قد مت االنتهاء من املرحلة األولى من هذه 
الدورة واملختصة في االطفال من عمر الوالدة حتى سن املراهقة والتي 
ش����ارك فيها عدد من اولياء االمور واالطباء واالخصائيني واملعلمني. 

ويتلخص محتوى الدورة في هذه النقاط: 
1� كيفية استجابة الكبار للضغوطات النفسية واالجتماعية واملشاكل 
املتزايدة التي يعاني منها االطفال في عمر املدرسة وقبل الدخول الى 

مرحلة املراهقة.
2� كيفية التعامل مع االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة املدمجني 

في املدارس وخطورة انعزالهم عن املجتمع.
3� توظيف دور الكبار كمسؤول للتفكير وتوضيح املهام التي يقوم 
بها املدرس ومساعدوه وكيفية تقييم مهاراتهم والعمل على تطويرها. 
وعن كيفية االش����تراك قالت د.الفريح انه يجب على املش����تركني في 
الدورة ضرورة تقدمي اس����تمارة االشتراك في الدورة مع سداد رسوم 
االش����تراك لدى مقر اجلمعية الكائن مبنطقة الشويخ الشمالي قطعة 

7 شارع 71.

دارين العلي 
كش����فت امني عام اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة وجدان العقاب عن عدد من االنشطة البشرية 
املخالفة التي تتسبب في تدمير الغطاء النباتي 
والتي حتصل حاليا في بعض التجمعات النباتية 
وتتمثل في اقت����الع كميات ضخمة من النباتات 
بأنواعها مثل الرمث والعرفج من قبل بعض الرعاة 

بهدف اطعام املاشية كبديل لالعالف.
وقال����ت العقاب في تصري����ح للصحافيني ان 
فري����ق رصد التنوع االحيائ����ي التابع للجمعية 
الكويتية حلماية البيئة )keps( متكن اخيرا من 
رصد عدد من التعدي����ات البيئية املختلفة على 
البيئة البرية واحلياة الفطرية فيها، وذلك خالل 
اجلول����ة امليدانية التي زار خاللها الفريق مواقع 

عديدة لتجمع النباتات في البالد.
ولفتت الى ان هذه التعديات تساهم في تعزيز مشكلة التصحر 
يسبب حتويل املناطق الغنية بالتنوع االحيائي الى مناطق جرداء، 
النها السبب الرئيس����ي للتصحر خاصة ان اقتالع هذه النباتات 
من جذورها متنع تكاثر النبات وانتش����اره فال تستطيع االنبات 

من جديد.
واضاف����ت ان التعديات تتم في مواقع حساس����ة منها مناطق 
السبخات واملناطق القريبة من معابر الطيور املهاجرة، كذلك في 

الس����احل احملاذي ملدينة جابر االحمد وس����احل 
الدوحة حيث تكثر احلياة الفطرية بشكل واضح 

وتعد النباتات ركنا اساسيا الستمرارها.
وطالبت العقاب بضرورة تكثيف الرقابة على 
مثل هذه التعديات البيئية من قبل بلدية الكويت 
الت����ي يجب ان تقوم باجراءات مش����ددة ملنعها، 
ومحاس����بة الرعاة كذلك يجب ان تأخذ العملية 
بعدا اوسع من خالل تفعيل رقابة الهيئة العامة 
للبيئة عليها، والهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
وناشدت العقاب تكليف دوريات خاصة لرصد 
هذه التعديات، مع تشديد العقوبات وتطبيقها على 
كل من يقوم بهذه التعديات الصارخة، مؤكدة على 
استمرار فرق اجلمعية املعنية بهذه الظاهرة برصد 
هذه التعديات وايصالها الى اجلهات املعنية ليتم التخلص منها.

واشارت الى ان اجلمعية ستشارك في توعية املجتمع بأهمية 
تف����ادي هذا النوع من التعدي على البيئة وتس����ليط الضوء على 
اهمية الغطاء النباتي وأثره على أمناط هجرة الطيور وأثره املباشر 
علينا كتزايد الغبار وزحف الرمال الفتة الى ان املواطن الكويتي 
س����يدهش لو علم بالكم الهائل م����ن النباتات واألزهار التي كانت 
تستوطن االراضي الكويتية والتي تسجل اآلن حتت خانة »النباتات 

التجمعات النباتية حتتاج إلى االهتمام ملا لها من فوائد كثيرة للبيئةاملنقرضة« وكيف ان العديد غيرها على حافة االنقراض.

وجدان العقاب

د.سهام الفريح

العقاب: الرعي الجائر يدمر التجمعات النباتية في سواحل »جابر األحمد« و»الدوحة« 
طالبت بتفعيل رقابة البلدية والبيئة عليها 

الصندوق الكويتي يرعى المؤتمر الدولي لدراسة وضع البيئة البحرية

الطالبات المتفوقات فخورات بمساعدة الصندوق الكويتي للدول األشقاء

يشارك الصندوق الكويتي في رعاية املؤمتر الدولي املزمع 
إقامته لدراسة وضع البيئة البحرية والذي ينظمه معهد 
األبحاث العلمية خالل الفترة من 7 الى 9 فبراير اجلاري. 
يه����دف املؤمتر الذي يحظى بأهمية بالغة على مس����توى 
املنطقة بأسرها وليس الكويت فحسب، إلى استعراض قواعد 
البيانات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية واجليولوجية 
للبيئة البحرية، ودراسة أنواع امللوثات ومصادرها وآثارها 
على البيئة االيكولوجية، باإلضافة الى حتديد اخلطوات 
الواجب اتخاذها للمحافظة على النظام االيكولوجي لبيئة 

اخلليج العربي.
وتتمثل مساهمة الصندوق الكويتي في املؤمتر املذكور من 
خالل رعاية األنشطة وإقامة معرض إصداراته وملطبوعاته 
اإلعالمية التي تبرز مس����يرته اإلمنائية خالل نصف قرن، 
اذ يصادف خالل الع����ام احلالي احتفاله بيوبيله الذهبي، 
وبصفة خاصة املطبوعات التي تبرز جهود الصندوق في 
املجاالت التي يهتم بها املؤمتر واخلاصة بالبيئة ومكافحة 
التلوث، والتي للصندوق دور مهم فيها من خالل مشروعاته 

في مكافحة التلوث في بحيرات مثل كورلي الغون في غانا 
ومكافحة األوبئ����ة وكذلك مثل مكافحة دودة غينيا ووباء 
عم����ى النهر. م����ن جهة اخرى، اعل����ن الصندوق امس عن 
توقيع اتفاقية يقدم الصن����دوق مبقتضاها قرضا مقداره 
مليونان وخمسمائة ألف دينار )أي ما يعادل حوالي 8.5 
ماليني دوالر( لإلسهام في متويل مشروع الطرق الفرعية 

الزراعية )املرحلة الثانية( في غرينادا.
ووقع اتفاقية القرض، نيابة عن غرينادا، تيلمون توماس 
� رئيس الوزراء، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي 
للتنمي����ة االقتصادية العربية غامن الغنيمان � نائب املدير 

العام.
يهدف املشروع إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في غرينادا، وخفض تكاليف تشغيل املركبات ونقل املدخالت 
واملنتجات الزراعية واملواطنني من خالل إعادة تأهيل الطرق 
الفرعية املنتشرة في مقاطعات اجلزيرة جلعلها سالكة على 
مدار العام وتوفير متطلبات السالمة عليها. واملشروع هو 

املرحلة الثانية ملشروع الطرق الفرعية الزراعية.

ويتضمن املشروع املكونات اآلتية:
1 � أعمال الهندسة املدنية الالزمة إلعادة تشييد وتأهيل 
حوالي 35 كيلومترا من الطرق الفرعية الزراعية وتشمل 
األعمال جتهيز املوقع واألعمال الترابية وطبقات الرصف 

وأعمال تصريف املياه ومستلزمات السالمة.
2 � اخلدم����ات االستش����ارية لإلش����راف عل����ى تنفيذ 

املشروع.
3 � الدعم املؤسسي لوحدة تنفيذ املشروع، ويشمل ذلك 
أثاثا ومعدات مكتبية وكمبيوترات، باإلضافة إلى تدريب 

اثنني من العاملني.
ومن املتوقع أن يتم إجناز املشروع بنهاية عام 2012.

وبتوقيع هذه االتفاقية يكون الصندوق قد قدم لغرينادا 
س����تة قروض، حيث س����بق أن قدم لها الصندوق خمسة 
قروض في قطاع النقل بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 10.64 
ماليني دينار )أي نح����و 36 مليون دوالر(، كذلك حصلت 
غرين����ادا على ثالث منح بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 371 

ألف دينار )أي نحو 1.26 مليون دوالر(.

عم����ان � كونا: قالت املش����رفة العامة لبرنامج »كن من 
املتفوقني« في االردن الذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية دالل اخلالد امس ان طالبات الكويت املتفوقات 

فخورات مبساعدات الصندوق لالشقاء باالردن.
واضافت اخلالد في تصريح ل� »كونا« في نهاية البرنامج 
ان الرحلة كانت ناجحة وحققت االهداف املرجوة منها من 
ناحية رؤية جهود الصندوق االمنائية في االردن وتشجيع 

وتقدير الطالبات على تفوقهم.
من ناحيتها، ذكرت املشرفة من الصندوق الكويتي للتنمية 
شريفة الصباح ان البرنامج الذي مت تنظيمه للمتفوقات 
كان متنوعا بنشاطات ثقافية واجتماعية وسياحية تعمق 
العديد من املعاني للمتفوقات اهمها تعزيز احلس الوطني 
والتمثيل املشرف لبلدهن وتدريبهن على العمل اجلماعي 

املنظم.

واش����ارت الى اهمية إطالع الطالبات على املش����اريع 
التنموية التي نفذها الصن����دوق على ارض الواقع وعلى 
آثارها االيجابية التي تعكس في نفوسهن معاني متميزة 
م����ن الفخر واالعتزاز مبا قدمت����ه الكويت في مجال تقدمي 

العون لالصدقاء واالشقاء.
واعربت عن الشكر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 
باالردن وللجهات االخرى الستقبالهم للوفد بحفاوة ودون 

اي تقصير بهدف اجناح هذه الرحلة.
من جهتها، اكدت مشرفة الوفد من وزارة التربية عائشة 
الصال����ح ان برنامج »كن من املتفوق����ني« يكرس مهارات 
التفوق لدى املشاركني بهدف االستمرار في تفوقهم الدراسي 

والعملي.
واوضحت الصالح في تصريح مماثل ل� »كونا« ان اهداف 
الرحلة تنسجم متاما مع اهداف وزارة التربية التي تسعى 

الى حتقيقها مع املتفوقات طوال العام الدراسي، مؤكدة ان 
هذه الرحلة حتقق عددا من االهداف التربوية والثقافية في 

مدة قصيرة وهو املكسب االهم للطالبات.
من جهة اخرى، قالت املشرفة مها العازمي ان الطالبات 
في هذه الرحلة جنحن ف����ي خلق انطباعات ايجابية لدى 
جميع املسؤولني واجلهات التي مت االلتقاء بهم خالل الرحلة، 
مؤكدة انهن كن خير س����فيرات لوطنهن مل����ا قدمنه اثناء 

تفاعلهن مع فقرات البرنامج.
واعربت العازمي عن الشكر للجهود التي يبذلها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية في االردن واعداده املتميز لهذه 
الرحلة، حيث تعتبر فرصة سانحة للطالبات من اجل رؤية 
املش����اريع عن قرب وستكون دافعا للجد واالجتهاد لباقي 
الطلبة من اجل الفوز مبثل هذه الرحالت التي س����يقدمها 

الصندوق كل عام.

يقيم معرضًا ليبرز جهوده في حماية البيئة ومكافحة التلوث واألوبئة في دول عديدة

ق�رض بقيم�ة 2.5 مليون دين�ار لدع�م مش�اريع الط�رق الزراعية ف�ي غرينادا

»حماية الطفل« تنظم دورة كيفية 
التعامل مع األطفال والمراهقين


