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تعاون كويتي ـ سعودي مشترك في مجال تدريب ذوي االحتياجات الخاصة

يفتتح االثنني املقبل اول برنامج كويتيـ  سعودي مشترك من نوعه في 
مجال التدريب لذوي االحتياجات اخلاصة باشراف املجلس االعلى للمعاقني. 
ويعقد البرنامج التربوي الفردي وتطبيقاته التربوية للمعاقني الذي يستمر 
ملدة ثالثة ايام متتالية برعاية املديرة التنفيذية للمجلس االعلى لشــــؤون 
املعاقني جناة القالف ضمن اطار اتفاق التعاون املشترك بني شركة املعرفة 
للخدمات التعليمية ومكتب خبراء التربيــــة اخلاصة التابع جلامعة امللك 
سعود على مستوى دول اخلليج العربي. وفي هذا السياق قال مدير قطاع 

االحتياجات اخلاصة فيصل حردان ان البرنامج يهدف الى تنمية العاملني في 
مجال التربية اخلاصة وتطوير مهاراتهم في اعداد اخلطط التربوية الفردية 
وكيفية صياغة االهداف التربوية والتعليمية للطالب من ذوي االحتياجات 
اخلاصــــة. واضاف حردان ان البرنامج يهدف للتعرف على كيفية توصيل 
وتنفيذ وتدريس هذه االهداف في امليدان التعليمي لتحقيق اجلودة الشاملة 
بالعمليــــة التعليمية لطالب االحتياجات اخلاصة مبا ينعكس على تطوير 

ادائهم وحتصيلهم االكادميي في املدارس والبرامج اخلاصة.

العازمي يطالب باستقالل المجلس ماليًا وإداريًا 
عن جهاز البلدية لتمكينه من أداء واجباته

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف حمدي أيوب سالم اليوم

الهزيم: إتالف 474 رأساً من الذبائح لعدم صالحيتها 

اكـــدت الثــقــافـــة االســـالميــة بـوزارة 
االوقاف والـشـؤون االســالمية حرص وسعي 
القائمـيـــن عـليــها الدائـــم والحـثـيث على 
المشاركة والتـفاعل في المناسبات الدينـية 
واالســــتــعــداد لهـا بـما يتناسب معها من 
انشـطـة وبــرامج ثـقـافية وتـوعوية هادفـة 
وذات مضـامين توجيـهية رائدة تسعى من 
خاللهـا الى تحــقيق غايتــها في صناعة المنـاخ 

الـثقافي االسالمي.
واعلنت االدارة ضمن انشطتها وبرامجها 

الثقافيـــة عن اســـتضافتها لفضيلة الداعية 
د.حمدي ايوب ســـالم مـــن جمهورية مصر 
العربية. وبينت  االدارة في بيانها الصحافي 
انها قامت باعداد جدول اســـتضافة يتضمن 
عقد دورة ثــقافية توعـوية لفضيلته يلتقي 
خاللها مع جمهور االدارة، وذلك اعتبارا من 
اليوم وحتى االثنـين المقـبل في مسجد الصباح 
في منطقة الفروانية خلف فندق كراون بالزا، 
يوميا عقب صالة العشاء مباشرة، وموـضحة 
انها قامت بتخصيص اماكن خاصة باالخوات 

لمتابعة انشطة الدورة التوعوية.
وختمــــت االدارة الـبيـــان بالتأكـيد على 
ان جمـيع انشـطـة ادارة الثـقـافة االسالمية 
تأتي ســـعيا منهـا لتحقيق شـــعارها »نحو 
ثقافة متميزة لمجـتمع متـميز«، مع دعوتها 
الجـمهـور الكـريــــم الـى التفاعل والتواصل 
التوعوية والثقافية  مع جميع االنـشـــــطة 
وذلك عبـــر االطالع عليها مـــن خالل زيارة 
 الموقع الرسمي لالدارة على شبكة االنترنت:
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أعلن مدير فرع بلدية الفروانية م.احمد 
الهزمي عن قيام االجهزة الرقابية بفرع البلدية 
من حتقيقها للعديد من االجنازات امللموسة 
الرقابة الصحية وتراخيص  على مستوى 
اخلدمات البلديـــة وكافة املجاالت املتعلقة 
بالنظافة العامة والرقابة الغذائية واملتابعة 
الهندسية خالل اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

املاضية.
جاء ذلك خالل التقرير الذي اعدته ادارة 
العالقات العامة بالبلدية عن النشاط الذي 
تقوم به مختلف االجهزة الرقابية بالبلدية 
حرصا على سالمة املواطنني واملقيمني واتخاذ 
ما يلـــزم بحق املتجاوزين لقوانني وانظمة 

البلدية.
وفي هذا الســـياق قـــال الهزمي بلغ عدد 

احملـــالت التي مت التفتيـــش عليها من قبل 
املفتشني الصحيني مبراقبة االغذية واالسواق 
التابعـــة إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية 2100 محل والتي اسفرت عن حترير 
193 مخالفة واتالف 60 كلغ من املواد الغذائية 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي، فيما بلغ عدد 
العينات التي مت ارسالها للفحص املخبري 

78 عينة تبني صالحية 57 منها.
واضاف بلغ عدد املذبوحات باملسلخ التابع 
لفرغ بلديـــة احملافظة من اخلراف العربية 
واالسترالي واملاعز واالبقار واجلمال 84959 
رأسا واتالف 474 رأســـا لعدم صالحيتها 
لالســـتهالك اآلدمي. وقال لقد قامت مراقبة 
احملالت واالعالنات بإزالـــة 2407 اعالنات 
مخالفة وحترير 59 مخالفة الفتا الى اهمية 

التقيد باللوائح واألنظمة التي نصت عليها 
الئحـــة اإلعالنات، فيما قامت إدارة النظافة 
وإشغاالت الطرق بتوجيه 1354 انذارا و1118 
تعهدا ورفع 468 سيارة مهملة ومعروضة 
للبيع وحترير 339 مخالفة الى جانب قيام 
مراقبة اشغاالت الطرق بإجناز وجتديد 107 
تراخيص برسوم بلغ قدرها 17065 دينارا.
وعن إجنـــازات ادارة تراخيص البلدية 
اوضح الهزمي ان مراقبة التراخيص الصحية 
قامت بإجناز 1284 ترخيصا وجتديد 3088 
ترخيصا برســـوم بلغ قدرها 31670 دينارا 
فيما قامت مراقبة تراخيص االعالنات بإجناز 
320 ترخيصا وجتديـــد واصدار بدل فاقد 
528 ترخيصا برسوم بلغ اجماليها 70044 

دينارا.

الدوحة ـ كونا: دعا رئيس المجلس البلدي 
زيـــد العازمـــي أمس الـــى ضرورة اســـتقالل 
المجلس البلدي ماليا واداريا عن جهاز البلدية 
بهدف تمكينه من القيـــام بواجباته بعيدا عن 

»البيروقراطية«.
وقال العازمي لـ »كونــــا« بعد اجتماعه مع 
رئيس المجلس البلدي القطري ناصر الكعبي ان 
»دعوتنا تنطلق من ان المجلس البلدي يضطلع 
بالعديد من المهام التي تالمس المواطن بشكل 
مباشــــر«. ولفت الى ان العديد من الدول ومنها 
دولة قطر يكون للمجلس فيها ميزانية خاصة به 
وال يكون تابعا في هذا المجال للبلدية كما يكون 

للعضو صالحيات رقابية وأدوات مفعلة.
وأشار الى انه استمع لشرح واف من رئيس 

المجلس البلدي القطري حول االستقاللية التي يتمتع بها المجلس 
ماديا وإداريا وفصلها عن الجهاز الوزاري.

واعتبر ان الكويت ووفقــــا للخطط التنموية 
الطموح التــــي أقرت أخيرا تحتاج لمجلس بلدي 
يتناغم مع تلك الخطط الطموح عبر المشــــاريع 
المختلفة التي تقع من ضمن المهام الملقاة على 

عاتق المجلس البلدي.
كذلك اجتمع العازمي مع وزير البلدية والتخطيط 
العمراني الشــــيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني 
وبحث معه أوجه التعاون المشــــترك في المجال 
البلدي. واشــــاد بما شــــاهده خالل زيارته لقطر 
بالتطور العمراني الملحوظ وفقا ألحدث االبتكارات 
الهندسية بما يعكس حرص القيادة القطرية على 
تطوير البالد في شتى المجاالت وخاصة في المجال 
الذي له عالقة مباشــــرة بالمواطنين والمقيمين. 
ويرافق رئيس المجلــــس البلدي في زيارته الى 
قطر والتي تستمر 3 أيام عدد من أعضاء المجلس وهم م.عبداهلل 

العنزي وم.مانع العجمي وم.محمد الهدية.

بعد لقائه نظيره القطري

زيد العازمي

إسماعيل: »هال فبراير« سيشهد أنشطة رياضية وثقافية

السويط: »تعاونية« العارضية تقيم مهرجاناً بجوائز قيمة

أكــــدت رئيســــة جلنــــة البرامج 
واألنشطة باللجنة العليا املنظمة 
ملهرجان هــــال فبراير 2010 مدينة 
املهرجان في دورته  ان  اسماعيل 
احلادية عشرة سيشهد مجموعة 
مختارة من األنشــــطة الرياضية 
والثقافية والترفيهية واالجتماعية 
التي ستلقى إعجاب جميع املواطنني 
واملقيمني بجميع أعمارهم. وقالت 
اسماعيل ان املهرجان سيشهد إقامة 
مدينة الطفل يوميا التي ستفتح 
أبوابها خالل فتــــرة مهرجان هال 
فبراير مقابل سوق شرق بالساحة 
الرمليــــة وذلك على فترتني من 9 
صباحا الــــى 1 ظهرا ومن 4 ظهرا 

الى 9 مساء باالضافة الى استمرار 
اقامة سيرك هال فبراير والذي القى 
جناحا كبيرا خالل الدورات السابقة 
حيث سيفتح أبوابه على فترتني 

أيضا الستقبال رواده.
واوضحت اســــماعيل ان هذا 
العام سيشهد تنظيم عدة أنشطة 
رياضيــــة في مقدمتها بطولة قفز 
املوانع للخيــــول الثانية وبطولة 
الرمايــــة األولــــى وغيرهــــا من 
األنشــــطة الرياضيــــة التي القت 
جناحا في الدورات الســــابقة مثل 
الطائرة  ماراثون األطفال والكرة 

الشاطئية.
وعن األنشطة الثقافية كشفت 

اسماعيل عن ان مهرجان هال فبراير 
2010 ســــيقوم بتنظيــــم معرض 
إصــــدارات ومطبوعــــات وزارة 
األوقــــاف الثاني خالل الفترة من 
14 – 20 فبراير باملســــجد الكبير 
باالضافة الى ملتقى خليجيات نحو 

الريادة في مكتبة البابطني.
وأشارت رئيسة جلنة األنشطة 
والبرامج الى ان املهرجان سيشهد 
هذه الــــدورة العديد من املفاجآت 
في األنشطة والبرامج التي سيتم 
اإلعالن عنها في حينها خاصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة باإلضافة الى 
املسابقة الشبابية التي تساهم في 

تنمية املهارات واملواهب.

اعلــــن أمين صندوق تعاونيــــة العارضية عناد 
السويط عن ترحيب الجمعية بالمشاركة في مهرجان 
هال فبراير 2010 اســــوة بالمؤسســــات والجمعيات 
والهيئات الحكومية والخاصة مشيرا الى ان المناسبة 
تتزامن مع اعياد البــــالد الوطنية 25 فبراير ويوم 
التحرير. وقال السويط في تصريح للجنة االعالمية 
لمهرجان هال فبراير ان المهرجان في دورته الحادية 
عشــــرة فرصة النعاش االقتصاد الوطني وترويج 
السياحة مشــــددا على ضرورة مشاركة المواطنين 
والمقيمين الظهار الفرحة والسرور وتعزيز مفهوم 
الوحدة الوطنية التي دعا اليها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد. وتابع بأنه استكماال لالنشطة 
التــــي تقدمها جمعية العارضيــــة التعاونية لخدمة 
المنطقة والمســــاهمين ومن منطلق حرص مجلس 

االدارة على تخفيف االعباء عن عائق المستهلك والمساهمين عن طريق 
توفير الســــلع بأســــعار منخفضة، حيث تم توفيرها بكميات تتالءم 

واحتياجات المســــتهلك، فإن الجمعية بصدد اقامة 
مهرجان كبير مع توفير الطاقات النجاح انشــــطته 
حيث تم تخصيص العديد من الجوائز القيمة والتي 

يستطيع اي من مرتادي السوق ان يفوز بها.
واكد عناد السويط على ان هناك المزيد والمزيد 
من المفاجآت التي تخدم المنطقة والتي تستحق ان 
نسعى اليها. وتابع بان الجمعية تشهد تطورا ونموا 
ملحوظا هذا العام ومن ذلك تحديث فروع الجمعية 
وذلــك بفضل الجهود المتضافرة لمجلس االدارة وان 
هذا التطور يعتبر احد النجاحات ضمن الخطة التي 
وضعها المجلس لتطوير وتقديم الخدمات المتنوعة 
الهالي المنطقة. واوضح الســــويط ان هناك كثيرا 
من المشاريع التي تخدم المنطقة والتي تستحق ان 
نسعى اليها جاهدين في مجلس االدارة للعمل من اجل 
االرتقاء بها وجعلها مثاال يحتذى وهي مول العارضية الذي تأخر البدء 

فيه بسبب انهاء اجراءات البلدية واستخراج التراخيص الالزمة.

مدينة اسماعيل

عناد السويط

محالت المالبس تستعد 
 للمهرجان بخصومات

تصل إلى %50
استعدت الكويت الستقبال مهرجان هال فبراير 
2009 خالل فترة األعياد الوطنية في ش��هر 
فبراير املقبل، وتقوم احملالت التجارية بدورها 
الستقبال هذا احلدث الضخم من خالل منح 
خصومات على الشراء بنسب مناسبة للزبائن 
وذلك من اجل مواجهة حالة الركود الش��ديد 
وارتفاع االسعار التي أبعدت الكثير من الزبائن 
عن الش��راء، وانطالقا من هذا املفهوم بدأت 
احملالت التجاري��ة التي تتواجد في املجمعات 
واألسواق التجارية في الترتيب لعمل عروض 
وتخفيضات جيدة لعمالئها خالل فترة املهرجان. 
وبهذه املناسبة قامت اللجنة االعالمية للمهرجان 
مبتابعة استعدادات محالت املالبس لهذا االحتفال 
لتجذب الزوار من كافة الدول العربية واألجنبية. 
في البداية قال علي موافي احد املسؤولني في 
محل للمالبس: ان كافة متاجر املالبس تعلق آماال 
كبي��رة دائما على مهرجان هال فبراير لزيادة 
مبيعاتها، خاصة ان هذا املهرجان يعتبر تسويقيا 
من الدرجة االولى، كما ان كافة املش��اركني به 
سواء الكويتيون او األجانب يعتبرونه فرصة 
مثالية للشراء ملا تقدمه الشركات من خصومات. 
واضاف موافي ان مهرجان هال فبراير يحدث 
انتعاش��ا كبيرا وواضحا ف��ي مبيعات احملل 
خاص��ة ان املهرجان يتزامن مع إجازة نصف 
العام الدراسي، وهو األمر الذي يتيح الفرصة 
لكافة شرائح املجتمع للتسوق، واالستفادة من 
العروض التي تقدمها احملالت، ومن جانبه قال 
محمد السيد مسؤول املبيعات في محل مالبس 
ان احملل قام بعمل خصومات وتخفيضات على 
اسعار املالبس بنسبة تصل الى 50% الستقطاب 
اكبر شريحة من العمالء خالل فترة املهرجان، 
كما سيتم رفع مس��توى اخلصومات لتصل 
الى 65% مع بدء أنشطة هال فبراير، مؤكدا ان 
حجم مبيعاتها يزداد خالل أنشطة هال فبراير 

مقارنة بالشهور األخرى.

الصواغ: »هال فبراير« يزيد من اللُّحمة بين أبناء الوطن الغالي

السبعان: مشروع ثقافي وطني ترفيهي سياحي
أشارت استاذ اللغة 
العربيـــة فـــي كليـــة 
اآلداب بجامعة الكويت 
د.ليلى السبعان الى ان 
مهرجان هال فبراير2010 
يعتبرا جسرا إعالميا 
االقتصادي  للتواصل 
والثقافي واالجتماعي 
وذلك بتنوع مجاالته 
ودعم أنشطته املختلفة 
املهرجان  أن  مضيفـــة 
مازال يحتاج الى مزيد 
املادية  من االمكانيات 
واملقومـــات اإلعالمية 

التي تؤهلـــه ألن يكون مهرجانا ضخما 
يســـاعد في حتويل الكويـــت الى مركز 
مالي وجتاري.  واضافت الســـبعان ان 
املهرجان في دورته احلادية عشرة يحاول 
تنويع جميع األنشـــطة إلرضاء جميع 
األذواق لكنه اليزال في حاجة الى أفكار 
جديدة ورؤى متنوعة والتي ال تتحقق 
إال بدعم من اجلهـــات املختلفة املتمثلة 

فـــي اجلانب اإلعالمي. 
وأشارت السبعان الى ان 
مهرجان هال فبراير2010 
يجب ان يشمل جميع 
األخـــرى  املجـــاالت 
مؤكدة ان اإلعالم يجب 
ان يحتضن املهرجان 
بحيث يصبح مشروعا 
ثقافيا وطنيا ترفيهيا 
ســـياحيا يدعم جميع 
األنشطة ويعكس صورة 
أمام  ايجابية للكويت 
الدولية. وفي  احملافل 
اجلانب نفسه أضافت 
الســـبعان ان اجلميـــع يتمنى ان يتلقى 
مهرجان هال فبراير الدعم الكافي ليستطيع 
ان يعكس إستراتيجية واضحة على ان 
يكون الدينامو احملرك حلالة الركود التي 
يعيشها االقتصاد ويكون شريان التواصل 
مع مختلف القطاعات املختلفة من خالل 
جتديد أفـــكاره وحتديثها وعدم التركيز 

على جانب دون اآلخر.

أكد تأييده للمهرجان في ظل الضوابط الشرعية

فالح الصواغ

أشاد النائب فالح الصواغ مبهرجان هال فبراير مؤكدا 
انه يؤيده بصدر رحب مادامت احتفاالته وأنشطته تقام 
على الضوابط الشــــرعية التي يجتمع حولها املجتمع 
الكويتي. وقال الصواغ اننا نحيي هذا العام اللجنة العليا 
ملهرجان هال فبراير في دورته خالل العام املاضي حيث 
قامت بإلغاء احلفالت الغنائية من املهرجان وذلك تضامنا 
مع مشاعر اخواننا في غزة خالل احملنة التي مرت بهم بيد 
ان هذا العام ال مانع من االحتفال باألنشطة ولكن بالصورة 
الصحيحة وفق الشريعة اإلسالمية وضوابطها. وقال: 
اننا ال منانع في ان تكون هناك احتفاالت مبهرجان هال 
فبراير، ولكن من خالل التركيز على اجلوانب االجتماعية 
وتنظيم األنشطة الثقافية والدينية والوطنية التي تساهم 

في زيادة حلمة هذا الوطن الغالي.

د.ليلى السبعان


