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سيصبح لدينا بنك معلومات بيئية قريبًا

المضحي يرأس وفد الكويت 5 الجاري لالطالع
على المراكز المتخصصة في المجال البيئي في أميركا

المؤتمر العالمي للمرور يفتتح في الكويت 11 الجاري

المطر: ارتفاع غير مسبوق في معدالت
الحوادث المرورية في الدول العربية

قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
انه سيترأس وفدا يزور الواليات املتحدة األميركية 5 
اجلاري لالطالع على عدد املراكز املتخصصة في املجال 
البيئي. واضاف: ان الوفد س����يطلع على برامج الدعم 
التقني والفني التي تقدمه����ا وكالة البيئة األميركية 
في واش����نطن لدول العالم فيما يختص في مجاالت 
العمل البيئ����ي واالطالع على اخلب����رات الكبيرة في 
مجاالت تقنية املعلومات البيئية ورصد تلوث الهواء 

والرقابة البيئية.
واشار الى ان الزيارة التي تستمر اربعة ايام تهدف 
الى تعزيز قدرات الهيئة باخلبرات العاملية املتطورة في 
عدة مجاالت على رأسها تطوير املعايير واالشتراطات 
البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة واعداد برامج 

واضحة ومتطورة لتفعيل املعايير واالشتراطات.
وافاد بأنها تهدف أيضا الى االطالع على اخلبرات االميركية في انشاء 
قواعد البيانات البيئية واصدار التقارير الدورية بشأنها وذلك لتعزيز 
دور ومكانة املبادرة اجلديدة التي طرحتها الهيئة العامة للبيئة بإنشاء 
مركز معلومات الرقابة البيئية. وقال انه س����يصبح لدى الكويت خالل 
الفترة املقبلة بنك معلومات بيئية يسعى الى تعزيز التصنيف الدولي 

للكويت ويطور من القدرة الوطنية على حماية البيئة.
وأك����د أهمية وجود بنك معلومات بيئي وم����ا يحويه من معلومات 
تتحدث عن مش����اريع وأبحاث ودراسات وبيانات الرصد البيئي فضال 
عن ان قواعد البيانات وضرورتها لألبحاث البيئية خطوة أولية لرسم 

السياس����ات البيئية وتنفيذها ولفه����م أفضل للبيئة 
وحتسني وتيسير صنع القرار.

واشار الى انه النظام سيعمل على تأسيس مركز 
للرقابة البيئية معتمدا على أحدث األجهزة والبرامج 
وشبكات العمل وبناء القدرات الفنية للكوادر الوطنية 

العاملة في نطاقه.
واوضح ان سيتم تصميم وتطوير وتسكني واضافة 
قاع����دة بيانات بيئية جغرافي����ة حتتوي على أحدث 
قواع����د البيانات اخلاصة بالبيئية في الكويت عالوة 
على جميع البيانات ذات الصلة واملتوافرة في الهيئة 

العامة للبيئة وخارجها بواسطة هذا النظام.
وقال ان النظام اجلديد يدعم عمليات التنمية وتبني 
السياسات واملمارسات املساهمة في عمليات احلفاظ 
على البيئة واستخداماتها احملتملة معتبرا ان املركز 
سيكون بنك معلومات بيئية وطنية موثوڤا به. واضاف ان النظام سيكون 
أيضا مصدرا أساسيا وشريكا رئيسيا في قواعد البيانات اخلاصة بالبيئة 
اجلغرافية متوقعا ان يتبوأ النظام مركزا مرموقا وس����يكون محل ثقة 
في مجال التدريب البيئي في املنطقة. واوضح ان الوفد سيزور مراكز 
األبحاث املتخصصة في رصد تل����وث الهواء في والية نورث كارولينا 

لتعزيز القدرات احمللية وامكانيات الهيئة في رصد تلوث الهواء.
ويض����م الوفد اضاف����ة الى املضحي مدير ادارة رص����د تلوث الهواء 
د.سعود الرشيد ومدير مكتب االستراتيجية فاتن املسلم ورئيس نظام 

معلومات الرقابة البيئية محمد األحمد.

اكد رئيس جمعية الس���المة املرورية بدر املطر 
انتهاء اجلمعية من كل االستعدادات الستضافة املؤمتر 
العاملي »املرور بدولة الكويت وقضاياه املعاصرة« 
مبشاركة نخبة من الباحثني واالكادمييني واملهتمني 
بالشأن املروري من االحتاد االوروبي ودول اخلليج 
والدول العربية ويفتتح 11 اجلاري حتت رعاية كرمية 
من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
مشددا على ان املؤمتر سيركز على قضية االرتفاع 
الكبير في معدالت احلوادث في الكويت والتي بلغت 
حدا غير مس���بوق خالل السنوات االخيرة ويجب 

التصدي لها بكل االمكانيات.
وقال املطر في تصريح صحافي امس ان هذا املؤمتر 
يأتي في وقت حرج تعاني منه الدول العربية وفي 
مقدمتها الكويت ومصر والسعودية ودول عربية 

اخرى من حوادث املرور الكارثية، مش���يرا الى وقوع 26 ألف قتيل 
و250 ألف مصاب وخس���ائر تقدر ب� 60 مليار دوالر بسبب حوادث 
الطرق في العالم العربي سنويا بينما تتسبب على املستوى العاملي 
في مقتل اكثر من مليوني ش���خص سنويا، باالضافة الى 50 مليون 
مصاب وتكبد خسائر تصل الى 800 مليار دوالر – حسب احصائيات 

منظمة الصحة العاملي���ة – وحتصد ارواح صغار 
السن من الشباب، وهم حجر االساس لدفع التنمية 

في مختلف البلدان.
وقال املطر ان الكويت ش���هدت خالل السنوات 
املاضي���ة ارتفاعا كبيرا في معدالت احلوادث حتى 
وصلت في العام املاضي 2008 وحده 56660 ألف حادث 
تصادم خلف 410 قتلى، اضافة الى آالف االصابات 
اخلطيرة التي تترك اكثرها عاهات مستدمية مدى 
احلياة. واوضح ان تكلفة حوادث الطرق تش���كل 
2.5% من الناجت االجمالي اخلليجي وحترم احلوادث 
سوق العمل من الكفاءات واخلبرات الالزمة لدعم 
اقتصادها، اذ يبلغ متوسط اعمار ضحايا حوادث 

الطرق في اخلليج 20 عاما.
واوضح املطر ان املؤمتر هذا العام يناقش محورين 
رئيسيني هما وضع االستراتيجيات املرورية قصيرة وطويلة االجل 
واالسلوب االمثل للتوعية املرورية، مشيرا الى ان الباحثني االوروبيني 
سيس���تعرضون جتارب بلدانهم في ه���ذا االطار للحد من احلوادث 
املرورية التي اصبحت خطرا يهدد املجتمع الكويتي ويجب التعامل 

معها بحزم وشدة.

أكثر من 12000 مشارك ومشاركة في المسابقة

إدارة الثقافة اإلسالمية تعلن أسماء الفائزين
الـ 100 بمسابقة رمضان اإللكترونية

فضيلة عبداجلليل معتوق   ٭
احمد

فهد حسن طاهر الدحيلب  ٭
فهد محارب سعد العتيبي  ٭

فهد محمد غالي  ٭
قادر بخش محمد موسى  ٭

كاف���ارودي ش���افي محمد   ٭
كوتي

كلثوم محمد محمد  ٭
لول���وة عل���ي عبدالرحمن   ٭

النجدي
ماجد محمد جالل الدين  ٭
محمد سالم محمد احمد  ٭

محم���د عب���داهلل احم���د   ٭
العايدي

محمد عبود منلة  ٭
محمد عثمان محمد عباس  ٭

محم���د  عل���ي  محم���د   ٭
اخل���ضر

محمد محمود جاد الرب  ٭
الس���يد  محم���د مس���عد   ٭

العراقي
محمد يوسف محمد ياسني  ٭

محمود احمد البسيوني  ٭
مرمي فريح محمد سلطان  ٭

مشعل مطر جدوع العنزي  ٭
عبدالفت���اح  مص��طف���ى   ٭

م���تار
مصطفى محم���د مصطفى   ٭

الفقهاء
معمر احمد علي سيف  ٭

ممدوح احم���د عبدالباقي   ٭
احمد

منته���ى عبدالنب���ي علي   ٭
الزقاح

منى ناصر سليمان  ٭
مينا اكتر هارموج علي  ٭

هاني محمد محمود علي  ٭
هيام عبداحملسن املاجد  ٭

مب���ارك  عل���ي  وران���س   ٭
العنزي

وسيلة محمد بخو  ٭
وفيقة مزعل امان اخللف  ٭

وليد احمد شعبو  ٭
صف���ران  فه���د  ولي���د   ٭

الرشيدي
يار محمد دنكراج  ٭

ياسر مح���مد مح���مد علي  ٭
يوس���ف حمادي مش���رف   ٭

العنزي
يوس���ف مجب���ل صال���ح   ٭

املطيري

ليلى الشافعي
اكدت ادارة الثقافة االس���المية في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية حرصها على املشاركة والتفاعل واملناسبات الدينية 
واالس���تعداد لها مبا يتناس���ب معها من انشطة وبرامج ثقافية 
وتوعوي���ة هادف���ة وذات مضامني توجيهية رائدة تس���عى من 
خاللها الى حتقيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي االس���المي 
القادر على رس���م خطوط ثقافية واضحة، جاء ذلك بعد اعالن 
االدارة عن ختام مسابقة رمضان الثقافية االلكترونية الدولية 
والتي جاءت ضمن باقة انش���طة ادارة الثقافة االسالمية لشهر 
رمضان املبارك للعام الهجري 1430، وبينت االدارة ان املسابقة 
ش���هدت اقباال كبيرا وتواصال منقطع النظير من قبل اجلمهور 
الكرمي من داخل وخارج الكويت حيث وصلت اعداد املش���اركني 
في املس���ابقة الى اكثر من 12000 مشارك ومشاركة من مختلف 
االعمار، واضافت االدارة انها وفي اطار الش���فافية واملصداقية 
املعهودة مع جماهيرها قامت بإجراء عملية السحب االلكتروني 
للفائزين ال� 100 باملسابقة والتي بلغت قيمة جوائزها التشجيعية 

10000 دينار.
وانتهزت االدارة هذه الفرصة من خالل بيانها الصحافي لتهنئة 
االخوة واالخوات الفائزين باملسابقة مع متنياتها ملن لم يحالفه 
الفوز في املس���ابقة بالتوفيق والنجاح في املس���ابقات املقبلة، 
ودعت االدارة الفائزين باملسابقة من داخل الكويت الى ضرورة 
مراجعة ادارة الشؤون املالية بالوزارة لتسلم جوائزهم املالية 
وذلك ابتداء من االحد املوافق 18 اكتوبر 2009، منبهة الفائزين من 
خارج الكويت الى اهمية مراسلة االدارة عبر البريد االلكتروني 
بكام���ل بياناتهم البنكية والش���خصية وباللغة االجنليزية في 
موع���د اقصاه يوم االحد 1 نوفمبر 2009، وختمت االدارة بيانها 
الصحاف���ي بدعوة اجلمهور الكرمي ال���ى التفاعل والتواصل مع 
جميع انش���طتها الثقافية والتي ميكن االطالع عليها من خالل 

زيارة املوقع الرسمي لالدارة على شبكة االنترنت: 
www.islam.gov.kw/thaqafa

وأوضحت ان عملية الس���حب االلكتروني لالس���ماء الفائزة 
اسفرت عن فوز التالية اسماؤهم:

ناص���ر  جم���ال  انف���ال   ٭
السعيدي

بدر محمد نوفل  ٭
بشاير محمد احمد الكندري  ٭

تامر محمد كمال عبدالسميع   ٭
حسن

جاسم عويد طليح العنزي  ٭
حامت محمد حسن حسني  ٭

حافظ محم���د عدنان محمد   ٭
أمني

حسني رمضان نعمة جعفر  ٭
خالد احمد حسني رويحل  ٭

خالد بن عبداهلل بن عثمان   ٭
املجيني

خالد فراج محمود احمد  ٭
خير محمد بن محمد حيات  ٭

راشد طبيخ فهد الطبيخ  ٭
محم���د  مصطف���ى  رزان   ٭

مصطفى

رمي عادل علي الكندري  ٭
س���حر عبدالص���ادق عامر   ٭

امام
صق���ر  ع���وض  س���عود   ٭

العدوان
سميرة مسعود عبدالرحمن  ٭
سوس���ن ص���الح حم���زة   ٭

سناسيري
ش���ادي اس���ماعيل محم���د   ٭

الفاحت
شاهجان علي محمود  ٭

صالح حسني طالب املسري  ٭
صالح شرجي البرجس  ٭

ط���ارق محمد س���عيد هالل   ٭
سالمة

عائشة حسن الزين  ٭
عامر عكلة احلسن  ٭

عبداحلق مرزاق محمد ثامر  ٭
العربي مبارك  عبدالفت���اح   ٭

كوالن
عبدالواحد ابوبكر  ٭

عبدالرحم���ن س���عيد احمد   ٭
كحالن الغامدي

عبدالرحمن ص���الح محمد   ٭
اخلراز

عبدالغن���ي  عبدالرحم���ن   ٭
سعيد

عبدالرحيم جمعة محمد  ٭
عبدالعاطي العجمي املغازي   ٭

العجمي
عبداهلل خلف فراج العنزي  ٭

عبي���ر عبداملنع���م عل���ي   ٭
محاريق

عقالء عقيل فراج الشمري  ٭
محم���د  فتح���ي  ع���الء   ٭

عبداحلافظ
علي احمد حسن علي  ٭

علي سامي عبداجلليل معتوق   ٭
احمد

علي محمود محمد خليفة  ٭
علياء بدر يعقوب البصارة  ٭

عم���ر عبدالرحم���ن عم���ر   ٭
خراط

عيد العازمي  ٭
غادة حسني محمود حسن  ٭

جاس���ر  فيص���ل  غ���ازي   ٭
العدواني

فؤاد محمد مصطفى عبده  ٭
ف���ارس احلميدي محس���ن   ٭

املطيري
فاطم���ة س���لطان علي بن   ٭

عيسى

ابتسام خليف الفريح  ٭
ابراهي���م عدن���ان ابراهيم   ٭

الشريدة
ابراهي���م قاس���م محم���د   ٭

ابوعون
احمد زيدان علي زيدان  ٭

احمد عبدالاله عبدالقادر  ٭
احمد عبداهلل شندي  ٭

احمد عبد ياسني سالمة  ٭
احمد عبداهلل ابراهيم  ٭

حس���ن  محم���د  اس���ماء   ٭
اجلسمي

أملانية محمد الذياب  ٭
محم���د  حس���ني  أمان���ي   ٭

الكندري
امين���ة صبح���ي محم���د   ٭

عبداهلل
ان���س محمد اياد س���ميح   ٭

سعيدان

د.صالح املضحي

بدر املطر

»بداًل من تأييد فئة تريد شق الصف«

»المحامين« لمعصومة: األولى بك التكاتف 
لتحويل الجمعية إلى نقابة أسوة بالدول العربية

ردت جمعية احملام���ني على ما طرحته النائب 
د.معصومة املبارك حول سبب تعطيل اشهار احتاد 
احملامني الكويتيني رغم استيفائه شروط اإلشهار 
وتطرقت الى ان حق تكوين املنظمات النقابية مكفول 

في الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية.
وقالت اجلمعية: يجب االشارة الى ان هناك كيانا 
قانونيا يجتمع حتت مظلته كل احملامني بالكويت، 
فهو مبثابة نقابة احملامني الكويتيني وهو اول ما 
يناط به تنفيذ قان���ون احملاماة بل هو � بالفعل � 
اجلهة االولى القائمة على تنفيذ احكامه وهو جمعية 
احملامني الكويتية التي ه���ي من اولى اجلمعيات 
املهنية بالكويت، ويكون مكابرا من ينكر دورها في 
إرساء دعائم الدميوقراطية بدءا من تأسيسها عام 
1963 حتى تاريخه، وفي ظل إنشائها صدر قانون 
تنظيم مهنة احملاماة وتعديله والقائمون على هذه 

اجلمعية معنيون بتطبيق القانون.
ان اي جتمع قصد به ممارسة العمل االجتماعي 
فإنه يقع حتت اشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
وه���ي اجلهة التي تعطيه احلق في ممارس���ة هذا 

العمل من عدمه.
وقد خفي على النائب د.املبارك ان االسم احلقيقي 
لهذا االحتاد هو »احتاد اصحاب املكاتب« ويتكون 
هذا االحتاد من مكتبني اثنني فقط، ولو انها اطلعت 
على نظامه االساسي لتبني لها ان له اغراضا بعضها 
يتعارض مع اغراض جمعي���ة احملامني الكويتية 

وبعضها اآلخر يتنازع معها.
ان القصد من إنشاء هذا االحتاد املزعوم هو شق 

صف احملامني وزعزعة كيان اجلهة التي متثلهم.
ان االحتاد املزعوم مخالف لشرائط اإلشهار التي 

نص عليها قانون األندية وجمعيات النفع العام، 
وعلى رأس���ها أال يهدف التجمع املراد إشهاره الى 
غير خدمة املجتمع وأال يقل عدد مؤسسيه عن عدد 

معني حدده القانون.
فإن كان هذا التجمع قد أريد به شق صف اجلهة 
الناطقة بلسان محامي الكويت كان هذا التجمع ذا 
هدف غير مشروع وحق لوزارة الشؤون عمال باملادة 

9 من القانون آنف الذكر ان ترفض تسجيله.
وكان يتعني على النائب د.معصومة املبارك ان 
تس���أل اوال عن االحتاد املزعوم وكم عدد احملامني 

التابعني له وكم منهم طالب بإشهاره.
ويكفيها ان تعلم ان هذا االحتاد يتكون من اثنني 
فقط من احملامني مت شطبهما من عضوية جمعية 

احملامني وأمرهما مازال منظورا أمام القضاء.
ان األولى من تأييد فئة تريد ش���ق الصف ان 
يتم التكاتف لتحويل »احملامني« الى نقابة أسوة 
بكل نقاب���ات احملامني في الدول العربية واول من 
يق���ع عليهم هذا العبء هم اعض���اء مجلس األمة 
املوقرون ملا أعطاهم املشرع من سلطات دستورية 
تضمنها دستور بالدنا، وذلك حتى َيحُولوا دون 
احلرج الذي يتعرض له احملامون الكويتيون في 
اجتماعاتهم مع ممثل���ي نقابات احملامني باحملافل 
الدولية، وقد سبق ان طالب مجلس ادارة جمعية 
احملامني احلالي، وكذلك املجالس الس���ابقة عليه 
بتحوي���ل كيان اجلمعية الى نقابة اس���وة بباقي 

نقابات احملامني في العالم كله.
هذه مجموعة من األمور آثرنا وضعها حتت نظر 
القارئ الكرمي وكي حتاط بها علما النائب د.معصومة 

املبارك ليكون اجلميع على بينة من األمر.

رغم تعليمات »الصحة« بهدف تفادي انتقال المرض

ثانوية في العارضية تتجاهل قرار وزيرة التربية 
وتنظم طابور الصباح منذ أول يوم دراسي

الجاسر: أكاديمية إعداد القادة في »المعلمين« 
تستعد لبدء نشاطها في التدريب القيادي الموجه

محمد المجر
رغم حتذي���رات وتوجيهات 
وزارتي التربية والصحة بعدم 
اقامة طابور الصباح في املدارس 
لتفادي انتقال ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير، وتأكيد وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بعدم اقامة طابور الصباح 
والغاء كل االنش���طة املدرسية، 
اال ان ثانوية عبداللطيف ثنيان 
الغ���امن بنني الواقعة في منطقة 
التابع���ة ملنطق���ة  العارضي���ة 
الفروانية التعليمية ابت اال تطبقه 
منذ اول يوم دراسي، متجاهلة كل 
التحذيرات واالرشادات الوقائية 
حلفظ الطلبة من هذا الوباء، يأتي 
هذا بالتزام���ن مع اعالن وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
عن اكتش���اف 4 حاالت مصابة 
بانفلونزا اخلنازير في املدارس 

اخلاصة.

اكد مدير اكادميية اعداد القادة وعضو مجلس ادارة 
جمعية املعلمني عبدالرحمن اجلاسر ان الباب مازال مفتوحا 
امام املعلمني واملعلمات اجلادين والطموحني للتسجيل 
واالشتراك في العام الدراسي اجلديد الكادميية اعداد القادة 
التي تأتي بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في جامعة الكويت والتي تكمل مسيرة جمعية 
املعلمني الكويتية في تقدمي خدماتها التربوية والثقافية 
للمعلمني واملعلمات للرفع من مستواهم املهني والتربوي 

ليعود بالنفع على العملية التربوية بالبالد.
واضاف اجلاس���ر ان اكادميية اعداد القادة هي مركز 
متخصص في التدريب القيادي موجه للمعلمني واملعلمات 
مبشاركة نخبة من االكادمييني واهل االختصاص، ينمي لدى 
املتدربني مجموعة من املهارات القيادية واالدارية االساسية 

ويضمن لهم حياة مهنية واجتماعية ناجحة.
وق���ال ان التدريب يكون من خ���الل منهج تدريبي 

يبدأ من الشهر اجلاري حتى مايو املقبل بواقع فصلني 
دراسيني، عن طريق اساليب تدريبية متعددة من دورات 
وورش تدريبية ومحاضرات، ف���رق عمل ولقاءات مع 
قادة باالضاف���ة الى منهج قراءات خارجي ومش���اريع 

يقدمها املنتسبون.
وذكر ان أسس االختيار هي ان يكون معلما كويتيا 
واجتياز االختبار واملقابلة الشخصية ودفع الرسوم كاملة 
عن كل فصل دراسي، يحصل كل منتسب في االكادميية 
على ش���هادة معتمدة من جامعة الكويت في نهاية كل 

دورة وعند امتام املنهج التدريبي كامال.
واوضح اجلاسر ان اكادميية اعداد القادة تعتبر اول 
برنامج تدريبي متخصص في تدريب النخبة من املعلمني 
واملعلمات واعدادهم االعداد القيادي املتميز وينمي لديهم 
مجموعة من املهارات القيادية واالدارية االساسية ويضمن 

لهم حياة مهنية واجتماعية ناجحة.

وق���ال ان االكادميية عبارة عن مركز متخصص في 
التدريب القيادي موجه للمعلمني واملعلمات مبشاركة 
نخب���ة من االكادمييني واه���ل االختصاص ويهدف الى 
تنمية املهارات القيادية واالدارية االساسية لدى املتدربني 

لضمان حياة مهنية واجتماعية لهم.
وذكر ان االكادميية تقدم نشاطها بالتعاون مع مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة الكويت من 
خالل منهج تدريبي قيادي، موضحا ان القيم التي ترتكز 
عليها االكادميية تتمثل في الكف���اءة والتميز والتعلم 
والتنمية، وقال ان رؤيتنا تتمثل في مركز تدريبي ذي 
كف���اءة عالية متخصص في اع���داد نخبة من املعلمني 
واملعلمات اعدادا قياديا متميزا ورسالتنا تؤكد على اعداد 
هذه النخبة وفقا الفض���ل البرامج واملناهج التدريبية 
بهدف تأهيلهم لتولي املناصب القيادية في مستقبلهم 

املهني لالسهام في تنمية ورفعة الوطن.

طابور الصباح في ثانوية عبداللطيف ثنيان الغامن رغم حتذيرات »الصحة« وقرارات »التربية«

 


