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نظمت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
حملة تنظيف شاطئ البالجات مبنطقة الساملية 
بالتعاون م��ع 60 شابا وف��ت��اة م��ن جنسيات 
مختلفة مشمولني بفريق تطوعي بسلسلة” 
ك��اف كافيه” وفريق عمل “بريسم أدفنجرز” 
لتنظيم امل��غ��ام��رات، وذل���ك ف��ي رم��زي��ة تعزز 
املشاركة املجتمعية التوعوية لبرنامج “سفاري 

الشواطئ” باجلمعية.
وأك��د ن��واف املويل عضو اجلمعية ومنسق 
برنامج سفاري الشواطئ أن عملية تنظيف 
شاطئ البالجات تندرج ضمن املراحل امليدانية 
لبرنامج سفاري الشواطئ والتي نفذ خاللها 
ستون شابا وفتاة من املتطوعني، الذين ميثلون 
سلسلة مطاعم “كاف” وفريق عمل “بريسم 
أدفنجرز” لتنظيم امل��غ��ام��رات، عملية املسح 
الشاطئي للتخلص م��ن النفايات واملخلفات 
حفاظا وحماية لنظافة هذا الشاطئ املكتظ برواد 
من مختلف اجلنسيات، مضيفا ان ذلك يتسق 
مع محاور برنامج »سفاري الشواطئ« الذي 
يتضمن إلى جانب احملور التوعوي املجتمعي 
رح��الت ميدانية توثق املكونات احلية وغير 
احلية للشواطئ الكويتية واالهتمام واحملافظة 
عليها من خالل أنشطة وفعاليات مع املختصني 
واملتطوعني في املجال البيئي، فضال عن مجموعة 
من ال��ن��دوات واحمل��اض��رات وورش التنفيذية 
والتطبيقية. وأوضح املويل أن »البرنامج يشمل 
في أنشطته التوعية بأهمية الشواطئ ومراقبتها 
إضافة إلى اخلطط إلدارة السواحل والتقارير 
العلمية اخلاصة بهذا الشأن، ولعل أبرز ما جاء 
في مجهودات اجلمعية في ذلك ما وضعته من 
برامج ت��ت��وازى فعالياتها لتتالقى في بوتقة 
النتائج املأمولة بنشر صحيح التوعية من 
خالل النشر في وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية 
واملسموعة وعبر وسائل التواصل االجتماعي، 
فضال عن التوعية املدرسية في طابور الصباح 
وال���ع���روض امل��رئ��ي��ة واحمل���اض���رات العلمية 

وورش العمل والزيارات الطالبية ملقر اجلمعية 
للمشاركة في برامج وأيام بيئية وملواقع بيئية 
خارجية سواحل وشواطئ ومحميات«، مضيفا 
أن البرنامج معني بالتوعية املجتمعية من 
خالل املشاركة مبعارض ومؤمترات تخصصية 
بإصدارات توعوية ونشر توصيات االستبيانات 
بوسائل اإلعالم وتنظيم فعاليات مجتمعية مبقر 
اجلمعية وجهات أخرى مع توسيع املشاركات 

املجتمعية بكافة األعمار.
ولفت إل��ى أن مثل تلك احل��م��الت الشبابية 
والتطوعية تشارك في رف��ع املواطنة البيئية 
وتثقيف ال��ن��شء على أهمية مكافحة أسباب 
امللوثات في العالم مبا ينعكس بصورة مباشرة 
على ج��ودة املرافق العامة والبيئة الطبيعية، 
مبينا ان برنامج سفاري الشواطئ يركز من 
خ��الل حملته ض��د نفايات البالستيك باحلد 
من استخدام البالستيك الغير قابل للتدوير 
أو للتحلل مسببا تلوثا ن��اجت عن انتهاء تلك 

النفايات في البيئة.
وأف���اد عضو جمعية البيئة أن “النفايات 
البالستيكية لدينا تنتشر ف��ي البر والبحر، 
وال أح��د يعلم كم من الوقت سيستغرق حتى 
تختفي، ولكن على األقل مئات السنني، وال ميكن 
اهمال ضرر تلك النفايات على التنوع الطبيعي 
واالحياتي فال ميكن للكثير من الكائنات البحرية 
التمييز بني امل��واد البالستيكية الشائعة عن 
امل��واد الغذائية”، مضيفا ان “احليوانات التي 
تأكل البالستيك غالباً ما تتضور جوعاً ألنها 
ال تستطيع هضم البالستيك ومت��أ معدتها، 
ومتنعها من تناول طعام حقيقي، ومبجرد النظر 
الى كمية البالستيك الذي ينتجه الفرد الواحد، 
سيجد الكثير مما يستطيع جتنبه وميكن البدأ 
في االستغناء عنها بخطوات بسيطة من خالل 
تغيير العادات اليومية. متثل النفايات الصلبة 
البالستيكية ف��ي الكويت نسبة 13.4 ٪ من 
النفايات، أي ما يعادل حوالي 15000 طن من 

البالستيك في السنة”.
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أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن زي��ارة  
استشارية األم��راض الصدرية الدكتورة راجيني 

سودهير لعيادة األمراض الصدرية. 
وعبرت  د. راجيني عن سعادتها بزيارة مستشفى 
املواساة اجلديد وال��ذي يعد من أحد املستشفيات 
الرائدة في الكويت مبا يحظى به  من سمعة طيبة 
ليس على مستوى الكويت ولكن على مستوى منطقة 
اخلليج مضيفاً من خالل ما رأيته وأطلعت عليه فإن 

املستشفى مجهز على أعلى مستوى وبأحدث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، وهذا دون 
شك يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله، ويلبي  كافة 

متطلبات املرضى. 
يذكر أن د.راجيني سودهير عضو الكلية امللكية 
لأطباء وعضو جمعية أمراض الصدر البريطانية 
عضو اجلمعية األوروبية للجهاز التنفسي وتلقت 
تدريب مكثف في املستشفيات التعليمية في اململكة 

املتحدة، وعملت كاستشاري في أمراض الرئة لدى 
املستشفيات جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة 
وص��اح��ب��ة خ��ب��رة ط��وي��ل��ة  ف��ي تشخيص وع��الج  
أم��راض اجلهاز التنفسي واألم���راض العامة مثل 
ال��رب��وأو م��رض اإلن��س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن وع��الج 
اخ��ت��الل أم���راض ال��رئ��ة وع��الج اض��ط��راب��ات النوم 
وعالج وتشخيص سرطان الرئة وعالج اإلختالالت 

مثل منظار القصبات ومناظير الصدر

م��ن ج��ان��ب��ه��ا رح��ب��ت م��دي��رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
والتسويق في مستشفى امل��واس��اة اجلديد علياء 
السيد بزيارة الدكتورة راجيني  سودهير مؤكدة 
أنها من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة في 
مجال اإلخ��ت��ص��اص وأن زي��ارت��ه��ا إل��ى مستشفي 
امل��واس��اة اجل��دي��د يأتي انطالقا م��ن ح��رص إدارة 
املستشفى على استقطاب الكفاءات الطبية واصحاب 

اخلبرات املميزة في مختلف االختصاصات الطبية.

تفقد وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي جناح 
احل��رس الوطني في معرض الكويت 
للطيران 2020 ال��ذي يقام في مطار 

الكويت الدولي.
وأك���د ال��رف��اع��ي أن ال��ق��ي��ادة العليا 
ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي مم��ث��ل��ة ف��ي سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احل��رس 
الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احل��رس الوطني تولي أهمية 
كبيرة ملثل ه��ذه امل��ع��ارض التي تعد 

فرصة أم��ام احل��رس الوطني ملواكبة 
أح��دث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
في قطاع الطيران، خاصة بعد إدخال 
احل��رس الوطني للطيران العمودي 
ضمن منظومته العسكرية الذي يعتبر 
م��ن املشاريع األساسية ف��ي الوثيقة 
االستراتيجية للحرس الوطني 2020 

)األمن أوالً(.
وراف��ق الوكيل كل من مدير مديرية 
نظم املعلومات العميد مهندس ناصر 
محمد ناصر، وقائد احلماية والتعزيز 

العميد الركن حمد سالم أحمد.
كما شارك مكتب الشهيد في املعرض، 
وذك���رت م��راق��ب ال��ع��الق��ات العامة و 
األن��ش��ط��ة مبكتب ال��ش��ه��ي��د ذك��ري��ات 
عبداللطيف احلمدان أن مشاركة مكتب 
الشهيد في املعرض جاءت حتت مسمى 
»نسور الكويت«،  حيث مت إنتاج فيلم 
خ��اص بهذه املناسبة يتضمن صور 
وأس��م��اء ش��ه��داء ال��ك��وي��ت م��ن نسور 
الطيران تقديرا ملا قدمه هؤالء األبطال 

من أجل الوطن الغالي.

وأش����ارت احل��م��دان إل��ى أن جناح 
مكتب الشهيد شهد زي��ارة العديد من 
الشخصيات منهم نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله 
و رئ��ي��س ش��رك��ة ال��ط��ي��ران الكويتية 
الشيخ سلمان احل��م��ود إض��اف��ة إلى 
حضور   الشيخ ناصر احملمد و نائب 
السفير األمريكي و القائمة بأعمال 
سفارة جنوب إفريقيا ووزي��ر الدفاع 
اإليطالي وسفير إيطاليا ل��دى دول��ة 

الكويت.

»احلرس الوطني« و »مكتب الشهيد«
شاركا في معرض الطيران

فريق عمل مكتب الشهيد جناح احلرس الوطني في املعرض

»التقدم العلمي« تطلق مبادرة إقليمية 
حلماية العقاب املنقط من االنقراض

أط��ل��ق��ت م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت 
للتقدم العلمي بالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة مبادرة 
بيئية تعد األول���ى م��ن نوعها 
ف��ي املنطقة ت��ه��دف إل���ى رص��د 
وتعقب العقاب املنقط الكبير 
أثناء مروره السنوي في الكويت 
حلمايته من االن��ق��راض.   وقال 
م��دي��ر إدارة الثقافة العلمية 
ف��ي امل��ؤس��س��ة ال��دك��ت��ور س��الم 
العبالني ل� )ك��ون��ا( أم��س: إنه 
ضمن هذه املبادرة متكن فريق 
)عدسة البيئة الكويتية( الذي 
ترعاه املؤسسة بالتعاون مع 
املستشار العاملي الدكتور مايكل 
ماكغريدي من وضع أول جهاز 
تعقب على أح��د ه��ذه الطيور 
ال��ن��ادرة وإط��الق��ه ف��ي الكويت 

بهدف تتبعه في هجرته. 
 وأض����اف أن ه���ذه امل��ب��ادرة 
تهدف أيضا إلى دراسة هذا النوع 
من الطيور وجمع معلومات عنه 
حلمايته من االنقراض واحلفاظ 
ع��ل��ى ال���ت���وازن اإلي��ك��ول��وج��ي 
خاصة مع الصيحات العاملية 
احمل���ذرة م��ن م��وج��ة االن��ق��راض 
السادس للكائنات احلية التي 

تشهدها البشرية. 
 وأوض���ح أن الهيئة العامة 
للبيئة تشارك في االشراف على 
املبادرة لتتبع الطيور املهاجرة 
في الكويت والبحث عن طرق 
إن��ق��اذ ال��ع��ق��اب م��ن االن��ق��راض 
مضيفا أن الكويت تعد أول دولة 
تسعى إقليميا ضمن إطار تعاون 
ع��امل��ي إل��ى تعقب ه��ذا الطائر 

اجلارح في دراسة مكثفة. 

 وأف����اد ال��ع��ب��الن��ي ب���أن ه��ذه 
ال��دراس��ة ت��رك��ز على التعرف 
ع��ل��ى اجت����اه����ات ح���رك���ة ه��ذا 
ال��ط��ائ��ر وامل�����دى اجل��غ��راف��ي 
للنوع واحتساب املدى اليومي 
ل��ن��ط��اق ح��رك��ت��ه وامل��ن��اط��ق 
والبيئات املفضلة لديه وأماكن 
التكاثر وغيرها من املعلومات 
ال��ض��روري��ة عند وض��ع خطط 

حماية األنواع احلية. 
   وق����ال: إن استراتيجية 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لأعوام -2017 2021 تعتمد 
على تعزيز التنمية العلمية في 
مختلف املجاالت عبر مبادرات 
وبرامج محلية ودولية ترعاها 
املؤسسة ومتولها وتهدف إلى 
رف��ع مستوى ال��وع��ي العلمي 
والثقافي وتسعى إلى استقطاب 
مساهمة جميع شرائح املجتمع 

في دع��م البحث العلمي ونشر 
الوعي.     وأضاف أن هذا النوع 
من املشاريع يندرج حتت التيار 
امل��ت��ص��اع��د مم��ا ي��ع��رف بعلوم 
املواطن لتشجيع بناء جسور بني 
الباحثني األكادمييني واجلمهور 
وجمعيات النفع العام والفرق 
التطوعية ونشر العلوم بطرق 
حديثة تفاعلية والعمل على 
تعزيز املبادئ العلمية وترسيخ 
الثقافة العلمية السليمة في إطار 

تعاون دولي.
يذكر أن العقاب املنقط الكبير 
هو أحد أنواع الطيور اجلارحة 
املهددة باالنقراض وفقا لقائمة 
االحت���اد ال��دول��ي حلفظ البيئة 
وأن���ه يهاجر إل��ى ال��ك��وي��ت في 
اخل��ري��ف ومي��ك��ث ف��ي��ه��ا حتى 
الربيع حيث يكون املناخ مالئما 

له. 

مسؤولو »التقدم العلمي« و»البيئة« وفريق عدسة البيئة خالل عملية اإلطالق

العقاب املنقط الكبير الذي تسعى املبادرة للحفاظ عليه

احتاد التطبيقي: وقف 
مكافأة التفوق والتخصصات 

النادرة غير صحيح
أعلن رئيس اللجنة الطالبية ورئيس جلنة املستجدين في 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب خالد الظفيري أن ما مت تداوله عن وقف مكافأة التفوق 
ومكافأة التخصصات النادرة غير صحيح، وأن االحتاد تواصل 
مع مسئولي الهيئة بهذا الشأن، وتبني أن األمر ال يتعدى كونه 
قيام الرقابة املالية بالهيئة بدورها في التدقيق على كشوف 

املستحقني لتلك املكافآت لضمان عدم صرفها لغير املستحقني.
وأشار الظفيري إلى أن هذه املكافآت سيتم إرسالها للبنوك 
متهيدا للصرف فور انتهاء الرقابة املالية من مراجعة الكشوف 
واستبعاد غير املستحقني كالطلبة اخلريجني واملفصولني ومن 
قاموا بوقف قيدهم، وبعد االنتهاء من ه��ذه اإلج���راءات سيتم 

صرف املكافآت ملن تنطبق عليه الشروط .

للجاليات الغير ناطقة بالعربية واملهتدين اجلدد

»التعريف باإلسالم« نظمت أسبوعًا
لنشر سيرة الرسول واالقتداء بهديه

في إط��ار األنشطة الدعوية 
والثقافية التي حت��رص جلنة 
التعريف باإلسالم علىإقامتها 
ن��ظ��م ق��س��م ال��ت��وع��ي��ة ب����إدارة 
ال��ش��ئ��ون النسائية باللجنة 
نشاطاً دعوياً بعنوان “ اسبوع 
التعريف برسول الله صلى الله 

عليه وسلم”.
وقالت مديرة ادارة الشؤون 
النسائية بالروضة جناة الطويل 
: نهدف من هذا النشاط إلى نشر 
سيرة النبي العطرة ، والدعوة 
إلى االقتداء به واتباع هداه في 
ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة ،وتعميق 
محبته في النفوس ، والتعرف 
على أخالقه كالصدق والصبر 
واجلود والكرم .وقد استفاد منه 
املهتدياتواجلالياتالغير الناطقة 
بالعربية سواء املسلمة أو غير 

املسلمة.
وبينت ال��ط��وي��ل أن األف��رع 
ال��ن��س��ائ��ي��ة للجنة التعريف 
باإلسالم في الروضة والساملية 
والصديق واملنقف واجل��ه��راء 
نظمت خ��الل االس��ب��وع أنشطة 

ع��دي��دة وم��ت��م��ي��زة منها إل��ق��اء 
احملاضرات عن النبي صلى الله 
عليه وس��ل��م بلغات متعددة، 
وع����روض م��رئ��ي��ة ، وط��ب��اع��ة 
بطاقات تعريفية اشتملت على 
نسبه الطاهر ، ووالدته ، وكنيته 

، وأوالده ، وزوجاته رضي الله 
عنهن .  وأض��اف��ت: مت تنظيم 
مسابقات ثقافية في السيرة، 
واآلداب النبوية  ، وحفظ نسبه 
الشريف . كما مت إقامة معارض 
م��ص��غ��رة ف��ي ك��ل ف���رع نسائي 

احتوت على بوسترات تضمنت 
أقوال املنصفني من املستشرقني 
ف��ي رس���ول ال��ل��ه ، ومجسمات 
ملعالم من املدينة امل��ن��ورة أيام 
رس���ول ال��ل��ه كاملسجد النبوي 

وبيت النبوة والغزوات.

من جانبها صرحت رئيسة 
قسم التوعية ب���إدارة الشئون 
النسائية /اقبال احلجي أن هذه 
األنشطة التعريفية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم  لم تقتصر 
إق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ق��رات اللجنة 
ب��ل أقيمت ملتقيات خارجية 
ل��ل��ج��ال��ي��ات املختلفة مت فيها 
توزيع كتيبات تعريفية بعدة 
لغات باإلضافة إلى احملاضرات 
ف��ي م��س��اج��د اجل��ال��ي��ات منها: 
“يوم ف��ي ب��ي��ت ال��ن��ب��وة “ ،” 
الشمائل احملمدية “  وغيرها من 

احملاضرات. 
واخ��ت��م��ت احل��ج��ي: حرصنا 
على مشاركة غير املسلمات في 
هذه األنشطة املختلفة للتعرف 
على رسول الله ، ورد الشبهات 
حول شخصيته ، وأش��ارت إلى  
أن إدارة الشئون النسائية بلجنة 
التعريف باإلسالم قد دأبت على 
إقامة هذا النشاط سنويا ، وهو 
ج��زء م��ن دورال��ل��ج��ن��ة ال��دع��وي 
ف��ي التعريف ب��اإلس��الم ونبي 

الرحمة.

جانب من الفعاليات


