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الفارس يجتمع بممثلي الهيئات الحكومية في حولي
لمتابعة األنشطة وتذليل الصعوبات إلنجاز األعمال

جانب من اجتماع محافظ حولي عبداهلل الفارس مبمثلي املؤسسات احلكومية في احملافظة

صورة جماعية للمشاركني في الدورة

دعا محافظ حول����ي الفريق عبداهلل الفارس الى 
عقد االجتم����اع االول ملجلس محافظة حولي والذي 
يعد همزة الوصل مع كل املؤسس����ات احلكومية في 
دائرة احملافظة والذي يهدف لالرتقاء بعملية التطوير 
والبن����اء مبناطقها ومواطنيها في مختلف املجاالت، 
وقد ترأس احملافظ االجتم����اع األول والذي حضره 
االعضاء ممثلو اجلهات احلكومية وهم م.احمد الهدية 
مدير ادارة اخلدمات الهاتفية من وزارة املواصالت، 
م.بدر الوقيان رئيس مهندس����ي املنطقة الثانية عن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.حسني اخلياط 
مدير ادارة التنفيذ والصيانة بقطاع الزراعة التجميلية 
عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
املستشار شاكر مدي مدير مركز نظم املعلومات عن 
الهيئة العامة للبيئة، عبدالرحمن احلساوي مدير ادارة 
مكت����ب وزير التجارة والصناعة عن وزارة التجارة 
والصناعة، م.عبدالعزيز الصباح مدير ادارة صيانة 
محافظة حولي للطرق والشبكات عن وزارة االشغال، 
د.عبدالعزيز الفرهود مدير منطقة حولي الصحية 
عن وزارة الصحة، العميد عبداللطيف الوهيب مدير 

عام مديرية امن حولي عن وزارة الداخلية، م.عماد 
العبي����د مدير ادارة التمديدات الكهربائية عن وزارة 
الطاقة )الكهرباء واملاء(، م.فهد الفهد مدير فرع بلدية 
محافظة حولي عن بلدية الكويت، مشرع امليموني 
مدير ادارة عمل حولي وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل، منى الصالل مدير عام منطقة حولي التعليمية 
عن وزارة التربية والتعليم العالي، وليد الس����تالن 
مدير ادارة مس����اجد حولي عن وزارة العدل ووزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية.
وذلك ملعاونة احملافظ في مباشرة اختصاصاته 
وفقا للمادة األولى من مرسوم احملافظات، فانه ميثل 
السلطة التنفيذية مبتابعة نشاط االجهزة احلكومية 
واملرافق العامة في دائرة احملافظة والتنسيق وتذليل 
الصعوبات والنواقص واخلدمات متهيدا لبحثها مع 

املسؤولني في اجلهات املعنية.
واب����دى اعضاء املجلس اس����تعدادهم وجتاوبهم 
للتعاون بكل ش����فافية وب����ذل اقصى اجلهود البراز 
منظومة متكاملة تخ����دم وحتقق االهداف الوطنية 

املنشودة منها.

معاذ السنني

محمد الرشيد

د.صالح املضحي

املنير  السراج  إدارة  اختتمت 
مسابقتها الختيار أفضل الوسائل 
التعليمي���ة من خالل تش���كيل 
فريقني من املوجهني واملوجهات 
يشرفان على هذه املسابقة، أحدهما 
مخص���ص ملراكز البنني، واآلخر 
مخصص ملراكز البنات. صرح بذلك 
رئيس قسم الوسائل والتقنيات 
التربوية بإدارة الس���راج املنير، 
ورئيس فريق مسابقة الوسائل 
التعليمية معاذ السنني، مبينا أن 
فريقي املسابقة قاما بزيارة جميع 
مراكز السراج املنير، بنني وبنات 
للوقوف على الوسائل التعليمية 

وتقييمها داخل الفصول، وذلك بحضور الطلبة، حتى 
ميكن حتديد مدى تفاعلهم مع الوسائل املقدمة من 
قبل مدرسيهم ومشرفيهم، فالتفاعل مع الوسيلة هو 

أهم ما مييز قيمتها عن غيرها من الوسائل. 
وأضاف معاذ الس���نني أن فريق املس���ابقة رأى 
كل الوس���ائل التعليمية املبتكرة، والتي دلت على 
مدى تفاعل املدرسني واملدرسات واهتمامهم مبسألة 
الوسيلة ودورها في العملية التعليمية، مبا يتناسب 
مع طبيعة كل درس من الدروس، وعليه مت تقسيم 
املس���ابقة إلى ثالث فئات تشمل ثالثة تخصصات 
هي: )التخصص الش���رعي � التخصص التربوي � 
تخصص الرياضة التربوية( وسيتم تكرمي الفائزين 
الثالثة األوائل في كل تخصص في حفل ومعرض 

الوسائل التعليمية، الذي سوف 
يقام في مايو املقبل، وعليه سيتم 
تكرمي تسعة مدرسني من مراكز 
البنني، وتسع مدرسات من مراكز 

البنات. 
وأوضح معاذ السنني أن هذه 
املسابقة والتي تقام للعام الثالث 
تستهدف بث روح التنافس بني 
املعلم���ني واملعلمات في تصميم 
الوسائل التعليمية، التي تساعد 
على توصيل املعلومة املنهجية، 
أكثر تش���ويقا  املناهج  وجتعل 
ومحبة لدى الطلب���ة، الفتا إلى 
أن هناك بع���ض الضوابط التي 
وضعها القائمون على املسابقة جلعل الوسيلة أكثر 
فاعلية، وإعطاء كل من قدم في هذه املسابقة جهده 
الذي يش���كر عليه في النهاية وإن لم ينل نصيبه 
من اجلوائز التي سوف تقدم من خالل عدة ضوابط 
هي: أن يراعى في الوسيلة عنصر اإلبداع والتشويق 
واالبتكار، وأن حتقق أهداف مناهج السراج املنير 
وأهداف املادة، وأن تكون من صنع املعلم من حيث 
الفكرة والتنفيذ، وأن يتم تقييم الوسيلة أثناء الدرس 
مع وجود الطلبة ملعرفة مدى صالحية الوس���يلة 

وأهميتها بالنسبة لهم. 
شكر السنني )فريقي التقييم(، واملعلمني واملعلمات 
املشاركني في املسابقة متمنيا للجميع دوام التوفيق 

والتقدم.

دارين العلي
وافقت االمانة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي خالل 
الذي عقد االسبوع  االجتماع 
املاضي في الرياض حتضيرا 
لالجتماع الوزاري لوزراء البيئة 
اخلليجيني املعنيني بالشؤون 
الكويت  املنعق���د في  البيئية 
من 18 ال���ى 20 ماي���و املقبل 
برئاس���ة النائب االول لسمو 
الوزراء وزير  رئيس مجلس 
الدفاع رئيس املجلس االعلى 
للبيئة الش���يخ جابر املبارك، 
على اقتراح الكويت بتخصيص 
جزء من وقت االجتماع للسماح 
لوفد من البنك الدولي بعرض 
مشروع خاص بإعادة تأهيل 
البحري���ة في اخلليج  البيئة 

العربي.
وأكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي الذي 
شارك في االجتماع في تصريح 
الكويت هي  ان  ل� »األنب���اء« 
الدول���ة االولى التي س���تبدأ 
بعملية اعادة التأهيل هذه وفقا 
الدولي، حيث  البنك  ملشروع 
سيتم توقيع العقود معهم بعد 
تقدمي العرض مايو املقبل، وذلك 

املصانع املذكورة مراجعة الهيئة 
في مدة أقصاها 3 أيام لالطالع 

على املطلوب منها.
ولف���ت ايضا الى ان العمل 
ال يقتصر على الش���عيبة، اذ 
ان أي منشأة مخالفة تتعرض 
الى مخالفة  للعقوبة، مشيرا 
حررت بحق أحد املصانع في 
منطقة أمغ���رة مقابل منطقة 
س���عد العبداهلل اثر شكاوى 
صدرت من املصانع املجاورة 
له وتبني انه يخالف املعايير 
البيئية فعال، وعليه سيتم رفع 
تقرير بشأنه الى مجلس ادارة 
الهيئة الذي س���يجتمع خالل 
الشهر اجلاري ألخذ قرار بشأن 
اغالقه عقوبة على املخالفات 

البيئية التي يرتكبها.
م���ن ناحية اخ���رى، اعلن 
املضحي ان نهاية الشهر اجلاري 
افتتاح محطة تنقية  س���يتم 
املخلفات الصناعية السائلة في 
منطقة الوفرة والتي من شأنها 
ان تخفف العبء البيئي الذي 
تس���ببه املخلفات التي ترمى 
في مناطق غير مخصصة لها 
احيانا ما يؤدي الى ضرر كبير 

بالبيئة بشكل عام.

بعد موافقة وزارة املالية.
وفي س���ياق آخر، ش���دد 
املضح���ي عل���ى ان عمليات 
التفتيش على املصانع مازالت 
مستمرة سواء في الشعيبة أو 
الشويخ أو أمغرة، مشيرا الى 
ان الهيئة قد حررت مخالفات 
اول من ام���س على مصنعني 
في الشعيبة بعد شكاوى من 
القاطنني في املناطق املجاورة 
بانبعاث أدخنة وغبار كثيف 
حي���ث تبني ملفتش���ي الهيئة 
املعاينة وجود مخالفات  بعد 
مت حترير كتب بشأنها وعلى 

لبّث روح التنافس بين المعلمين البتكار وسائل جديدة 

السنين: »السراج المنير«  اختتمت مسابقة 
اختيار أفضل الوسائل التعليمية

توقيع عقود إعادة تأهيل البيئة البحرية مع البنك الدولي مايو المقبل

المضحي لـ »األنباء«: تحرير المخالفات بحق المصانع المخالفة 
في مختلف المناطق وأحدها مهدد باإلغالق في أمغرة

اكد املرشح السابق والناشط 
السياسي محمد الرشيد ان مهنة 
التعليم في الكويت ال تلقى اي 
اهتمام من اعضاء الس���لطتني 
وال تدخل من ضمن اهتماماتهم 
اال وق���ت انتخاب���ات مجلس 
املواثيق  االمة وتوقيع عل���ى 
الت���ي س���رعان ما يتناس���ها 
الن���واب، واحلكومة ال تضع 
التعليم واملعلمني على س���لم 
اولوياتها، وهذا دليل على ان 
التربوية في الكويت  العملية 
ومع مرور السنوات تتراجع 
مخرجاتها وما ترتيبنا العاملي 
في التعليم اال تأكيد على اننا 
نحتاج الى وقفة حقيقية من 
كل املؤسسات املعنية بالتشريع 
والتنفي���ذ والقطاعات املهتمة 

بالتعليم ومهنة املعلم.
وقال الرشيد: من الظلم اال 
تندرج مهنة املعلم ضمن املهن 
الشاقة بل ان هذا التصنيف هو 
اقل ما يج���ب علينا ان نقدمه 
الخوانن���ا واخواتنا املعلمني 
واملعلمات الذين يقضون اكثر 
من 8 ساعات يوميا مع ابنائنا 
الفئة  وبناتنا واالهتمام بهذه 
من املوظفني يشعرهم بأهميتهم 
ومتيزهم بني شرائح املجتمع 
وهم يستحقون ذلك من غير 
منة. وبني الرشيد ان هناك من 
الدول من هي افقر من الكويت 
بكثير لكنها تنظر للمعلم على 
انه ركيزة اساس���ية في بناء 
االجيال واملجتمع وان املعلم 
مرب بكل ما حتمل الكلمة من 
معنى وتوفر له الدولة كل سبل 
الراحة والتقدم حتى يبدع وله 
الكثير من الصالحيات من اجل 
تقدمي مخرجات يستفيد منها 
املجتمع، وان احلكومة متى ما 
ارادت ان تهتم بقطاع ما فانها 
تسن القوانني وتعد العدة له 
ولكن ولالس���ف ال يوجد في 
الكوي���ت اي اهتمام بالتنمية 
البشرية التي اساسها وقوامها 
املعلم الذي هو ركيزة التعلم.

الرشيد: المعلم يستحق 
االهتمام من السلطتين

العمل الخيري في »اإلصالح االجتماعي« تختتم 
»إدارة المشاريع تخطيط وجدولة وتحكم«

أعلنت األمانة العامة للعمل اخليري بجمعية اإلصالح االجتماعي أنها 
أقامت دورة تدريبية لقياديي ومشرفي األمانة بعنوان »إدارة املشاريع 
تخطيط وجدولة وحتكم«. وصرح مدير املكتب الفني والتطوير املؤسسي 
باألمانة عبدالرحمن املطوع بأن الدورة كانت فرصة مميزة للمشاركني 
لإلملام والفهم اجليد والشامل للمبادئ األساسية إلدارة املشاريع اخليرية 
 .)PMI(وتخطيطها وجدولتها، وفق معايير معهد إدارة املشاريع العاملي
وأضاف ان اخلبير إياد سعادة أوضح للمتدربني كيفية إدارة املشاريع 
والطرق السليمة لذلك ومراحل تكوين املشروع بدءا من اختيار املشروع، 
وكتابة وثيقة بدء املشروع حتى تخطيط مخاطر املشروع، والتنبؤ مبساره 
املس����تقبلي، موضحا انه مت تشكيل فرق عمل داخل الدورة واستخراج 

7مشاريع خيرية، وكيفية إدارتها حسب املعايير الدولية.

»بيئية ضاحية علي صباح السالم« تسأل 
عن المصانع المغلقة وملوثاتها

أوضحت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم 
ف��ي تصريح صحافي على غرار اغالق بعض املصانع املس��ببة 
للتلوث واملخالفة ملدة اسبوع واغالق بعضها ملدة ثالثة ايام، اهمية 
ان تتوافر الش��فافية الكاملة لقرار االغالق هذا، وذلك بتوضيح 
األسباب واملخالفات البيئية التي أدت الى اغالق هذه املصانع مع 
ذكر اسماء هذه املصانع املسببة للتلوث وحتديد أنواع امللوثات 
ونسب تركيزها مقارنة بالنسب املسموح بها وما تأثير امللوثات 
على صحة االنس��ان. كما أكدت اللجنة على ضرورة ان توضح 
الهيئ��ة العامة للبيئة على ما اس��تجد من عملية التفتيش البيئي 
للمصانع التي بدأتها في املرحلة األولى وشملت 57 مصنعا، وما 
ال��ذي مت على بقية املصانع والتي يفوق عددها 150 مصنعا، مع 

ذكر انواع املخالفات واالجراءات املزمع اتخاذها؟
ومن منطلق مبدأ الش��فافية طالبت اللجنة النواب س��عدون 
حماد وخالد الطاحوس ود.محمد احلويلة مبعرفة مصير األسئلة 
البرملانية اخلاصة بالتلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم 
والتي قدمتها اللجنة البيئية التطوعية ألعضاء مجلس األمة لكي 
توجه الى الوزراء حس��ب اختصاصه��م، وفي حالة عدم االجابة 
عن هذه األسئلة على الرغم من مرور عدة اشهر على توجيهها، 
نناشد اعضاء مجلس األمة توجيه االسئلة ذاتها مرة اخرى الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء بعد عجز او جتاهل الوزراء املختصني 
في االجابة عن األسئلة البرملانية، وهو ما يؤكد عدم جدية وتعاون 

اجلهات احلكومية في حل مشكلة التلوث بشكل جذري.


