
الجمعة 19 فبراير 2010   3محليات

طهرانـ  كونا: اكد سفيرنا 
لدى ايران مجدي الظفيري ان 
تسمية الخليج ليست قضية 
خالفية لدى دول المنطقة، 
واوضح الظفيري في تصريح 
خاص لـ »كونا« امس حول 
ما نشر له على وكالة االنباء 
االيرانية )ارنا( من تصريح 
صحافي حول تسمية الخليج 
الفارســــي »ان فترة تغيير 
االسم تمت في فترة سياسية 
في ظل الصراع القومي الذي 
آنذاك وان  المنطقة  شهدته 
الظروف حاليا تغيرت وال 
نقف عند موضوع التسميات 
ويجب اال تكون التســــمية 

قضية تثير الحساسية بيننا ونحن ال نتعامل 
بهذه الحساسية المفرطة السيما ان العديد من 
المؤتمرات الدولية تستخدم التسميتين )اربيان 

غلف وبيرشن غلف(«.
واضاف الظفيري ان التاريخ شهد عدة تسميات 
للخليج، مؤكدا ان دول مجلس التعاون الخليجي 
ال تتعامل بهذه الحساسية وداعيا ايران اال تتعامل 

بحساسية مع اي اسم يتداول للخليج.
من جانب آخر ذكرت وكالة األنباء الرسمية 
االيرانية )ارنا( ما قاله السفير مجدي الظفيري 
في تصريح للصحافيين امس األول بمحافظة 
بوشــــهر ان »من حق ايران الطبيعي الحصول 
على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء واستخدامها 
لالغراض السلمية وال يمكن الي بلد االعتراض 

على ذلك«.
وردا علــــى ســــؤال يتعلق بــــرأي الحكومة 

ايحاء  الكويتية بخصوص 
بعض الدول بوجود قلق ازاء 
السلمية  النووية  االنشطة 
االيرانية قال »ال يوجد اي 
شــــك بان ايران تريد انتاج 
الطاقة الكهربائية عبر هذه 
التقنية ونحن كذلك نفكر 
في الكويت في االستفادة من 
هذه الطاقة لتوليد الكهرباء 
التــــي نحتاجهــــا وهنــــاك 
العربية  الدول  خطط لدى 
الخليجية لالستفادة من هذه 

الطاقة«.
وحــــول وجهــــة نظــــر 
الكويتية تجاه  الحكومــــة 
مشروع ما يسمى بالخطر 
االيراني قــــال الظفيري ان »موقــــف الحكومة 
الكويتيــــة واضح في هــــذا الخصوص وان ما 
ندعو اليه هو استقالل وامن المنطقة« مضيفا 
ان »ايران جزء من المنطقة ونرغب في ان تكون 

عالقاتنا معها في اطار التفاهم والتعامل«.
وبســــؤاله عن االمكانات والفرص المتاحة 
لالستثمار وتعزيز التجارة مع ايران سيما مع 
محافظة بوشهر التي يرتبط سكانها بعالقة عريقة 
مع الكويت قال الظفيــــري ان »هذه المحافظة 
التي تتمتع بامكانات كثيرة في مجال صناعة 
النفط والغاز والبتروكيماويات والزراعة والصيد 
لديها القدرة على جذب واستقطاب االستثمارات 

الخارجية«.
واضاف الظفيري ان »تحقيق هذا االمر يتطلب 
تواجد وزيارة الوفود التجارية الكويتية لهذه 

المحافظة«.

التقى رئيس تحرير »اللواء اللبنانية« وعضو كونغرس أميركيًا سابقًا أعلن خالل افتتاح األسبوع البيئي الخليجي الموحد عن مبادرة مع إحدى شركات االتصاالت للتخلص منها

أكد أن الكويت تفكر في االستفادة من الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

محمد الصباح تلقى رسائل
من وزراء خارجية كمبوديا واليمن وفرنسا

المضحي: الكويت األكثر إنتاجًا للنفايات اإللكترونية 
مع تغيير الشباب للهواتف النقالة كل شهرين ونصف الشهر

 دارين العلي
اصبحت النفايات االلكترونية 
في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي مشكلة تؤرق املهتمني 
بالشـــأن البيئي في املســـتقبل 
املنظور بسبب املخاطر البيئية 
والصحيـــة التـــي قـــد حتدثها 
لتراكمها املتصاعـــد وصعوبة 
التخلص منها او اعادة تدويرها 

في الوقت الراهن.
وفـــي هـــذا الســـياق أعلن 
رئيس مجلـــس االدارة واملدير 
العام فـــي الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحـــي عن مبادرة 
احدى شـــركات القطاع اخلاص 
اخلاصة باالتصاالت ببناء شراكة 
مع الهيئـــة بهدف التخلص من 
املخلفات االلكترونية خالل سنة 
كاملة بحيـــث ال يوجد مصانع 
تدوير لها وبهدف تشجيع افراد 
املجتمع على عملية اعادة تدويرها 
بحيث سيتم التبرع بهذه املخلفات 

الحدى الدول الفقيرة.
افتتاح االسبوع  ولفت خالل 
البيئي اخلليجي املوحد اخلاص 
بالنفايات االلكترونية مساء امس 
االول في جمعية املهندسني ان هذه 
النفايات في تزايد مستمر، مشيرا 
الى ان املعدل االفتراضي الستخدام 
الفرد من العناصر الشابة للهواتف 
النقالــــة وتغييرهــــا ال يتعــــدى 
الشهرين ونصف الشهر وهذا ما 
يجعل من الكويت من اكثر الدول 

انتاجا للنفايات االلكترونية.
ولفت الى ان هذه املناســـبة 
حتتفل بها دول مجلس التعاون 
التوالي،  الثالث علـــى  للعـــام 
ويتمحور احتفال هذا العام حول 
قضية »النفايات االلكترونية«، 
حيث تنظم العديد من األنشطة 
التوعوية حتت شعار »النفايات 
االلكترونية« بالتعاون مع جمعية 
املهندســـني، باالضافة الى قيام 
الهيئـــة بعمل  فـــي  املختصني 
انشطة توعوية عن اآلثار الضارة 
واستخدام االجهزة االلكترونية 
في حياتنا بهدف نشـــر الوعي 
البيئي بني افراد املجتمع مواطنني 

ومقيمني.
وأشـــار الى انه بنـــاء على 
توصية االجتماع الثامن للجنة 
البيئي بدول  التوعية واإلعالم 
مجلس التعاون )الرياض نوفمبر 
2008( مت التعريـــف باملخلفات 
االلكترونية وهي االجهزة التي 
انتهى عمرهـــا االفتراضي مثل 
اجهـــزة الكمبيوتر واجلواالت، 
الثالجات،  التلفزيـــون،  اجهزة 
وهذه االجهزة تشمل مكوناتها 

الداخلية على الرصاص والزئبق 
والزرنيخ والكادميوم والبريليوم 
والكثير من املخلفات السامة التي 
قد تتسرب لإلنســـان وللتربة 
وللنبات وللمياه والهواء في حالة 

تخزينها بطرق غير علمية.
وملعرفة حجم الكارثة عامليا 
قال املضحي ان احصائيات عام 
2007 اشارت الى انه هناك اكثر 
من 40 مليون طن من املخلفات 
االلكترونية اخلطرة في حني لم 
يتم التخلص اال من اجلزء اليسير 

منها )1.5 طن: 1.9 طن(.
وأوضح ان اهم ما توصل اليه 
االجتماع فـــي مجلس التعاون 
في مجـــال التوعية العمل على 
رفع الوعي بأهمية تقييم وضع 
املخلفـــات االلكترونية في دول 
العمل على  التعـــاون،  مجلس 
ايجـــاد مركز خليجـــي إلعادة 
تدوير املخلفـــات االلكترونية، 
نشـــر التوعية البيئية جلميع 
شرائح املجتمع، التعريف بأهمية 
الزام الشركات املصنعة بإعادة 

تدوير هذه املخلفات، العمل على 
التعريف بأهميـــة منع دخول 
االجهـــزة املســـتعملة او وضع 

اشتراطات بيئية لذلك.
بدوره، حتــــدث رئيس جلنة 
املهندســــني  فــــي جمعية  البيئة 
م.منصور املري عن مسألة معاجلة 
النفايات االلكترونية التي باتت امرا 
التكاتف ملواجهتها  ملحا يتطلب 
والتصدي لها قبل ان تســــتفحل 
كغيرهــــا من املواضيــــع البيئية 
التــــي نواجهها كما ان العالم كله 
مصاعب في التصدي لها للحفاظ 
على كوكبنا وخلق موارد بيئية 
متجددة نحن بحاجة ماســــة لها، 
كما هو احلال بالنســــبة لألجيال 
املقبلة التي تنشد العيش في بيئة 
تتناسب ومتطلبات العصر الذي 

ستحيا فيه.
وأضاف لقد أولى املهندسون 
الكويتيـــون ومن خالل جمعية 
املهندسني اهتماما خاصا بقضايا 
البيئة، حيـــث عملنا على دعم 
اجلهـــود الرســـمية وبث روح 

املسؤولية لدى املعنيني بالشأن 
البيئي أوال ومن ثم رفع مستوى 
لـــدى مختلف  البيئي  الوعـــي 
الشرائح املجتمعية عبر العديد 
من املشاريع واملبادرات وخاصة 
في التقيد وااللتزام باملتطلبات 
البيئية في مختلف  والشروط 
املشـــاريع بالقطاعـــني العـــام 
واخلاص، باالضافة الى العديد من 
املقترحات لوضع حلول للكثير 
من املشاكل البيئية التي نعاني 
منها وخاصة في مجال معاجلة 

النفايات مبختلف انواعها.
ومتنى أن يحقق األســـبوع 
النتائـــج  اخلليجـــي املوحـــد 
املرجـــوة منه بوضـــع حلول 
وتوصيـــات ملواجهـــة خطـــر 
النفايات االلكترونية ومعاجلتها 
وفق اســـس علمية ستساعدنا 
فـــي حتقيق اقصى االســـتفادة 
التي  التكنولوجية  من احللول 
التي تنشدها  التنمية  تتطلبها 
الكويت ودول املنطقة بل والعالم 
اجمع، مثمنني لكم جميعا اتاحة 

الفرصة لنا للمشـــاركة ودعم 
اجلهود الرسمية في هذا املجال، 
واضعني كافة االمكانيات وجهود 
متطوعي ومتطوعات جلنة البيئة 
بجمعية املهندسني الكويتية في 

خدمة هذا املؤمتر وقضاياه.
أمـــا رئيـــس فريـــق عمـــل 
األسبوع البيئي اخلليجي املوحد 
د.مبارك العجمي فقد أكد أنه مت 
اســـتخدام األسلوب العلمي في 
مجال التوعية والتثقيف البيئي 
لقضية النفايات االلكترونية من 
خالل اربع خطوات علمية يأتي 
الشـــريحة  في مقدمتها حتديد 
املستهدفة وثانيا حتديد قضية 
الوعـــي البيئـــي وثالثا حتديد 
القضيـــة وأخيرا  جوانب هذه 

حتديد اسلوب املعاجلة.
ان االحتفال باالسبوع  واكد 
البيئي اخلليجي يتسم هذا العام 
باألهمية في إدارة العالقات العامة، 
حيث مت التركيز على املشكالت 
البيئية )النفايات االلكترونية( 
ودراســـة وحتليـــل اجلوانب 
اخلاصة بهذه املشـــكلة البيئية 
)مثل أوال حتديد مفهوم النفايات 
االلكترونية ويعني األجهزة التي 
انتهـــى عمـــره االفتراضي مثل 
الكمبيوتـــر واجلواالت  اجهزة 
التلفزيون والثالجات  واجهزة 
وغيرها وثانيا حتديد الشريحة 
املستهدفة وهما شريحتا الطفولة 
والشباب وهاتان الفئتان هما أكثر 
استخداما لألجهزة االلكترونية 
وثالثـــا حتديد اآلثـــار البيئية 
التربـــة والنبـــات وعلى  على 
املياه اجلوفية واآلثار الصحية 
على اإلنســـان بسبب املخلفات 
السامة الناجتة عن هذه املخلفات 
واخيرا اساليب وطرق معاجلة 
هذه املشكلة ومواجهتها خالل 

فترة زمنية محددة.
وحتدث عن األنشـــطة التي 
يشملها االسبوع البيئي اخلليجي 
املوحـــد إليصـــال الفكـــرة الى 
اجلمهور، من خالل املســـابقات 
البيئية واملطبوعات كالبوستر 
التـــي حتمل صورة  واملطوية 
معبرة وشـــعارا يحمل عبارة 
الواقع واملســـتقبل للمخلفات 
االلكترونية وثانيا اســـتغالل 
املناسبات املوسمية مثل مخيمات 
البر واخلروج للبر عادة كويتية 
دائمة كل عام وإقامة أنشطة هناك 
الذهـــاب ألماكن تواجد  وايضا 
اجلمهور املستهدف كاملجمعات 
التجارية وإقامة أنشطة في مجمع 
املهلب واخيرا اقامة أنشطة في 
اندية الطفولة ومراكز الشباب.

المري: »المهندس�ين« تعمل على دعم الجهود الرسمية وبث روح المس�ؤولية لدى المعنيين بالشأن البيئي

الظفيري: تسمية الخليج »فارسي أو عربي« 
ليست قضية خالفية لدى دول »التعاون« 

ديوان المحاسبة اختتم برنامج
 »فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية«

تنفيذاً لخطة التدريب السنوية لعام 2010/2009

»العدل«: فوز 20 من 173 متسابقًا
المحاســـبة  تقدموا لمسابقة حفظ القرآن الكريم اختتم ديوان 

برنامجا تخصصيا في مجال 
المحاســـبة بعنـــوان »فحص 
الــرقابـــة  وتقييـــــم نظـــــم 
الداخلية« وذلك تنفيذا لخطة 
الســـنوية لعـــام  التدريـــب 

.2010/2009
البرنامج تعريف  استهدف 
المشـــاركين بمفهوم وأنواع 
وخصائـــص وقيـــود نظـــم 
الرقابة الداخلية في الشركات 
والمؤسسات، وتزويدهم بأدوات 
الفحص الحديثة وتحليل وتقييم 
نظم الرقابة الداخلية لتمكنهم 
من وضع خطة المراجعة والقيام 
بأعمـــال التدقيق الفعالة وفقا 
المعمول بها  الكفاءة  لمعايير 
الرقابي، باالضافة  الجهاز  في 
الى تنمية مهارات المشاركين في 

اعداد التقارير عن نتائج تحليل 
وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

وعّرف الرقابة الداخلية بأنها 
مجموعة من القواعد واالجراءات 
والخطط والسياسات والنظم 
التي تطبق من قبل  واللوائح 
الجهة للمحافظة على اصولها 
والتحقـــق من صحة البيانات 
المتعلقة بها لتحقيق االستغالل 
األمثل للموارد وزيادة الكفاءة 
التشغيلية بحيث يمكن تالفي 
او اكتشـــافها  وقوع األخطاء 
فـــور وقوعهـــا للعمـــل على 

تصحيحها.
واستعرض البرنامج اهداف 
الرقابة الداخلية ومنها حماية 
الممتلـــكات والموارد، تطبيق 
القوانين واللوائح، رفع جودة 
المعلومات الناتجة من العمليات 

العمل بهدف  المالية وتسهيل 
تطويـــر األداء، كمـــا تطـــرق 
البرنامـــج الى عناصر الرقابة 
الداخلية كالهيـــكل التنظيمي 
والمستندات وتفويض السلطات 
واالعتماد باالضافة الى الدفاتر 
المحاسبة  والسجالت ونظام 

السليم.
وتنـــاول خطـــوات تقييم 
انظمة الرقابة الداخلية كجمع 
المعلومات عن النظام وفحصه 
الى شرح  وتقييمه، باالضافة 
ألنـــــواع األخطـــــاء مثـــــل 
العمليات المسجلة بالخطأ او 
العمليات المسجلة وال تتوافر 
المشـــروعية،  او  لها الصحة 
وكذلك العمليات غير المسجلة 
او المقومة والمبوبة بشكل غير 

صحيح.

أدى 173 متسابقا من موظفي 
العـــدل االختبـــارات في  وزارة 
الكرمي مبســـجد  القـــرآن  حفظ 
الدولة الكبير، حيث نظمت هذه 
االختبارات حتت اشراف د.وليد 
العلـــي إمام وخطيب املســـجد، 
وقد استمرت جلان االختبارات 
للذكـــور واالناث في عملها حتى 
ساعة متأخرة من الليل مت عقبها 

اعالن النتائج مباشرة.
وقد حضر هذه االختبارات من 
جانـــب وزارة العدل مدير ادارة 
كتـــاب محكمة االســـتئناف اياد 
العبيدان واملنسق العام للمسابقة 
عبداهلل الكندري واملشرف على 
املسابقة مبارك الدوسري رئيس 

قسم الشـــؤون االعالمية بإدارة 
االعالم والعالقات العامة بالوزارة، 
وكان قد توافد املتســـابقون من 
مختلف مجمعات احملاكم وقطاعات 
الوزارة بعد صالة العصر مباشرة، 
وقد مت اعالن اسماء الفائزين بهذه 
املسابقة عقب انتهاء االختبارات 
الوزارة حفل  مباشرة، وستقيم 
تكرمي ألوائل املستويات االربعة 
في هذه املسابقة والذين بلغ عددهم 
20 متســـابقا، وذلك حتت رعاية 
وكيل الـــوزارة باالنابة د.محمد 

االنصاري.
وأشاد د.وليد العلي باملتسابقني 
ومبســـتوياتهم في حفظ القرآن 
الكرمي، مؤكدا ان هذه املسابقة تأتي 

في مرتبة متقدمة عن املستويات 
التي مت تنظيمها خالل السنوات 
السابقة من حيث عدد املتسابقني 
الذي ارتفع بنسبة كبيرة تعادل 
ما يقرب من ضعف العام املاضي 
ومستوى احلفظ، وذلك مؤشر جيد 
يحمل داللة اميانية قوية ورغبة 
في االقبال على حفظ القرآن من 
موظفي وزارة العدل كما يحمل في 
طياته أبعادا اخرى تعود بالنفع 
على العمل وحسن االداء واملراقبة 
الوطن  اليوميـــة وعلى  الذاتية 
بعامة، آمال ان تكون مسابقة وزارة 
العدل ملوظفيها دافعا قويا لدى 
جميع مؤسسات الدولة ألن حتذو 

ذلك النهج االمياني.

تلقى نائب رئيس مجلس 
الخارجية  الـــوزراء ووزيـــر 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير خارجية مملكة 
كمبوديا هور نامهونج تتعلق 
بالعالقات بين البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
وعلى صعيد آخر تلقى الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزيـــر خارجية جمهورية 
اليمن د.أبوبكر عبداهلل القربي 
تتعلق بآخـــر التطورات على 
الساحتين االقليمية والدولية 
والقضايـــا محـــل االهتمـــام 

المشترك.

كما تلقى الشـــيخ د.محمد 
الصبـــاح رســـالة خطية من 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
واالوروبية بجمهورية فرنسا 
برنار كوشنير تتعلق بالعالقات 
الثنائية بيـــن البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما اســـتقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الشيخ د.محمد الصباح عضو 
الكونغرس االميركي السابق 
الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
جينكـــز هيـــل الدولية كيرت 
ويلدون، وذلك بمناسبة زيارته 

الى البالد.
حضـــر اللقاء مديـــر ادارة 

االميركتين السفير علي السماك 
ومدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
السفير الشيخ د.احمد ناصر 

المحمد.
وعلى صعيد آخر، استقبل 
الشيخ د.محمد الصباح رئيس 
تحرير جريدة اللواء اللبنانية 
صالح ســـالم، وذلك بمناسبة 

زيارته الى البالد.
حضر اللقاء ســـفيرنا لدى 
اللبنانية السفير  الجمهورية 
عبدالعـــال القناعـــي والوزير 
اللوغاني من  المفوض صالح 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الخارجية.

د.صالح املضحي ود.مبارك العجمي ود.منصور املري خالل املؤمتر الصحافي  )أحمد باكير(

تأثيرات ومخاطر النفايات اإللكترونية
بع��ض التأثيرات الصحية على االنس��ان 
للنفايات االلكترونية: مادة الباريوم تستخدم 
حلماي��ة مس��تخدمي احلاس��بات اآللية من 
االش��عاعات وان التعرض لها لفترة قصيرة 
ي��ؤدي الى اورام في امل��خ وضعف عضالت 
اجلس��م وتعمل على اصاب��ة القلب والطحال 
والكبد بام��راض مزمنة، اما الكروم فيخترق 
اخلاليا بسهولة ويعمل على حتطيم احلامض 
النووي ويعد من اكث��ر العناصر تأثيرا على 

البيئة وحتتوي االحبار امللوثة للكمبيوتر على 
الكربون املس��بب المراض اجلهاز التنفس��ي 

والسرطنات.
اما الرصاص فله تأثيرات مباشرة وخطيرة 
على اجلهاز العصبي والدورة الدموية والكي 
وجهاز املناعة لدى االنسان، فضال عن النمو 
العقلي لالطفال وتتركز هذه املادة على لوحات 
التحكم والشاشات وبطاريات الكمبيوتر ولوحات 

الطابعات.

السفير مجدي الظفيري

أصدر احلرس الوطني ممثال في 
مديرية التوجيـــه املعنوي التقرير 
السنوي املصور، والذي يتضمن أهم 
وأبرز األنشطة التي متت خالل املوسم 

التدريبي 2009/2008.
وأكد العقيد محمد عبداهلل عن مدير 
التوجيه املعنوي باحلرس  مديرية 
الوطني فـــي افتتاحية اإلصدار، ان 
التقرير السنوي صدر شامال جلميع 
األنشطة الرئيسية التي شهدها احلرس 

الوطني في شتى املجاالت وعلى جميع 
األصعـــدة خالل املوســـم التدريبي 
التطوير  املنصرم، تنفيذا لسياسة 
الشاملة التي ينتهجها احلرس الوطني 
بتوجيهات القيادة العليا ممثلة في 
رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
ســـالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي، 
مشيرا الى ان مسيرة العمل التزال 

مستمرة من اجل التطوير واالرتقاء 
األداء في شتى  بوسائل وأســـلوب 

املجاالت.
ويأتي هذا االصدار للسنة الرابعة 
على التوالي ليوثق بالصورة والتعليق 
سلسلة من أهم املناسبات والزيارات 
الرســـمية باالضافة الى األنشـــطة 
التفاعلية املؤثرة التي حدثت خالل 
املوسم التدريبي 2009/2008 باحلرس 

الوطني.

شمل أبرز وأهم األحداث خالل عام كامل

الحرس الوطني أصدر تقريره السنوي المصور  
للموسم التدريبي 2009/2008

الشيخ د.محمد الصباح  مستقبال كيرت ويلدون

غالف اإلصدار

»السراج المنير بنات« تستقبل
 الراغبات في التسجيل للفصل الثاني

صرحــــت مراقبة مراكز البنات في إدارة الســــراج املنير التابعة 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نورة العجمي بأن مراكز السراج 
املنيرـ  بنات، أمتت كل االستعدادات الستقبال الراغبات في التسجيل 
واملشاركة في أنشطة مراكز السراج املنير للفصل الدراسي الثاني لهذا 
العام، اعتبارا من مطلع الشــــهر اجلاري وحتى 24 فبراير، وأشارت 
الى ان الفئة التي ســــيتم اســــتقبالها هي الفئات العمرية من سن 8 
الى 14 عاما، داعية اولياء األمور الغتنام الفرصة لتســــجيل بناتهم 
في مراكز الســــراج املنير التي ســــيجدون فيها كل ما من شأنه رفع 

املستوى التعليمي والتربوي والشرعي لبناتهم.
وعن اســــتعدادات مراكز البنات للفصل الدراسي اجلديد، أكدت 
العجمي ان املراكز قامت بتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها الستقبال 
الطالبات، وإعداد الفصول الدراسية اخلاصة، وتزويدها بتجهيزات 
تقنية حديثة، وتوفير الوسائل التربوية والتعليمية، موضحة ان 
اإلدارة عقدت عدة اجتماعات ناقشت خاللها االستعدادات لبدء الفصل 
الدراسي الثاني، واملعوقات التي تعترضها، وآخر املستجدات التربوية 
والتعليمية والطرق التدريسية احلديثة التي حتقق الفائدة للطالبات 
واملعلمات، مشيرة الى وجود العديد من األفكار التي يقدمها امليدان 

التربوي والتي تساهم في دعم خطط مراكز السراج املنير.


