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الحيدر: مبرة حماية األسرة تدعم فريق دراسة العنف في المدارس
اشادت مبرة حماية األسرة بقرار وزارة التربية بتشكيل فريق 
تربوي لدراسة االسباب والدوافع املصاحبة حلوادث العنف في 
املدارس مع اهمية ان يلعب مجلس الوزراء دورا مهما في اتخاذ 
القرارات اجلادة واحلاسمة ملنع حوادث العنف الطالبي الغريبة 

على مجتمعنا الكويتي املسالم.
وقال امني س���ر مجلس االدارة عبداهلل احليدر ان هذا القرار 
خط���وة في االجتاه الصحيح وان كنا نتمنى لو كانت قد اتخذت 
منذ مدة طويل���ة ودون احلاجة لالنتظار لوصول بعض حاالت 
العنف الطالبي لدرجة ازهاق االرواح كما حدث مع الطفل البريء 

عمر العازمي.
واضاف احلي���در ان على وزارة التربي���ة وكل اجهزة الدولة 
النزول للمجتمع والش���عور مبا يحدث فيه واس���تقراء االحداث 

االجتماعية واالمنية باتباع سياسة االنذار املبكر والتدخل السريع 
لتطوي���ق بوادر الظواهر االجتماعية حت���ى ال تصل الى مرحلة 

االزمة االجتماعية او حروب طالب املدارس.
وطالب امني س���ر املبرة بضرورة ان يستمع الفريق التربوي 
الذي شكلته وزارة التربية ملؤسسات املجتمع املدني والناشطني 
في املجال التربوي واالجتماعي لالس���تفادة من مرئياتهم جتاه 
ظاهرة العنف بني الش���باب في املدارس واملجتمع، مع التزام هذا 
الفريق بروح الفاعلية الجناز هذه املهمة الوطنية بروح املسؤولية 
والشجاعة بتسمية االمور مبس���مياتها احلقيقية وعدم التستر 
على اسم أي طرف سواء كان مؤسسات أو أفرادا تقاعس في اداء 
دوره في هذا الش���أن وجنم عنه انزالق بعض الشباب والطلبة 

في منحدر العنف.

طالب باالطالع على رأي الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني

المنظمة الحكومية الدولية للطاقة المتجددة 
تنضم إلى الميثاق العالمي لألمم المتحدة

أعلنت سفيرة املنظمة الدولية 
للطاقة املتجددة ورئيسة املكتب 
الش����رق األوس����ط  اإلقليمي في 
والكويت غدير الصقعبي رسميا 
الدولية  قبول املنظمة احلكومية 
للطاقة املتجددة كعضو مشارك في 
امليثاق العاملي لألمم املتحدة وذلك 
السياسة اإلستراتيجية  في إطار 
ملكتب األم����ني العام لألمم املتحدة 
لألعم����ال وغير األعمال واملجتمع 
املدني واألوساط األكادميية وغيرها 
امللتزم����ة مبواءمة  من اجله����ات 
عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة 
مبادئ مقبولة عامليا في مجاالت 
حقوق اإلنس����ان والعمل والبيئة 

ومكافحة الفساد.
 وقالت الصقعبي ان هذا احلدث 
يعتبر خطوة مهمة إلى األمام في 
الرحل����ة الطويل����ة لعمل املنظمة 

التحديات  إل����ى مواجه����ة  تهدف 
البيئية الناجمة عن تطور احلضارة 
البشرية من خالل تنفيذ مشاريع 
رائدة ومنوذجية لتعليم وتشجيع 
الطاقات املتجددة في  اس����تخدام 

جميع أنحاء العالم.
وتتركز رؤي����ة املنظمة على 
بناء ش����راكات طويلة األجل مع 
املجتمعات واحلكومات ووكاالت 
األمم املتح����دة والقطاع اخلاص، 
الوطنية  واملنظمات احلكومي����ة 
والدولية واألوس����اط األكادميية 
والفكرية من أجل حتقيق االستدامة 
العمل  أثناء  للمجتمعات احمللية 
عل����ى إيجاد عالم أفض����ل وأكثر 

نظافة.
 »IREO« وبينت الصقعبي أن
هي منظمة حكومية دولية تشكلت 
من خالل معاهدة بني عدد من الدول 

أنشئت من قبل املؤسسة البرازيلية 
ألمي����ركا والت����ي تش����غل مركزا 
استش����اريا للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، 
وتدعم األهداف اإلمنائية لأللفية.

 وأكدت الصقعبي أن املنظمة 

احلكومية الدولية للطاقة املتجددة 
في العمل املشترك بدعم منظومة 
األمم املتحدة وفقا لقرار اجلمعية 
العامة رقم 206/64 الذي يدعو إلى 
تعزيز املصادر اجلديدة واملتجددة 
للطاقة، مؤكدة أن التفويض الذي 
حتظى به املنظمة احلكومية الدولية 
للطاقة املتجددة ملس����اعدة الدول 
النامية في اجلنوب سيساهم في 
إنشاء مشاريع رائدة في هذه املناطق 
العالم، وس����يؤدي  احملرومة من 
بالضرورة إلى مصادر طاقة صديقة 

للبيئة بأسعار معقولة.
الدولية  أن املنظمة   وأضافت 
للطاقة املتجددة )IREO( تأسست 
عام 2008 بهدف تشجيع وتنفيذ 
برامج مستدامة للطاقة املتجددة في 
جميع أنحاء العالم، مبا يضمن عاملا 
أنظف وأكثر كفاءة، موضحة أنها 

األعضاء في األمم املتحدة والتي 
وافقت على تشكيل تآلف حكومي 
دولي حر وكامل االستقاللية، مبينة 
أن االتفاق يس����عى إلى تشجيع 
الطاقة  اس����تخدام تكنولوجيات 
املتج����ددة املس����تدامة من خالل 
التعاون الدولي. وتلتزم املنظمة 
بالتعليمات الصادرة عن اتفاقية 
ڤيينا للعالقات الديبلوماسية عام 

.1961
 وبحكم تواجد املنظمة في األمم 
املتحدة فقد قدمت وثائق اتفاقيتها 
املتعددة األطراف للتسجيل مبوجب 
املادة 102 من ميثاق األمم املتحدة. 
وقد قدمت عدة التماسات إلدراجها 
إلى  بصفة مراقب حكومي دولي 
اجلمعي����ة العامة ل����ألمم املتحدة 
والهيئات األخرى التابعة ملنظومة 

األمم املتحدة في عام 2010.

الصقعبي: خطوة مهمة إلى األمام في رحلة عمل المنظمة الطويلة 

عبداهلل احليدر

غدير الصقعبي

المذن: الكويتيون استخدموا الخشب 
في بناء البيوت لمالءمته للبيئة

منتهى الفضلي ـ كونا
قال الباحث في التراث الكويتي صالح 
املذن ان استخدام الكويتيني لبعض انواع 
اخلشب الذي استوردوه من خارج منطقتهم 
في بناء بيوتهم قدميا كان دليال على عمق 
فهمهم ملتطلبات البن����اء في ظل الظروف 

املناخية احلارة.
وأوضح امل����ذن في لقاء مع »كونا« »ان 
الكويتيني استخدموا ما يعرف سابقا بأسماء 
)اجلندل( و)الباس����كيل( و)البواري( في 
أماكن البيت املختلفة مثل الدور والليوان 
والدهري����ز واملطبخ واحلم����ام والعريش 

والدروند )العتب(«.
وتطرق الباحث ف����ي حديثه ايضا الى 
مصادر االخشاب، مشيرا الى ان »اجلندل« 
هو عبارة عن اشجار املنقروف املوجودة 
على ضفاف نهر »الرفيجي« بني »سمبرنقة« 
و»الموه« التابعة لتنزانيا في افريقيا، وهي 
عادة ما تكون مستقيمة الشكل بأطوال ما 
بني ثالثة الى خمسة امتار وميتاز بالصالبة 
لذلك مت اختياره لبناء االسقف لقوة حتمله 
الثقل موضحا ان البحارة الكويتيني كانوا 
يدخلون في هذا النهر لشراء وحتميل اجلندل 
بأنفسهم حيث يجدونه جاهزا ومعروضا 

للبيع بعد تقطيعه على ضفة النهر.
كم����ا ذكر انه يتم اس����تخدام »اجلندل« 

ايضا لعمل الفحم املمتاز بعد حرقه ودفنه 
عدة ايام ويس����مى ب�»الفحم االفريقي« كما 
ان وزن اجلندل ثقيل جدا وهو صلب ويجد 
الكويتيون نظرا لذل����ك صعوبة في نقله 
ووضعه داخل جوف السفينة حيث يقوم 
االفارقة بعد ذلك بنزع القش����رة من جذع 

شجرة املنقروف لعمل نوع من االصباغ.
أما »الباسكيل« فقد ذكر املذن »انه عبارة 
عن خشب »البامبو« املجوف املوجود في 
»منقلور« و»ق����وه« و»مومباي« في الهند 
وبعدها يقطع شجره بأطوال شاهقة تتراوح 
بني اربعة وسبعة امتار ويتم تشريحه الى 
شرائح تسمى»باس����كيل« وحتزم كل 25 
باسكيلة وتس����مى هذه احلزمة »كورجه« 
وتقط����ع بأطوال من ثالثة الى اربعة امتار 
وجتلب الى الكويت جاهزة للتركيب بعد 

طالئها.
وعن »البواري« او »املنقور« قال املذن 
»انها عبارة عن نب����ات القصب ينبت في 
)االه����وار( بالعراق اي ف����ي املياه احللوة 
وطوله����ا بني مترين وثالث����ة امتار وتدق 
وتشرح باملنجل الى اربعة اجزاء ثم تنسج 
وهي رطبة ليس����هل تشكيلها وتعمل على 
ش����كل حصير بأحجام مختلف����ة ومن ثم 
جتف ويصبح لونها اصفر لتكون جاهزة 

لالستخدام«.

صالح املذن أمام مجموعة من األخشاب املستخدمة في بناء البيوت
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

�سركـة �سيـاحـة كبـرى تطلـب
حمـــا�ســب

خربة يف ح�سابات الطريان مع اجادة الجنليزية

فاك�س: 24767383


