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وجامعات اخ����رى. واوضح ان 
التي تسمى »برنامج  االتفاقية 
الكويت مع جامعة س����اينز بو 
الفرنسية« تشمل متويل استاذ 
في اجلامعة يهتم بقضايا البحث 
العلمي والتدريس كما تتضمن 
التدري����ب وتب����ادل االس����اتذة 
والطالب اضافة الى دعم برنامج 
البكالوريوس في جامعة »ساينز 
بو« الذي يختص بدراسات الشرق 
االوسط وذلك بهدف زيادة اهتمام 
الدراسني ببرامج تتعلق بالشرق 
االوس����ط. وقال د.شهاب الدين 
ان لقاءه مع الوزيرة الفرنسية 
تن����اول االقتراح����ات والرؤى 
الكويت  املس����تقبلية لبرنامج 
مع جامعة »ساينز بو« وسبل 
تطويره بحض����ور اعضاء من 
اللجنة االستش����ارية للبرنامج 
من بينهم املشرفة العامة ملركز 
دار اآلثار في الكويت الش����يخة 
حصة صباح السالم ود.حسن 
االبراهيم وعلي البغلي اضافة الى 
د.عبداحملسن املدعج وهم اعضاء 
ايضا في مجلس ادارة مؤسسة 
العلمي. واشار  الكويت للتقدم 
ال����ى مبادرات جدي����دة طرحت 
خالل اللقاء من جانب الوزيرة 
قد يتضمنها البرنامج في عامه 
اخلامس الذي س����يبدأ في شهر 
املقبل ليشمل املجاالت  اكتوبر 

فإن قطاع التخطيط والتطوير 
اإلداري أنهى عدة دراسات تخدم 
إدارات الوزارة ودراسات أخرى 

جار إعدادها وتنفيذها وهي:
٭ دراسة عن الرضا الوظيفي 
والوالء املؤسس����ي )دراس����ة 

ميدانية داخلية(.
٭ دراسة عن رضا اجلمهور عن 
خدمات وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية.
٭ دراسة عن اآلراء والدافعية 
ل����دى أولياء األمور ملش����اركة 
أبنائه����م في برامج وأنش����طة 

الوزارة.
Islam. ٭ دراسة عن دور موقع

gov.kw في نشر الوعي الشرعي 
والثقافة اإلسالمية بهدف حتليل 
محتوى املوقع من حيث نوعية 

وجودة املعلومات املوجودة.
٭ دراسة عن قياس مدى جناح 
القارئ الصغير في  مش����روع 
معاجلة ضعف مستوى القراءة 
لدى النشء وكذلك التعرف على 
مدى جناح املنه����ج املقرر في 
الدراسي لهم  تطوير املستوى 
وما يؤديه ذلك في خلق جيل 

من صغار احلفاظ.
٭ دراسة عن التعرف على دور 
األسرة الكويتية في دعم تعليم 
الكرمي لدى  الق����ران  وحتفيظ 
األبناء وكيفية تطوير هذا الدور 
من خالل التنسيق والتكامل بني 

تلك األسر واإلدارة.
٭ دراسة عن االجنازات اخلاصة 
باألترج����ة واملرك����ز الثقاف����ي 
اإلسالمي بهدف تقييم املناهج 
الدراس����ية املوضوع����ة ومدى 

مواءمتها للدارسني.
٭ دراسة عن االجنازات اخلاصة 
مبراكز تأهيل نزالء الس����جون 

واألحداث.
٭ دراسة عن اإلجنازات اخلاصة 
بدور القرآن الكرمي وإعداد الدعاة 
العناصر  بهدف وضع منوذج 
املؤثرة في قي����اس االجنازات 
الكرمي  الق����رآن  اخلاصة بدور 
ودراس����ة كفاءة إعداد الكوادر 

الدعوية.
٭ دراسة عن اإلجنازات اخلاصة 
بتأهي����ل ذوي االحتياج����ات 

اخلاصة.
٭ دراس����ة ع����ن توثي����ق 
العملية إلعداد اخلطة  املراحل 
اإلستراتيجية لوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
٭ دراسة عن صياغة املبادرات 
ومؤش����رات  اإلس����تراتيجية 
األداء الس����نوية على مستوى 

شهاب الدين يؤكد احلرص على تشجيع
البحث العلمي في قضايا الكويت واخلليج

الثقافية الى جانب السياس����ية 
واالجتماعية، السيما ان فرنسا 
ف����ي طليع����ة ال����دول املتميزة 
مبتاحفها وفنونها املتعددة. وذكر 
ان الوزيرة الفرنسية التي تقود 
حملة الصالح التعليم العالي في 
فرنسا وتطويره اكدت في اللقاء 
انها تهدف الى تشجيع البحث 
العلم����ي الغ����راض احتياجات 
القط����اع اخل����اص وحتفي����زه 
للمس����اهمة في االبح����اث التي 

تقودها اجلامعات.

اإلدارات وخطط وبرامج العمل 
الفترية.

٭ دراسة عن إعداد وثيقة اخلطة 
اإلستراتيجية ومؤشرات األداء، 
بهدف توثيق اإلطار العام للخطة 

اإلستراتيجية للوزارة.
٭ دراس����ة قي����اس اجتاهات 
أصح����اب املصال����ح ع����ن أداء 
الوزارة حتقيقا ملؤشرات النجاح 

اإلستراتيجية.
٭ دراسة إعداد دليل التخطيط 
األداء  وإدارة  اإلس����تراتيجي 
ب����وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية كمرج����ع متكامل 

للتنفيذ العملي.
٭ دراسة عن االس����تفادة من 
الوسائل العصرية في الدعوة 
إل����ى اهلل به����دف تنبيه األئمة 
واخلطب����اء ألهمية الوس����ائل 
الدعوة وتيسير  العصرية في 
الوصول إلى املعلومات الشرعية 

بالسرعة املمكنة.
٭ دراس����ة ع����ن عوامل جناح 
اإلم����ام واخلطيب ف����ي مهمته 
الدعوية بهدف تبصير األئمة 
واخلطب����اء بأس����اليب الدعوة 
الناجحة وتذليل العقبات التي 
تعيق جن����اح اإلمام واخلطيب 

في دعوته )مهمته(.
٭ دراس����ة عن األثر التراكمي 
التوعوية )نفائس(  للحمالت 
به����دف قياس األث����ر التراكمي 
للحمالت التوعوية التي قدمتها 
اإلدارة وقياس مدى تفاعل الرأي 
الع����ام مع املبادرات التي تقوم 

بها الوزارة واإلدارة.
أسامة أبو السعود  ٭

أك����د املدير العام ملؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان 
ش����هاب الدي����ن ام����س حرص 
املؤسسة املستمر على تشجيع 
البحث العلمي في شتى القضايا 
التي تهم الكويت بصفة خاصة 
ومنطق����ة اخلليج بصفة عامة. 
جاء ذلك ف����ي تصريح ادلى به 
د.عدنان شهاب الدين ل� »كونا« 
عقب لقائه وزيرة التعليم العالي 
والبحث العلمي الفرنسية فاليري 
بيكراس. وقال د.شهاب الدين ان 
زيارته احلالية لفرنسا تهدف الى 
متابع����ة االتفاقية التي وقعتها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
مع جامعة »ساينز بو« الفرنسية 
منذ نحو اربع سنوات بغرض 
حتفيز البحث العلمي والتدريس 
املتعلقة  القضايا  في مختل����ف 
بالكويت ومنطقة اخلليج العربي 
وتشجيع رس����ائل املاجستير 
والدكتوراه ف����ي هذه القضايا. 
واض����اف ان ذلك يأتي في اطار 
االتفاقيات التي توقعها املؤسسة 
مع اجلامعات العريقة في العالم 
لهذا الهدف مشيرا الى ان مؤسسة 
العلمي لديها  الكويت للتق����دم 
اتفاقي����ات مماثلة م����ع جامعة 
»هارف����ارد« األميركية ومركز 
الطبيعية  »ام.آي.تي« للموارد 
والبيئة في العلوم والتكنولوجيا 

كش����ف الوكي����ل املس����اعد 
للتخطي����ط والتطوير اإلداري 
ب����وزارة األوقاف والش����ؤون 
إبراهيم الصالح أن  اإلسالمية 
قط����اع التخطي����ط والتطوير 
اإلداري ممث����ال ب����إدارة مكتب 
التوجي����ه املجتمعي ش����ارف 
على االنتهاء من إعداد وتنفيذ 
23 دراس����ة ميدانية ذات طابع 
اجتماعي تربوي. وأوضح أن هذه 
الدراسات سيتم توزيعها على 
جهات االختصاص وجمعيات 
الع����ام واملؤسس����ات  النف����ع 
احلكومية والهيئ����ات املهتمة 
بش����ؤون األس����رة والش����باب 
والتوجيه املجتمعي وذلك من 
أجل االستفادة منها وتفعيل كافة 
التوصيات التي جاءت بها أمال 
في حتقيق األهداف املنشودة.

وتاب����ع أن هذه الدراس����ات 
متثل لبن����ة من البن����اء الذي 
تسعى الوزارة جاهدة لتحقيقه 
الكويت خصوصا والعالم  في 
اإلسالمي عموما وفق أسلوب 
علمي ومنهجي من خالل إجراء 
التي  الهادفة  العلمية  البحوث 
تعتمد على قراءة أفكار املجتمع 
ومعرف����ة املتغيرات التي تطرأ 
عليه، ومدى تأثيرها في بنائه 
وعلى درجة سالمته باإلضافة 
إلى الوقوف على أس����باب هذه 
التغيرات وط����رق عالجها من 
منظ����ور إس����المي اجتماع����ي 
باالشتراك مع اجلهات املعنية 
حلماية الش����باب من التطرف 
واالنحراف ونشر فكر الوسطية، 
مشيرا إلى أنها تتوافق مع غايات 
اخلطة اإلستراتيجية وأهداف 
الوزارة. وأشار إلى أن الدراسات 

تأتي كما يلي:
٭ دراسة عن األسرة ودورها في 
تنمية وتعزيز الوالء واالنتماء 

الوطني لدى أبنائها.
٭ دراس����ة عن الرشوة داخل 

املؤسسات احلكومية.
٭ دراسة عن استشراء ظاهرة 
احملس����وبية )الواس����طة( في 

املجتمع الكويتي.
النمط  ٭ دراس����ة عن واق����ع 
االس����تهالكي داخ����ل األس����ر 

الكويتية.
٭ دراسة عن واقع املرأة العاملة 
واملش����كالت التي تواجهها في 

املجتمع.
وأض����اف الصال����ح أنه من 
منطل����ق الش����راكة املجتمعية 
والتميز في العمل املؤسس����ي 
الذي تتميز به وزارة األوقاف 

د.عدنان شهاب الدين

إبراهيم الصالح

أعدتها إدارة التوجيه املجتمعي في »األوقاف«

الصالح: 23 دراسة تركز على الظواهر 
السلوكية املستجدة وترسيخ القيم االجتماعية

األيام الثقافية الكويتية ـ املغربية
تفتتح دورتها الثانية في مدينة احملمدية

احملمدية )املغرب( � كونا: افتتحت أمس أنشطة 
ال���دورة الثانية لأليام الثقافية املغربية � الكويتية 
التي تنظمها وزارة اإلعالم بالتعاون مع احتاد كتاب 
املغرب حتت إشراف سفارتنا في الرباط وتستمر 

حتى السابع من يونيو اجلاري.
وأكد مستشار سفارتنا لدى املغرب فايز املطيري 
في كلمة ألقاها بهذه املناسبة أهمية الثقافة في سياسة 
الكويت لتأصيل فضيلة احلوار املس���تند إلى قيم 
التسامح والتعايش وحتقيق التواصل احلضاري 
بني الشعوب وربط جسور التالقي اإلنساني خلدمة 

األهداف النبيلة للتنمية والتطور والتقدم.

وشدد املطيري على دور الكويت الثقافي إلشاعة 
القيم اإلنس���انية بأهدافها املثلى من دون تعصب 
أو متييز أو تطرف ودعمها للكتاب والنش���ر بكل 
اللغات من اجل توفير القراءة لكل الفئات بأسعار 

مقبولة.
وأكد »اميان الكويت الراسخ بكون الثقافة دعامة 
أساسية في مد جس���ور التواصل مع رجال الفكر 
والثقافة واألدب وإدراكها أهمية الثقافة في حتقيق 
التواص���ل احلضاري بني الش���عوب وتأصيل قيم 
احلوار والتآزر والتفاعل اإلنساني واإلعالء من شأن 

الفكر واملفكرين«.

املعهد األميركي للخرسانة احتفل بتكرمي املشاريع املتميزة ومجمع سيمفوني حصد التميز.. واجلهيم اإلجناز

وزير األشغال: ضرورة االهتمام بإدخال العناصر العلمية
في صناعة اخلرسانة والتركيز على السالمة والصحة البيئية

برعاية وحضور وزير االشغال 
ووزير البلدية د.فاضل صفر أقام 
املعهد األميركي للخرسانة � فرع 
الكويت احلفل السنوي التكرميي 
املتميز على مستوى  للمشروع 
الكويت والشخصية لها مساهمات 
متميزة في مجال البناء واإلنشاء 

في الكويت.
املناس���بة صرح رئيس  وبهذه 
املعهد د.معتز الهواري بأن التكرمي 
تقدير للتميز والعطاء في الكويت من 
النواحي الفنية واملهنية، حيث قام 
مجلس إدارة املعهد بوضع معايير 
محددة لالختيار من بني املرشحني 
للجائزتني وقد رأس جلنة التكرمي 

هذا العام د.خلدون رحال.
وبنينّ د.اله���واري ان اجلائزة 
األولى هي جائزة التميز للمشاريع 
والت���ي متنح تقدي���را لألعمال 
املتمي���زة في مج���ال التصميم 
واإلنش���اء والتنفيذ للخرسانة 
على مستوى الكويت بناء على 
التصميم، واإلبداع  األصالة في 
وجودة التنفيذ وحسن إجراءات 
حتسني اجلودة واستخدام املواد 
املتط���ورة خلدمة  واألس���اليب 
املشروع، باإلضافة لرضا املالك، 
أم���ا اجلائزة الثانية فهي جائزة 
اإلجناز والتي متنح لشخصية 
محيط���ة بالتميز في العطاء في 
مجال البناء واإلنشاء في الكويت 
بناء على العطاء املهني، ومتيز 
وتأثير اخلدمة، والعطاء في مجال 
تقدمي وتطوير التكنولوجيا ومدة 

اخلدمة املهنية.
وقد حضر احلفل الذي أقيم في 
مركز املؤمترات والرويال سويت 
عدد من الزمالء في املهنة من وكالء 
مس���اعدين ومديري مؤسسات 
ومكاتب هندس���ية وانش���ائية 
ومهندسني وأكادمييني وباحثني 
وفني���ني في قطاع���ات مختلفة 

متخصصة في مواد البناء.
وقد منحت جائ���زة االجناز 
الى م.أحمد اجلهيم وذلك تقديرا 
خلدماته وإجنازاته ولتصميمه 
مبان���ي ومعالم لتزيني وزخرفة 

أفق مدينة الكويت احلديثة.
التمي���ز  ومنح���ت جائ���زة 
للمشاريع االنشائية في الكويت 
ملش���روع مجمع سيمفوني وقد 
منح���ت درع تقديرية الى ممثل 
شركة التجارية العقارية خليل 
س���امي العنزي وهي الش���ركة 
املطورة واملالكة للمشروع، وذلك 
لرؤية املعماري ومعرفته بالشعب 
والثقافة وترجمة رغبة املالك في 

مناولة وصحية وكهرباء وهاتف 
وأعمال ميكانيكية. وعن اجلانب 
االقتص���ادي قال: أه���م ما يؤثر 
فيه أس���عار املواد االساسية في 
صناعة اخلرسانة، وختاما أدعو 
اصحاب الشأن لالهتمام بإدخال 
العلمي���ة في صناعة  العناصر 
اخلرسانة واالهتمام بالتطوير 
الظ���روف اجلوية في  ومراعاة 
التركيز  األعمال اخلرسانية مع 
على السالمة والصحة والبيئة 
واالستفادة من التطور والتقنيات 
في تقليل التكاليف وعمل دورات 
مكثفة للمهندس���ني في وزارات 
الدولة واملقاولني وتشجيع البحث 
العلمي وادخال األساليب اجلديدة 
في االنش���اءات، وأشكركم مرة 
أخرى على االهتمام واحلضور 
سائال اهلل العلي القدير الصحة 
امليمونة  والس���المة والع���ودة 
لصاحب السمو األمير قائد مسيرة 
التنمية وسمو ولي عهده األمني 
التوفيق وطول العمر ولس���مو 
رئيس مجل���س الوزراء النجاح 

في ادارة احلكومة.
فرج ناصر  ٭

الفنية  مبتطلبات عدي���دة منها 
واالقتصادية ومنها اشتراطات 

السالمة والوقاية.
وفيما يتعلق باجلوانب الفنية 
قال: البد من مراعاة أعمال املوقع 
من حفر وردم للمباني واألرصفة 
والس���احات واألسفلت والبالط 
وأحجار الرصيف، حيث تشكل 
أعمال اخلرسانة عنصر أساسيا في 
إجناح اإلنشاءات مثل اخلرسانة 
أو اخلرسانة  املصبوبة موقعيا 
مس���بقة االجهاد واخلرس���انة 
املعمارية ومسبقة الصب.. ويشكل 
الطابوق اخلرساني عامال جديدا 
يضاف له ادخال املعادن لألعمال 
املعمارية في ضمان سالمة البناء.. 
باإلضافة الى كل ذلك هناك العوامل 
األخرى مثل اخلش���ب واألبواب 
والنواف���ذ والع���وازل ضد املاء 

والرطوبة واحلرارة.
ال���ى ان صناع���ة  وأش���ار 
اخلرس���انة تتضمن جتهيزات 
دقيقة للتش���طيبات مثل أعمال 
املساح واألرضيات والتكسيات 
والع���زل الصوت���ي والدهان... 
وهناك اعمال تخصصية واجهزة 

التصميم والفاعلية بشكل بارز مما 
ساهم في ابراز الصورة الرائعة 

للكويت احلديثة.
كما مت تقدمي ش���هادة التميز 
التقديري���ة للتصميم املعماري 
الق���الف  لش���ركة دار صال���ح 
الهندسية، كما مت  لالستشارات 
منح شهادة تقديرية للمقاول املنفذ 

شركة برهان العاملية.
من جانبه قال وزير االشغال 
ووزير البلدية د.فاضل صفر في 
كلمة له عل���ى هامش االحتفال: 
يسعدني أن أكون في هذه األمسية 
بينكم في حفل جمعية اخلرسانة 
االميركية، فرع الكويت لالحتفال 
بتكرمي الفائزين بأفضل األعمال 
والتصامي���م متمني���ا للجميع 

التوفيق والنجاح.
واضاف صفر ان الفكر البشري 
يضيف يوما بعد يوم اجنازات 
جديدة في كل مجال من مجاالت 
احلي���اة، وف���ي مج���ال األعمال 
اخلرس���انية البد أنكم تتابعون 
التطورات التي تتم والتي تهدف 
الى راحة وصحة ورفاهية اإلنسان 
وترتب���ط صناعة اخلرس���انة 

)قاسم باشا( د.فاضل صفر ومسؤولو املعهد األميركي للخرسانة في صورة مع الفائزين 

برعاية نائ����ب وكيل احلرس 
الوطني العميد الركن زايد عبداهلل 
التعليم  ناصر وحض����ور قائ����د 
الركن م.هاشم  العميد  العسكري 
الرفاعي احتفل في معسكر الصمود 
بتخريج الدفعة اخلامسة والثالثني 

من املستجدين األغرار.
العسكري  التعليم  ونقل قائد 
تهاني س����مو الشيخ سالم العلي 
الوطني والشيخ  رئيس احلرس 
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني  الوطني ووكيل احلرس 
اللواء ناصر الدعي ونائب وكيل 
احلرس الوطني العميد الركن زايد 
ف  ناصر، وهنأهم على أدائهم املشرنّ
التدري����ب بالدورة  خالل مراحل 
النواحي  واس����تيعابهم جلمي����ع 
النظرية والعملي����ة مبا يؤهلهم 
لالنضمام للعمل العسكري وأداء 
واجبه����م جتاه وطنهم بكل كفاءة 
واقت����دار، كما ق����ام العميد الركن 
قيادات احلرس الوطني تتقدم صفوف حضور االحتفالم.هاشم الرفاعي بتوزيع الشهادات 

»احلرس« احتفل بتخريج دفعة من املستجدين األغرار

العجمي يشيد بإنشاء محميات طبيعية في مناطق الكويت
صرح د.ضاري العجمي مدير 
البيئة والتنمية احلضرية  إدارة 
مبعهد الكويت لألبحاث العلمية بأن 
الغابات كنظام بيئي فريد، تغطي 
ثلث مساحة يابسة العالم، ويعتمد 
عليها بشكل مباشر ما ال يقل عن 1.6 
مليار إنسان، وتضم حوالي ثلثي 
كائنات الكرة األرضية، وفي وطننا 
العربي تشغل الغابات قرابة %10 
من املساحة الكلية للوطن العربي 
التي تبلغ حوالي 14 مليون كيلومتر 
مربع، وتنتشر بجنوب السودان 
وفي املناطق الساحلية من املغرب 
العربي واملرتفعات الساحلية في 
العراق،  الش����ام وأجزاء من  بالد 
والغاب����ات كنظام بيئي لها فوائد 
متعددة لعل من أهمها أنها تلعب 
دورا رئيسيا في التخفيف من آثار 
تغير املناخ، حيث متتص ما بني 15 
و20% من االنبعاثات الغازية في 
العالم، حيث إنها متثل خط الدفاع 
املنيع ضد املتغيرات املناخية التي 

تهدد كوكب األرض.

ش����رق( وأم جدير )غرب( فضال 
عن املنطقة احلدودية احملظورة 
بني الكويت والعراق، ومما ال شك 
فيه ان البيئة في الكويت ستجني 
ثمار هذا العمل الرائع، حيث تزدهر 
احلياة الفطرية النباتية واحليوانية 
وتتقلص مصادر الغبار والرمال 
وتضخ الدماء في عروق البيئات 
املنهكة. وفي ختام تصريحه، قال 
د.العجمي »لكي تش����رق الشمس 
وتغرد الطي����ور وتتفتح الزهور 
ومتتلئ س����نابل اخلير، علينا ان 
نستثمر ما يتاح أمامنا من فرص 
وما أكثرها، يأتي في مقدمتها إعادة 
النظر ف����ي أمناط اس����تخداماتنا 
من الطاقة واس����تهالكنا من املياه 
والغ����ذاء وتبني نهج جديد وفكر 
مستنير ملمارساتنا وسلوكياتنا 
جتاه البيئ����ة ومواردها، في إطار 
االستفادة القصوى من مستحدثات 
والتطوي����ر  العلم����ي  البح����ث 
التقن����ي وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت«.

املسطحات اخلضراء واستثمار كل 
قطرة من مي����اه األمطار وتدوير 
بعض املخلفات وتقنني استخدام 
املواد الضارة بالبيئة والتوس����ع 
في االعتماد على املواد اخلضراء 

والعودة الى أحضان الطبيعة.
وق����ال بع����د ذل����ك: »إذا أردنا 
ان نحافظ عل����ى بيئاتنا ونطور 
مواردنا، علينا ان جنعل كل يوم 
من أيام حياتنا يوما عامليا للبيئة، 
ما يعني استشعار جميع قطاعات 
وش����رائح املجتمع لكل صغيرة 
وكبيرة متس بيئتنا، ما يعمق نهج 
التنمية املس����تدامة ما يعني بيئة 
نظيفة وهواء نقي وموارد دائمة 
الرفد والعطاء«. ومبناسبة اليوم 
العاملي للبيئة أشاد د.العجمي بقرار 
مجلس ال����وزراء رقم 25 بتاريخ 
16 يناير 2011، بشأن حماية عدة 
مناطق بالكويت لتصبح محميات 
طبيعية، منها ام نقا )شمال شرق( 
واألبرق )جنوب غرب( والهومييلية 
)شمال غرب( واخلويسات )شمال 

وحول ش����عار الي����وم العاملي 
للبيئة للعام احلالي »الطبيعة في 
خدمتكم« أفاد د.ضاري العجمي بأن 
الغابات تقدم خدمات متنوعة، منها 
االقتصادي����ة واالجتماعية، حيث 
متثل مصدرا للعيش وكسب الرزق 
ملاليني من البش����ر، كما انها تلبي 
العديد من  الطاقة في  احتياجات 
بلدان العالم، أما اخلدمات البيئية 
وااليكولوجية للغابات فيصعب 
حصرها، ولعل أهمها حماية التنوع 
البيولوجي من االنقراض واحلد 
من مخاطر الفيضانات واالنهيارات 
األرضية والتخفيف من تداعيات 
التغي����رات املناخي����ة م����ن خالل 

امتصاص الغازات الدفيئة.
وأضاف: تتمحور فلسفة العالم 
املتقدم في الش����أن البيئي في ان 
اإلنسان مبقدوره ان يحدث فرقا 
كبيرا من خالل تبنيه نهجا مبتكرا 
جتاه بيئت����ه، يرتكز على بعض 
السلوكيات واملمارسات اإليجابية، 
مثل زراعة األشجار واحلفاظ على 

د.ضاري العجمي

الهواري: املعهد وضع 
معايير فنية ومهنية 

محددة الختيار 
الفائزين

ودروع التفوق على أوائل الدفعة 
واملتميزين ف����ي الضبط والربط 
واللياقة البدنية، مشددا على أهمية 
االستمرار في تخريج أجيال مؤهلة 
تش����ارك بعقولها وسواعدها في 
حماية مكتسبات الوطن وصيانة 
أمنه واس����تقراره في ظل القيادة 
الرش����يدة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد.
من جهته ألقى آمر مدرسة ضباط 
الصف واألفراد بالتكليف نقيب قايد 
علي وثير كلمة أكد فيها ان خريجي 
الدورة متكنوا من اجتياز أنشطة 
التدريب بنجاح مبا يخدم األهداف 
املرجوة بسد احتياجات الو،حدات 
من القوة البش����رية املدربة على 
أعلى املستويات وصوال الستكمال 
التنظيم األمثل وتعزيزا لألدوار 
التي يقوم به����ا احلرس الوطني 
ف����ي املنظوم����ة الوطني����ة لألمن 

والدفاع.


