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د.محمد العنزي

ليلى الشريف

»البيئة« تطلب من المصانع المغلقة التعاقد مع مكاتب استشارية 
معتمدة لتقييم وضعها البيئي ورصد تطبيقها إلجراءات ومعايير الهيئة

الشريف: عزوف المعلمات عن مدارس البنين وإقبالهن الواسع
على مدارس البنات أثر سلبًا في تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية

أكدت عضوة مجلس ادارة 
جمعية املعلمني ليلى الشريف 
اهمية مشروع حتفيز املعلمات 
للعم���ل ف���ي م���دارس البنني 
االبتدائية الذي تبنته اجلمعية 
ملعاجلة ظاه���رة عزوف عمل 
املعلمات ع���ن العمل مبدارس 
البنني، واقبالهن الشديد على 
م���دارس البن���ات، االمر الذي 
أثر سلبا وبش���كل كبير على 
ميزانيات املدارس من الكوادر 
التعليمية وعلى تنفيذ اخلطط 
التعليمي���ة وفقا  والبرام���ج 
للغايات املنش���ودة واالهداف 
احملددة، مما ترتب عليه وجود 
نقص في مدارس البنني يقابله 
وج���ود فائض ف���ي مدارس 

البنات.

اهداف تأنيث املرحلة االبتدائية، 
الوظيفي  الرض���ا  وحتقي���ق 
للمعلمات ف���ي مدارس البنني 
واحلد من املشاكل السلوكية 

ب���دور فريق عمل املش���روع 
الذي ضم عضو مجلس ادارة 
اجلمعية عبداحملسن الصانع 
بصفته نائبا للرئيس ومقررة 
الفريق سكينة السيد واعضاء 
الفري���ق املكون م���ن مديرات 
املدارس االبتدائية من مختلف 
التعليمية وهن ثريا  املناطق 
ابراهيم وفرح الكوت من منطقة 
حولي وفاطمة السيد وخالدة 
الش���اهني من منطق���ة مبارك 
البندر ومرمي  الكبير وخالدة 
بارون من منطق���ة االحمدي 
وحنان الدريعي وأماني املتعب 
من منطقة الفروانية وفاطمة 
الفهد وناهدة القالف من منطقة 
العاصمة ومنى السهيل وعهود 

العمر من منطقة اجلهراء.

بني التالميذ.
واضافت ان آلية العمل في 
املش���روع تعتمد في مرحلتها 
االولى عل���ى عقد االجتماعات 
الدورية لفريق العمل واجراء 
االستبيانات وتنظيم اللقاءات 
العمل  التثقيفية وعقد ورش 
وإلقاء احملاضرات، باالضافة 
الى عقد لقاء عام لعرض نتائج 

املشروع.
واختتمت الشريف تصريحها 
مش���يدة بالدعم والتسهيالت 
الكبيرة الت���ي وفرتها وكيلة 
الوزارة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني التي أوعزت الى 
كل اجلهات املعنية بتسهيل مهمة 
فريق عمل املشروع وتقدمي كل 
سبل املساعدة لهم، كما أشادت 

وذكرت الشريف التي تترأس 
فريق عمل املشروع ان جمعية 
املعلمني وم���ن منطلق دورها 
ورسالتها، حريصة كل احلرص 
على تبني ودراسة املشروعات 
التي  والدراسات والتوصيات 
من شأنها أن تساهم في دعم 
اخلطط والبرامج التربوية، وفي 
معاجل���ة القضايا واملعوقات، 
وتذليل كل العقبات التي تواجه 
املعلمني، وف���ي العمل املكثف 
لتهيئ���ة االج���واء التعليمية 
املناسبة لهم، ومن هنا جاءت 
فكرة مشروع حتفيز املعلمات 
على العمل في مدارس البنني 
والذي امتدت اهدافه لتش���مل 
حتقي���ق ج���ودة التعليم في 
املرحلة االبتدائية مع حتقيق 

دارين العلي
أعلن مدي���ر ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة 
د.محمد العنزي عن اتفاق مت مع املصانع ال�12 التي نفذت عقوبة 
االغالق في الش���عيبة الغربية بالتعاقد مع املكاتب االستشارية 
البيئية املعتمدة من الهيئة بهدف تقييم اوضاعهم البيئية واالطالع 
عل���ى كيفية عملهم إلزالة املخالفات التي متت مخالفتهم ألجلها 

ورصد تطبيق كل االجراءات واملعايير البيئية.
وق���ال ان هذا االتفاق جاء خالل االجتماع الذي عقد معهم في 
الهيئ���ة العامة للصناعة االربعاء املاضي وضم جميع املصانع، 
مش���يرا الى استجابة واضحة من قبل بعض املصانع مع جميع 
اج���راءات الهيئة، الفتا الى تقرير س���يرفع الى املجلس االعلى 
للبيئة يشمل االلتزام باالغالق وتعامل املصنع بيئيا بعد انقضاء 
العقوبة والعودة الى العمل وحجم التزام هذه املصانع بإجراءات 

وتوجيهات الهيئة، مشيرا الى ان املجلس سيحدد وفق التقارير 
متديد مدة االغالق أو االكتفاء بالعقوبة السابقة.

ولفت ال���ى ان العقود بني املص��انع واملكاتب االستش���ارية 
ال يحكمه���ا توقيت معني، بل متعلق�������ة بطبيعة العمل ونوع 
النشاط، مشيرا الى ان بعض املصان���ع باشرت بإيجاد احللول 
ألوضاعها البيئية وتعاقدت مع املكات���ب االستشارية، مؤكدا ان 
الهيئة س���تتابع الرقابة ورصد انبعاث���ات هذه املصانع للتأكد 

من التزامها.
وشدد العنزي على املهنية والكفاءة التي يتمتع بها موظفو 
الهيئة الذين قاموا بالتفتيش على املصانع، الفتا الى ان بعض 
اصحاب املصانع قد ش���كك خالل االجتماع في ذلك مما استدعى 
ردا حاسما من الهيئة بالثقة املمنوحة للموظفني نظرا ملؤهالتهم 

وخبراتهم.

خالل اجتماعها مع أصحاب الـ »12« في »الصناعة« األربعاء الماضي

»المعلمين« تتبنى مشروع تحفيز المعلمات للعمل في مدارس البنين االبتدائية

الحساوي: تعاونية مشرف تفتتح مهرجان 
السلع الوطنية بتخفيض أسعار 200 صنف بنسبة %50

صرح امني سر مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية 
ورئيس جلنة املش����تريات والتس����ويق شمالن احلساوي 
بقيام اجلمعية بتخفيض اس����عار 200 صنف بنسبة %50 
الى جانب بيع الس����لع املخفضة االساس����ية ذات اجلودة 
العالية واملطلوبة بس����عر التكلفة وذل����ك من واقع دعمها 
من قبل اجلمعية وتوفيرها للمس����اهمني وللمنطقة ابتداء 
م����ن غد االثنني من خالل افتتاح مهرجان الس����لع الوطنية 
برعاي����ة مدير عام الهيئة العام����ة للصناعة د.علي املضف 
ويستمر حتى نهاية الشهر ومبش����اركة 30 شركة للمواد 
الغذائية واالستهالكية. وقال احلساوي ان جلوء اجلمعية 
لتقدمي الدعم للشركات املساهمة والراعية من حيث العرض 
واالرفف املتميزة في واجهة السوق املركزي ساهم في دفع 
الشركات الى خفض اسعار السلع من خالل العروض اخلاصة 

واملهرجانات التسويقية املستمرة. وكشف احلساوي عن مفاجأة للمساهمني 
ستقدم لهم في يوم افتتاح املهرجان منها السحب على السيارات واجلوائز القيمة 
املباش����رة من خالل كوبونات امسح واربح فورا، مشيرا الى ان اسعار السلع 
االساسية مخفضة وال تقارن بأي جمعية أخرى الى جانب عروض فرع اخلضار 
املس����تمرة من خالل تخفيض هامش ربح اجلمعية ودعمها لصالح املساهمني 
وفي الوقت نفسه س����تقوم اجلمعية ايضا بتنظيم مهرجانات تسويقية تلي 

مهرجان الصناعات الوطنية، واشاد احلساوي بدور وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل واحتاد اجلمعيات التعاونية 
وتفعيلهما للقرارات ودعم اجلمعيات وحل جميع املعوقات 
التي تواجهها للنهوض بالعمل التعاوني بش����كل عام الذي 
اصبح رمزا خليجي����ا وعربيا يحتذى في احملافل الدولية. 
وقال ان معظم الشركات حاليا تلجأ الى تخفيض اسعارها 
من خالل العروض اخلاصة واملشاركة باملهرجانات جلذب 
الزبون وخاصة بعد ازدياد الش����ركات املنافسة، مؤكدا ان 
موجة الغالء ستودع االسواق بسبب الركود وضعف الشراء 
واملنافسة الكبيرة من الشركات. واكد احلساوي اهمية دور 
اجلمعية لتقدمي خدمة متميزة مع توفير اجلودة والسعر 
ألهالي املنطقة واملساهمني واملستهلكني بشكل عام، مشيرا 
الى ارتفاع مؤشرات نتائج السنة املالية احلالية للجمعية 
باملقارنة مع ميزانية العام الفائت من نفس املدة، كما ارتفعت االيرادات وخفضت 
املصروفات في الوقت نفس����ه، واعرب احلساوي عن تطلعات مجلس االدارة 
لتطوير جميع خدمات اجلمعية والتحديث الدائم واجناز كل ما يرضي اهالي 
املنطقة ورواد اجلمعية واحلرص على تقدمي املهرجانات التسويقية بأسعار 
فعلي����ة مدعومة ومخفضة وتطوير اداء اجلمعية وخدماتها لترس����خ املكانة 

الرائدة جلمعية مشرف على صعيد القطاع التعاوني.

أسامة دياب
التقى أمني عام برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة باالنابة 
فوزي املجدلي، عددا من شركات املشاريع 
الصغيرة بهدف السعي لتوفير فرص عمل 
للشباب الكويتي الطموح لتحقيق احالمهم 
في امتالك وادارة مشاريع صغيرة لتحقيق 
التوازن لس���وق العمل الكويتي في مجال 

املشروعات الصغيرة.
وحضر االجتماع ممثلو الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة والهيئة العامة 
للصناعة والبنك الصناعي والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت 

اضافة الى ادارة املشروعات الصغيرة بالب���رن���ام����ج وتناول 
االجتماع العديد من املوضوعات التي تساه�����م بشك����ل كبير 
في حتقيق اهداف البرنامج ف���ي دع����م مثل هذه املش���اريع 
الصغيرة للش���باب الكويتي الطموح ال������ذي يأم����ل ف���ي 

ذلك.
 ومن تل���ك املوضوعات معرفة اجلوانب املتعلقة بالهدف 

واجلهود املبذولة لكل جهة مش���اركة بعد 
تنسيق اجلهود املشتركة ومنع ازدواجية 
وتك���رار العم���ل لتوفير الوق���ت وامل�ال، 
وكذل���ك دور البرنامج كمش���ارك فاعل في 

هذا املجال.
كما استعرض املشاركون مجاالت عملهم 
ووجه���ة نظرهم جتاه االمور التي عرضها 
املقدمة لتفعيلها،  املشاركون واالقتراحات 
كم���ا مت عرض املقترحات املختلفة من قبل 
املش���اركني للتعاون مع اجله���ات املعنية 
باملشروعات الصغيرة وارسالها للبرنامج 
الذي سيتولى مهمة توزيعها على مختلف 

اجلهات املعنية.
ومت االتفاق لعقد االجتماع الثاني ملناقشة ما مت طرحه من 
مقترحات وآراء وسبل التعاون لتفعيل هذه االفكار واظهارها 

الى حيز الوجود.
وشكر احلضور أمني عام البرنامج فوزي املجدلي، الذي قام 
بترتيب هذه االجتماعات لتكون حاضرا فعليا لعمل واعادة 

افكار املشاريع الصغيرة للشباب الكويتي.

المجدلي التقى عددًا من شركات المشاريع الصغيرة: 
توفير فرص عمل للشباب لتحقيق أحالمهم وتوازن السوق

االتفاق على عقد اجتماع ثان لمناقشة تفعيل األفكار المطروحةبيع السلع المخفضة األساسية ذات الجودة العالية بسعر التكلفة

فوزي املجدليشمالن احلساوي

م.جاسم البدر

البدر: تسلمنا الموافقة على تعويض المزارعين عن أضرار 
الصقيع البالغة 4 ماليين والصرف بعد 1 أبريل

محمد راتب
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
العام���ة  العام للهيئة  واملدير 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
الس���مكية جاسم البدر عن ان 
الهيئة تسلمت كتاب املوافق���ة 
على تعويض املزارعني ع���ن 
اضرار الصقيع التي اصاب���ت 
امل���زارع الكويتية والبالغ����ة 
4 ماليني دين��ار تصرف بعد 
اق���رار امليزانية 1 ابريل املقبل 
وذل������ك بعد وض���ع اللوائح 
اخلاص������ة بذل���ك وزي����ادة 
النبات���ي ل� 8 ماليني  الدع���م 

دي�ن��ار.
وقال: نري���د من هذا الدعم 
الوصول لالكتفاء الذاتي.وفيما 
يخص اآلب���ار الفوارة اوضح 
ان���ه مت ردم ما يقارب ال� 450 
بئرا ف���وارة مخالفة من اصل 
600 وكان هذا القرار صائبا من 
قبل الهيئة النقاذ منطقة الوفرة 
من الفيضان املائي الذي حدث 

من مساحة احليازات الزراعية 
داخل مزارع املزارعني لنشاط 
االستزراع السمكي وذلك لزيادة 
هذا النش���اط كما توجد لدينا 
مخاطبات م���ع بلدية الكويت 
للموافقة على تخصيص بعض 
املواقع على الشريط الساحلي 

لالستزراع السمكي.
انه متت مخاطبة  واضاف 

م���ن 50 مليون������ا إل���ى 100 
مليون لدع���م ك����ل ما يخص 
نشاطات الهيئة لتتواف���ق مع 
املشاريع القادمة التي اعدته���ا 
الهيئة ضمن اخلطة اخلمسية 
القادمة لتحقيق اهداف التنمية 
الزراعي���ة للب���الد وهذا دليل 
عل���ى ان الهيئة تعمل ملطالب 
املزارعني وغيرهم وهذا البنك 
يخدم جميع الفئات خاصة ان 
الزراع���ة بالبالد اصبحت من 

العوامل اجلاذبة.
 وتعتب���ر ه���ذه احملفظة 
حت����ت مظلة البنك الصناعي 
وق���د ت������م انش���اؤها من���ذ 
الثمانيني����ات وهو تشجيع 
من احلكوم���ة للقطاع اخلاص 
العمل للمزارع���ني  وتسهي��ل 
وعليه ف���إن البنك الصناع���ي 
العامة  الهيئة  طلب موافق���ة 
ونحن ب��دورنا وافقنا على هذه 
الزي���ادة دون تردد ألننا بحاجة 

له���ذه الزيادة.

اجلهات املختصة لتخصيص 10 
آالف متر مربع لكل مزرعة على 
الشريط احلدودي للمواطنني 
مشيرا الى وجود نية لتنظيم 
منطقة الصليبية لنقل مزارع 
األبقار إلى مناطق أخرى مثل 
الشقايا والساملي بهدف تنظيم 
هذه املنطقة وجعلها للحيازات 
الزراعية فقط من خالل شروط 
فني���ة وصحية جدي���دة الن 
املوج���ودة حاليا ه���ي مزارع 
متداخلة م���ع بعضها البعض 
مما يؤدي إلى عدم الس���يطرة 
على األم���راض التي قد تظهر 
وتنتقل بني هذه املزارع وايضا 

ذات مساحة صغيرة.
وأردف البدر انه مت تقدي���م 
دراسة متكاملة من قبل الهيئ���ة 
للبن���ك الصناعي بخصوص 
الزراع���ي«  التمويل  »محفظة 
املبال���غ املخصص���ة  لزيادة 
لتمويل االقرار الزراع���ي بجميع 
االنش���طة الزراعية وزيادتها 

بها حيث مت خفض منس���وب 
املياه بناء على التقارير العلمية 
املقدمة م���ن معه���د االبحاث 

العلمية.
البدر في تصريح  وافصح 
البنديرة  صحافي من مزرعة 
خ���الل جولته لتفق���د مزرعة 
االس���تزراع الس���مكي امس 
إدارة  برفقة اعض���اء مجلس 
الهيئ���ة ونائب املدي���ر العام 
لشؤون الثروة النباتية فيصل 
الصديق���ي ع���ن تخصيص 4 
مواقع لالستزراع السمكي في 
منطقة الصليبية مبساحة 20 
ألف متر للش���ركات ملشروع 

االستزراع السمكي.
واملباحثات جارية لتخصيص 
مواق���ع أخ���رى لالس���تزراع 
الس���مكي في منطقة الصبية 
الهيئة  ولكنها حتتاج ملوافقة 
العامة للبيئة بس���بب وجود 
حتفظات بيئي���ة موضحا انه 
متت املوافقة على تخصيص %5 

أكد تخصيص 4 مواقع لالستزراع السمكي في الصليبية

الرباح: شركة النقل العام تشارك 
في األسبوع المروري الموّحد لدول التعاون

الخميس: آن األوان 
لتحرك إيجابي وفّعال من أجل المرأة

القدرات الذهنية والمهارات العقلية
في »نسائية اإلصالح االجتماعي« 16 الجاري

حتت شعار »احذر أخطاء 
اآلخرين« تشارك النقل العام 
ضمن أنشطة أسبوع املرور 
املوحد لدول مجلس التعاون 
اخلليجي الذي س����يقام في 
الكويت خالل الفترة من اليوم 

وحتى 20 مارس.
صرح بذل����ك مدير إدارة 
البشرية والعالقات  املوارد 
العامة في شركة النقل العام 
الكويتية صالح الرباح الذي 
أكد مش����اركة الش����ركة في 
أنشطة األس����بوع املروري 
املوحد لدول مجلس التعاون 

اخلليجي وذلك م����ن خالل اقامتها حلفل تكرمي 
السائق والفني املثال����ي واملقررة إقامته غدا حتت 
رعاية كل من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محم�����ود الدوسري، ورئيس مجلس 

املنت����دب  اإلدارة والعضو 
عبداهلل املطوع حرصا من 
الشركة على ترسيخ أهداف 
هذا االحتف����ال ملا ميثله من 
مناس����بة وقيمة حضارية 
للش����ركة وامتداد للتعاون 
البناء واملتميز بني الشركة 
واألجهزة املختصة في وزارة 

الداخلية.
واستطرد الرباح قائال: ان 
احملافظة على أرواح املواطنني 
واملقيمني وقائدي املركبات 
على الطريق، وأخذ احليطة 
واحل���ذر من أخطاء اآلخرين 
أثن���اء القيادة تأتي في مقدم���ة األه����داف التي 
توليها الشركة جل اهتمامها لسائقيها، وال���ذي 
يأتي دعما وتعزيزا للجه���ود الت���ي تبذلها وزارة 

الداخلية للحد من ح���وادث الطرق.

صرح األمني العام لهيئة 
العربي  امللتقى اإلعالم����ي 
ماضي اخلميس بأن هيئة 
امللتقى تتمنى للمرأة، في 
يومه����ا العامل����ي، أن تتبوأ 
مكانتها املناسبة واملستحقة 
في املجتمع، باعتبارها نصفه 

الذي ال غنى عنه.
الى  ودع����ا اخلمي����س 
»اس����تغالل هذه املناسبة 
م����ن أجل حتس����ني وضع 
امل����رأة كأم وزوجة وعاملة 
وعضو فاعل في املجتمع، 
فليس هناك أنسب من يوم 
املرأة العاملي ليكون انطالقة 

حلصول املرأة عل����ى حقوقها املدنية، كما انه 
من املس����تحيل ان يتح����رك املجتمع من دون 

أحد نصفيه«.
وأكد األمني العام ان هيئة امللتقى اإلعالمي 
ت����رى انه قد آن األوان التخاذ إجراءات عملية 
وحترك إيجابي نحو تفعيل دور املرأة وتغيير 
الصورة النمطية عنها لدى الكثير من الهيئات 

وروافد املجتمع.
كم����ا أكد اخلميس انه يتطل����ع الى وجود 
املرأة القائدة في ش����تى املجاالت وعلى رأسها 
اإلعالم، وأشار الى »ان اإلعالم هو املجال األكثر 
تطلبا للمرأة بل واألنس����ب لها كي تصل من 

خالله الى املجتمع وتثبت 
مدى جدارتها وانها النصف 

الذي ال غنى عنه«.
وتساءل: »كيف ستقنع 
املرأة املجتمع بأحقيتها في 
الوجود العملي إال من خالل 

اإلعالم؟«.
وانطالقا من هذه الرؤية، 
أكد اخلميس ان هيئة امللتقى 
أطلقت مبادرة بتأس����يس 
املجلس األعلى لإلعالميات 
العربيات بهدف الدفع نحو 
استفادة املجتمع من الكفاءات 
النسائية في مجال اإلعالم 
امللتقى  وإشعارا من هيئة 

للمرأة بأهمية دورها ومحوريته.
كم����ا أك����د اخلميس انه ق����د مت تخصيص 
جلسة من جلسات امللتقى اإلعالمي الع���ربي 
الق���ادم الذي س����يعقد 25 ابريل املقبل حتت 
رعاية س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد ملناقشة مبادرة تأسيس املجلس 

األعلى لإلعالميات العربيات.
وستتناول اجللسة واقع الوجود النسائي 
في اإلعالم وأسباب غياب املرأة القائد في املجال 
ذاته، وم����اذا تأمل املرأة اإلعالمية من املجلس 
األعلى لإلعالميات العرب ومدى احتياج الوسط 

اإلعالمي للفكرة وكيفية تفعيلها.

النسائية  اللجنة  تقيم 
ف����ي جمعي����ة اإلص����الح 
االجتماعي برنامجا تدريبيا 
ح����ول »الق����درات الذهنية 
العقلية« يقدمه  واملهارات 
د.خال����د الفيص����ل ود.بدر 
البصيري وذل����ك في مقر 
اللجنة بالشامية على مدى 
3 أيام ابتداء من 16 وحتى 
18 اجلاري من الساعة 5 إلى 

8 مساء.
اللجنة  وقالت مدي����رة 
البرنامج  ان  السابج  غدير 
يتضم����ن ورش عمل تزيد 

من قدرات املرأة الذهني����ة ومهاراتها العقلية 
الى جانب استعراض احملاضرين متارين حول 
كيفية تقوية الذاكرة واملاهية التي يعمل بها 
مخ اإلنسان وتقسيماته، موضحة ان البرنامج 

يركز على الفئات التي تعاني 
النس����يان والش����رود  من 
الذهن����ي وال����ذي س����وف 
تتعرف املشاركات على آلية 
التخلص منه عبر خطوات 
علمية سوف يوضحها كال 

احملاضرين.
ودعت السابج املرأة الى 
االستفادة من سلسلة البرامج 
التدريبية التي تقيمها اللجنة 
اسبوعيا حتى يوليو املقبل 
في شتى اجلوانب العلمي���ة 
والتدريبي���ة  والثقافي����ة 
والش����رعية واالجتماعية 
به����دف تعزيز دور املرأة الكويتي���ة في بناء 
أسرتها واملجتمع وإعطائه���ا فرصة للتعرف 
على العديد من البرامج التعليمي���ة التي تعود 

عليها وعلى أبنائها بالنفع.

تحتفي بتكريم السائق والفني المثالي

دعا لجعلها عضوًا فاعاًل مع حصولها على حقوقها المدنية

صالح الرباح

غدير السابج

ماضي اخلميس


