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أكد أنه سيواجه أي تخاذل أو تقصير

صفر: لن أتراجع عن توفير أي خدمة 
يحتاجها المزارعون وفق القانون

بشرى شعبان
العامة  اكد وزير االش���غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر انه سيقف امام اي 
تخاذل او تقصير تتسبب فيه 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
والثروة السمكية جتاه املزارعني، 
مشيرا الى انه سيحيله الى جهات 
االختصاص التباع كل االجراءات 
القانونية اذا ثبت ذلك التقصير 

في املستندات الرسمية.
جاء حديث الوزير صفر في 
تصريح للصحافيني بعد لقائه 
رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 

سعود العرادة ورافقه خالل اللقاء نائب الرئيس عوض الدماك وأمني 
السر فهد العازمي وأمني الصندوق سالم السالم.

وقال صفر ان الدولة تخصص الكثير من امليزانيات املالية لقطاع 
الزراعة، األمر الذي يجب من خالله تطوير هذا القطاع وتقدمه عاما 
بعد عام ف���ي منتجاته احمللية وذلك به���دف توفير األمن الغذائي 
واالكتفاء الذاتي وأنا حري���ص على تطبيق القانوني ألن املنصب 

الوزاري تكليف خلدمة الوطن واملواطنني.
وأش���ار صفر الى انه يقف قلبا وقالبا مع احتياجات املزارعني 
وله���ذا لن أتراجع عن توفير اي خدم���ة يحتاجونها وفق القنوات 
القانوني���ة املعمول بها في آلية تنظيم عمل الهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس���مكية، الفتا الى ان هناك دوال زراعية توفر دعما اكثر 
مما نوفره نحن في الكويت للمزارعني وهذا بعكس ما هو مطلوب 
ألننا بلد فيه كثير من املشاكل اجلوية التي تواجه املزارعني ولهذا 
يجب زيادة الدعم الالزم لهم واجتماعي معهم واالستماع ملشاكلهم 

واجب وطني ليس فيه فضل او منة.
ووعد صفر رئيس واعضاء احتاد املزارعني بتقدمي كل مشاكلهم 
الصعبة والتي تقف حجر عثرة امام مواصلة مسيرتهم الى الوزراء 
املعنيني بالدولة حللها بأس���رع وقت ممكن س���واء وزير املالية او 

الصحة او الداخلية التخاذ االجراءات السريعة والالزمة حللها.
وبدوره اكد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود العرادة ان 
املزارع الكويتي يعقد اآلمال في الوزير فاضل صفر لكي يتفاعل مع 
مش���اكله كونه وزيرا منتخبا وكان ومازال يالمس مشاكل وهموم 
املواطنني ولهذا أتينا لالجتماع معه لكي نضع بني يديه معاناة ابناء 
هذه الش���ريحة لكي ال تواجه هذه املهنة عزوف محبيها وهجرتهم 
ع���ن رعايتها كما هو حال اصحاب املاش���ية الذي���ن قاموا بتهجير 
اغنامه���م الى الدول املجاورة، األمر الذي ادى الى ارتفاع االس���عار 
بش���كل كبير داخل الكويت التي اصبح فيها سعر اخلروف الواحد 

يتجاوز الثمانني دينارا.
واضاف ان هناك الكثير م���ن املزارع حتولت الى أراض جرداء 
بس���بب هذه االدارة التي لم تس���تطع وضع النقاط على احلروف 

وتطوير الزراعة في الكويت.

سعود العرادة

في جلسة بعنوان »التربية والمواطنة« 

مؤتمر المواطنة: 70% نسبة التعصب في الجامعة 
البيض ال يأخذون اجتاها تعصبيا ضد السود إال أنهم 
ال ميتلكون مش����اعر إيجابية جتاه امللونني بصورة 

عامة.
 ومن احللول التي ناقش����تها الدراس����ة ميكن أن 
يشار إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وتوجيههم 
نحو تش����جيع الطلبة على قبول بعضهم البعض، 
وتأكيد أهمية املش����اركة واالحترام مهما تكن درجة 
التباين الثقافي أو العرقي، توليد اهتمام أعضاء هيئة 
التدريس به����ذه القضية وتأكيد دورهم احليوي في 

السيطرة على مخاطرها.
وضع سياسة واضحة للمؤسسة التربوية تعمل 
مبوجبها على محاربة مختلف أشكال التعصب والتمييز 
العنصري والثقافي بني الطالب، التشجيع على تصفية 
املناهج املدرسية وتنقيتها من مختلف اإلشارات التي 
تعزز القي����م التعصبية، ويرى الطالب أن التعصب 
الطائف����ي والقبلي متجذر في املجتمع الكويتي وهو 
حاضر بقوة في مستوييه القبلي والطائفي 69.1% من 
الطالب يرون أن التعصب القبلي موجود في املجتمع 
بينما يرى 61.1% أن التعصب الطائفي حاضر وموجود، 
وفيما لو تطابق رأي الطالب مع الواقع فإن املجتمع 
الكويتي يعيش حالة تعصب خطره تهدد كينونته 

وهويته االجتماعية.
ومن اخلطورة مبكان أن جند التعصب القبلي 
حاضرا في اجلامعة بنفس الوتيرة التي يسجلها 
في املجتمع: يعلن 66.3% من الطالب أن اجلامعة 
تعاني م���ن التعصب القبلي، وهذا أمر في منتهى 
اخلطورة أيضا فاجلامعة محاصرة وفقا للطالب 
في القبلية هذا يتنافى بالتأكيد مع وظيفة اجلامعة 
ودورها احليوي في املجتمع، ومع ذلك فإن ظاهرة 
التعصب الطائفي تتراجع في اجلامعة قياسا إلى 
املجتمع حيث تتراجع هذه النسبة »حسب الطالب« 
م���ن 61.1% في املجتمع إلى 24% في اجلامعة وهذا 
مؤش���ر إيجابي على دور اجلامعة في هذا االجتاه 

املضاد للتعصب الطائفي.
ومن جانبه اكد مدير ادارة تطوير املناهج في وزارة 
التربية د.سعود احلربي ان احلديث عن املواطنة يثير 
الش����جون، الفتا الى ان الكويت بحاجة الى تأصيل 

املواطنة في الوقت احلالي
واضاف ان فكرة املواطنة ليست جديدة بل برزت 
منذ القدم ولنا في التاريخ عبرة، فالروم عرفوا املواطنة 

والفرنسيون واليونانيون وغيرهم.
وبش����أن املواطنة في التاريخ العربي احلربي ان 
العرب في اجلاهلية قالوا الش����عر في االطالل وهي 
بقايا مساكنهم وهناك العديد من القصائد الشعرية 

في احلنني الى الوطن.

الذي يهدد الوجود والكينونة في مجتمعاتنا، وهنا 
يترتب على اجلامعة والسيما جامعة الكويت أن تكون 
معقال لفكر التسامح ونبذ العصبية ورفض العنف 
والتطرف وبناء العقول البازغة التي تؤمن برسالة 

السالم واحلق واحلرية واحلضارة.
وإذا كنا نريد حقا لهذه اجلامعة بوصفها املنبر األكثر 
أهمي����ة في املجتمع، أن تأخذ دورها فيجب علينا أن 
ندرس مواطن الضعف فيها، وأن نرصد جوانب السلب 
في تكويناتها من أجل حتصينها وحمايتها ورعايتها 
ودفع مسيرتها إلى أسمى ما ميكن لها أن متارسه من 
فعل ثقافي إنس����اني مدجج بعوامل الثراء والعطاء 

واخلير وبناء ثقافة التسامح وقيم احلرية.
وهنا جتد أس����ئلة كثي����رة طريقها في دائرة هذه 
اإلش����كالية املتعلقة بالتعصب في جامعة الكويت، 
واألسئلة التي تطرح نفس����ها في هذا املجال عديدة 
وإن كانت في جوهرها تنتمي إلى أرومة واحدة: هل 
تعاني جامعة الكويت من مظاهر التعصب وممارساته؟ 
وإلى أي حد تنتش����ر ظاهرة التعصب في اجلامعة؟ 
وم����ا نوع هذا التعصب وأش����كاله؟ وفي أي جوانب 
احلياة اجلامعية ترتع وتشتد املمارسات التعصبية 

في اجلامعة؟
وكشف األنصاري عن أهم النتائج التي أظهرتها 
الدراس����ة وهي وجود اجتاهات تعصبية وعنصرية 
عند الطالب جتاه اجلماعات املخالفة لهم في املستوى 
الثقافي والعرقي، وفي هذا السياق فإن الطالب البيض 
يعانون من تكوين رؤية تعصبية ومن مشاعر الكراهية 
واالحتقار ضد الطالب السود، ومع أن بعض الطالب 

حقيقة هذا التعصب في داخل كياناتهم االجتماعية 
الصغيرة والكبيرة.

وتابع االنصاري: نحن نالحظ وجود هذه احلالة 
التعصبية في كثير من أوجه نشاطات احلياة األكادميية 
في جامعة الكويت، وتبني مالحظاتنا أن هذه املمارسات 
التي حتركها نوازع التعصب تشكل خطرا على الثقافة 
واملجتمع واحلياة االجتماعية برمتها في املجتمع. لقد 
لوحظ في السنوات األخيرة بروز التعصب بأشكاله 
املتع����ددة بني الطالب في تل����ك اجلامعات مما متثل 
في الصراع بني فئات الطالب الذي يظهر في صورة 
الهتافات اجلارحة املتبادلة أو التعبيرات الرمزية أو 

النقاشات احلادة أو الكتابات اجلارحة.
وأك����د األنصاري ان املؤس����ف أن تعاني اجلامعة 
في حقيقة األمر هذا ال����داء العضال في الوقت الذي 
يتوجب عليها أن تكون منارة لثقافة التسامح واحملبة 
والتواصل ونبذ العصبية والتطرف ومختلف أشكال 

العنف االجتماعي والثقافي.
وتاب����ع: ومن اخلطورة مبكان اليوم أن نعرف أن 
هذا النزاع التعصب����ي يترافق مع األحداث الطائفية 
والدينية التي جتري في مختلف أنحاء العالم والسيما 
في العراق البلد العربي املجاور الذي بلغ فيه التعصب 
والتطرف مبلغا يفوق حدود التوقعات والتصورات، 
فهناك اآلالف املؤلفة في العراق من النساء واألطفال 
الذين يسقطون ضحايا التعصب الطائفي واملذهبي 
والديني، وهذا بدوره يشكل دورة ملخاطر كبيرة ميكن 
أن تعم املنطقة ما لم ترسم االستراتيجيات الكبرى 
حلماي����ة املجتمعات اخلليجية من هذا الداء العضال 

محمد الخالدي
واصل مؤمتر املواطنة األول في الكويت، الواقع 
واملستقبل جلس����اته لليوم الثاني، إذ يتناول حالة 
املواطنة في الكويت من عدة جوانب، وحتت عنوان 
»التربية واملواطنة« ترأس د.عبد املالك التميمي اجللسة 
األولى الصباحية وشارك فيها د.عيسى االنصاري، 

ود.سميرة عبد الوهاب، ود.سعود احلربي.
وفي ورقته عن التعص����ب القبلي والطائفي في 
جامعة الكويت، يؤكد د.عيسى األنصاري أن التعصب 
موجود داخل اجلامعة وخارجها، ومن خالل دراسة 
أجراها تبني أن نس����بة من يعتقدون وجود تعصب 

قبلي وطائفي داخل اجلامعة بلغت %70.
وأكد األنصاري أن التعصب بدأ يتغلغل اليوم في 
احلياة االجتماعية، ويفرض نفسه في أكثر املؤسسات 
الثقافية حتصينا ومناعة وعقلنة، ومهما يكن أمر الدور 
العلمي واألكادمي����ي الذي تؤديه اجلامعات فإن هذه 
اجلامعات تنتسب إلى أرومتها االجتماعية وترتبط 
مبعايير وقيم احلياة الثقافية السائدة في املجتمع، 
فالدراسات اجلارية تبني لنا أن احلرم اجلامعي يرتبط 
بوشائج عميقة مع املجتمع وثقافته وتياراته الفكرية، 
وتأسيسا على هذه الرؤية فإن انتشار مفاهيم التعصب 
وتصوراته وممارساته أمر ممكن ومحتمل في احلياة 
األكادميية واجلامعية على الرغم من املناعة الثقافية 
واألكادميية التي تتميز بها مثل هذه املؤسسات العلمية 

)وطفة 2002(.
وبني أن التعصب الطائفي والعش����ائري يفرض 
نفسه في عمق احلياة األكادميية في جامعة الكويت، 
وهذا ما تبديه املالحظات اليومية والعلمية، إذ يفرض 
التعصب بشكليه القبلي والطائفي نفسه في جامعة 
الكويت عبر مظاهر ش����تى تتعل����ق مبختلف أوجه 
احلياة األكادميية وجتلياته����ا، وهذا التعصب يأتي 
امتدادا يأخذ معني حركته ونشاطه من دائرة احلياة 

الثقافية واالجتماعية السائدة في الكويت.
 وأك����د األنصاري أن املجتمع الكويتي كغيره من 
املجتمعات العربية يحمل ف����ي ذاته وفي تكويناته 
االجتماعي����ة بذور هذا التعصب الذي يأخذ أش����كاال 
قبلية وطائفية بالدرجة األولى، فالطالب يلمحون في 
كثير من األحيان إلى وجود هذا التعصب في وسطهم 
اجلامعي، وبعضهم يؤكده وميارسه، وأغلبهم يرفع 
صوته رافضا ملختلف املمارسات التعصبية، بعض 
الط����الب يعلن أن املمارس����ات التعصبية تأتي عبر 
ممارسات أكادميية يفرضها أساتذة وأكادمييون في 
اجلامعة عبر انتماءاتهم القبلية والطائفية واحلزبية، 
وبعضهم يعلن أن هذه املمارس����ات تنبع من سلوك 
طالبي وترتع في أوس����اط طالب عاشوا ويعيشون 

جانب من احملاضرين في اجللسة األولى
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�سركاء جدد اإىل ال�سركة .

پ تعديل بند الدارة لتتوىل ادارة ال�سركة / رمي يو�سف النامي 

» منفردة« .

پ تعديل الكيان القانوين لل�سركة من تو�سية ب�سيطة اإىل 

ذات م�سوؤولية حمدودة.

يرجى ممن له اعرتا�س ان يتقدم لــالإدارة املذكورة خالل �ستون 

تــاريــخ ن�سر العـــالن باعرتا�س خطي مرفقًا بــه �سند  يــومــًا مــن 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تــــــــــــــقــــــــــــــدم :

1- جمال �سعود املطريي

2- ثامر �سعود نا�سر بن عيد املطريي

ا�سحاب �سركة  جمال العاملية للتجارة العامة واملقاولت

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

بر�دة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


