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المضحي: تنفيذ »تحسين جودة الهواء« باتفاقية مع »نفط الكويت«

سيفعل عملية تنفيذ هذا البرنامج. 
وعبر املضحي ع���ن اطمئنانه لهذا 
املش���روع للس���نوات ال� 5 القادمة 
قائال: سنضمن خاللها جدية جميع 
األطراف، الفتا إلى أن هذا البرنامج 
سيشمل البالد كلها وإن كان هناك 
تركيز على املنطقة اجلنوبية بسبب 
النفطي واملنش���آت  القطاع  وجود 
الهدف يشمل  الصناعية فيها، لكن 

جميع املناطق.
من جانبه أشار رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب لش���ركة 
نفط الكويت م.س���امي الرشيد الى 
ان الشركة ستكون س���ندا وداعما 
للمشروع كونها ابرز املتهمني بتلويث 
البيئة كما انها حريصة على التنمية 
التفاهم  املستدامة، وقال إن مذكرة 
التي وقعناها مع هيئة البيئة تهتم 

باالضافة الى تدريب الكوادر الوطنية 
ذات املهارة العالية لتطبيق اخلطة 

ومتابعة اداء مصادر التلوث.
وكشف اليعقوب عن االستعانة 
باخلبرات العاملي���ة في هذا املجال، 
حيث ان العمل جار على دراسة اكثر 
من 200 س���يرة ذاتية بالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة واالمانة العامة 
للمجلس االعلى للتخطيط الختيار 
افضل اربعة خبراء منهم وايضا ستتم 
االس���تفادة من اخلبراء في تدريب 

الكوادر الوطنية.
املقيم  من جهته، اعرب املنسق 
لالمم املتح���دة واملمث���ل القانوني 
املتح���دة االمنائي  لبرنام���ج االمم 
د.آدم عبداملولى عن سعادته بتدشني 
املتكاملة  البيئية  االدارة  مش���روع 
لتحس���ني جودة الهواء في الكويت 
الذي بدأ بع���د رحلة عطاء واجناز 
مدتها خمس سنوات في اطار تعاون 
مشترك بني الكويت ممثلة في االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمي���ة وبرنام���ج االمم املتحدة 
االمنائي، مؤكدا ان قضية االهتمام 
بالبيئة املستدامة من اهم اولويات 
برامج االمم املتحدة املنفذة في اكثر 
من 160 دولة من خالل عدة انشطة 
كزي���ادة الرقعة املغط���اة بالغابات 
للتخفيف من الغازات املؤثرة على 
طبقة االوزون والغازات املؤدية الى 
الدفئية وحتقيق قفزة مهمة في حياة 
ماليني البشر من حيث الوصول الى 
مياه شرب نقية وغيرها من االهداف 

بحلول عام 2015.

من خالل ما منلك من برامج حثيثة 
تتعلق بتحسني جودة الهواء.

بدوره، اكد املدير الفني ملشروع 
املتكاملة د.س���امي  البيئية  اإلدارة 
اليعقوب ان تطبيق اخلطة الوطنية 
لتحسني جودة الهواء بالكويت بحاجة 
إلط���ار قانوني تنظيم���ي ملعاجلة 
املشاكل البيئية حاليا ومستقبال من 

خالل األسلوب العلمي فقط.
باستخدام برنامج شامل متكامل 
العالي���ة لصحة  يضمن اجل���ودة 
االنسان، مؤكدا ان مبررات املشروع 
تكمن في احلاجة لبناء اطار قانوني 
تنظيمي فاعل ق���ادر على معاجلة 
املش���اكل البيئية القائمة والناشئة 
وخاصة املتعلقة بانبعاثات املصانع 
في جنوب البالد باالضافة الى اهمية 
االعتماد عل���ى املنهجيات احلديثة 

في التنب���ؤ بالتهديدات على صحة 
االنسان والبيئة وذلك من خالل وضع 
برنامج متكامل وشامل يعنى بتحسني 
جودة الهواء ويضمن حماية عالية 

لالنسان.
واضاف اليعقوب ان من اهداف 
املشروع تقدمي يد العون الصحاب 
القرار في كيفية التعامل مع مشاكل 
تلوث اله���واء والتعاون مع القطاع 
النفطي في ايجاد احللول ملشكالت 
التلوث في منطق���ة جنوب البالد، 
مضيفا ان مخرجات املشروع تنصب 
في اط���ار تنظيمي متكامل لتطبيق 
النظم والقوانني واالشتراطات البيئية 
ووضع خطة لتحسني اجلودة البيئية 
مع نظام الصدار التقارير ومتابعة 
السجالت ملساعدة اصحاب القرار في 
اتخاذ االجراءات الالزمة حلماية البيئة 

محمد هالل الخالدي
التربية  حتت رعاية وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الت���ي أنابت عنها الوكيل 
الع���ام منى  املس���اعد للتعلي���م 
الش���يخة  اللوغان���ي، وبحضور 
عايدة سالم العلي، أقامت جمعية 
املعلمني حف���ل تخريج 35 متدربا 
القادة، وقالت  إعداد  أكادميية  من 
اللوغاني: أتشرف باحلضور معكم 
نيابة عن وزيرة التربية د.موضي 
احلمود، ألشهد معكم حصاد ثمرة 
هذا النجاح مبب���ادرة من جمعية 
التي عودتنا  الكويتي���ة  املعلمني 
على مثل هذه األنش���طة املتميزة، 
وأضافت اللوغاني أن التغيير من 
سنن اهلل سبحانه في األرض، حيث 
تتعاقب األجيال ومن فطنة الشعوب 
أن حترص على تواصل أجيالها، 
اس���تثمارا للخب���رات والتجارب 
املتراكمة، بحيث يتم  واالجنازات 
البدء من حيث انتهى إليه السابقون، 
التطوير والتحديث،  حرصا على 
ودفعا ملس���يرة الشعوب وضمانا 
لرقيها وتقدمها، وه���ذا ما ميثله 
ويعبر عنه نشاط جمعية املعلمني 
بشأن تنظيم أكادميية إلعداد وتأهيل 
الق���ادة الذين نحتف���ل بتخرجهم 
وتكرميهم لتك���ون صفا ثانيا من 
املؤهلني لتولي االشراف التربوي 
وقيادة مجموعة عمل من الكوادر 
القدرة والكفاءة  التعليمية لديهم 

ملتابعة املسيرة بنجاح. 
ومن جانبه قال رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي في كلمته 
ان هذا احلفل يعكس جانبا مضيئا 
مليداننا الترب���وي في ظل وجود 
ك���وادر تربوي���ة وطنية طموحة 
رسمت لنفسها خطا منهجيا المتالك 
مقومات وأسس القيادة، ووضعت 
في اعتبارها أن العطاء في امليدان 
الواس���ع ال ميكن أن يتوقف عند 
حدود معينة. وأكمل بأن جلمعية 
املعلمني دورا ورسالة في تعزيز 
املهنية جلموع  التنمية  مس���يرة 
املعلمني واملعلمات نحو التطوير 
والنهوض واالرتقاء، ولها جهودها 
الواسعة وبرامجها احلافلة لتحقيق 
هذه الغايات، وتأتي أكادميية إعداد 
القادة كج���زء يعمل في إطار هذه 
البرامج واألنشطة احلافلة والهادفة، 
وفي مجال إعداد كوادر قيادية متتلك 
اخلبرات واالمكانات املناسبة لتحمل 
مسؤوليات العمل القيادي بالشكل 

املنشود.
ومن جهتها، عبرت مديرة مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر في 
جامعة الكويت فوزية معرفي عن 
سعادتها بالتعاون بني مركز خدمة 
املجتمع ف����ي جامعة الكويت وبني 
أكادميية إع����داد القادة في جمعية 
املعلمني الكويتية، واعتبرت أن هذا 
النجاح أص����دق تعبير عن توجه 
الدولة لربط مؤسساتها مبؤسسات 
املجتمع املدني مبا يخدم املجتمع 
الش����كر  ويعزز مكانته. ووجهت 
جلمعية املعلمني الكويتية حلرصها 
على تدريب وتطوير مهارات املعلمني 
واملعلم����ات وتأهيله����م للعمل في 

امليدان التربوي وفق منهجية اجلودة 
التي ارتأتها وزارة التربية والتعليم 
العالي كإستراتيجية حديثة لتطوير 
التعليم، وأك����دت أن مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 
الكويت قد جنح خالل مسيرته في 
اكتساب ثقة املجتمع ومؤسساته 
الوطنية الرائدة من خالل ما يطرحه 
من دورات تدريبية متميزة هدفها 

األساسي خدمة املجتمع.
ومن جانبه، استعرض مدير عام 
أكادميية إعداد القادة عبدالرحمن 
اجلاسر مسيرة إجنازات األكادميية، 
وقال ان هذه املناسبة هي بالنسبة 
لنا فرحة قد تفوق فرحة اخلريجني 
أنفسهم. وأكمل بأن من أخطر األمور 

التي متر بأي بلد غياب القرار نتيجة 
لغياب القيادة، من هنا تأتي أهمية 
وجود أكادميية إعداد القادة، وأكد 
أن األكادميي���ة تس���عى دائما إلى 
تطوير برامجها واالس���تفادة من 
األخطاء السابقة، وأثنى على جهود 
اخلريجني مؤكدا جناح األكادميية 
حيث تولى إدارتها هذا العام خريجو 
الدورة التدريبية األولى، كما متكن 
كثير م���ن خريجي األكادميية من 
حتقيق مشاريع رائدة، وأعلن عن 
مش���روع اعتماد أكادميي لشهادة 
أكادميية إعداد القادة قريبا. ثم وجه 
اجلاسر عدة رسائل شكر وتقدير 
إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلم���ود على 

رعايتها حلفل خريجي األكادميية 
للسنة الثانية على التوالي، ورسالة 
ش���كر وتقدير إلى رئيسة مجلس 
أمناء جائزة س���مو الشيخ سالم 
العلي الشيخة عايدة سالم العلي 
على دعمها املس���تمر لألكادميية، 
ورسائل شكر إلى رئيس جمعية 
املعلمني وفريق العمل في األكادميية 
واخلريجني وكل من ساهم في صنع 

هذا النجاح.
بعد ذلك قامت الشيخة عايدة 
سالم العلي ومنى اللوغاني وعايض 
السهلي بتوزيع شهادات التخرج 
على اخلريجني، كما مت تكرمي راعية 
احلفل والشيخة عايدة سالم العلي 

وفوزية معرفي.

بتطوير خطة شاملة بشأن االنبعاثات 
اجلوية من خالل بناء التزام إداري 
متكامل للسيطرة على االنبعاثات 

التي تنتج من شركة النفط.
وقال الرشيد انه مت وضع قاعدة 
بيانات وقراءات جلميع مرافق الشركة 
تعمل بش���كل دائم في كل مرافقها، 
وتتوافق قراءاته���ا وتعرض على 
اننا نسعى  البيئة، موضحا:  هيئة 
ال���ى تنفيذ ه���ذا البرنامج خالل 5 
س���نوات ولكننا نحاول إجنازه في 
الثالث سنوات األولى كما اننا نسعى 
جاهدين لتحسني جودة الهواء خاصة 

في املناطق القريبة.
واشار الرش���يد الى ان الشركة 
جنحت في تخفيض حرق الغاز في 
احلقول من 17% الى 2.5% ونسعى 
حاليا إلى تخفيضها الى 1% وهذا سيتم 

عادل الشنان
العامة  الهيئة  اعلن مدير ع���ام 
للبيئة د.ص���الح املضحي عن بدء 
تنفي���ذ مش���روع »اإلدارة البيئية 
املتكاملة لتحسني جودة الهواء في 
دولة الكوي���ت« املنبثق عن مذكرة 
التفاهم التي وقعت مؤخرا بني هيئة 
البيئة وش���ركة نفط الكويت وذلك 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
الهيئة أمس ف���ي مقر برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائ���ي بحضور ممثلني 

عن اجلهات املعنية.
واك���د املضحي عل���ى أن قضية 
احلفاظ على جودة الهواء وحتسني 
البيئي عموما مس���ؤولية  الوضع 
البالد، س���واء كانت  ف���ي  اجلميع 
جهات حكومية أو سلطة تشريعية 
أو املجتمع قائال ها قد ترجمنا هذا 
التع���اون من خالل توقيعنا ملذكرة 
التفاهم مع القطاع النفطي وباألخص 
ش���ركة نفط الكويت، الفتا إلى أن 
االتفاقية شجعت باقي شركات هذا 
القطاع الن تتوجه إلى مش���روعات 
مماثلة، موضحا أن هذه االتفاقيات 
تصب في نفس املصلحة التي تصبو 
إليها الهيئة العامة للبيئة، أال وهي 

حتسني جودة الهواء في البالد.
ولفت الى أن اجلميع يحتاج إلى 
إطار متكامل لتنفيذ هذه االتفاقيات، 
الفتا إلى أن وجود ه���ذا البرنامج 
وتبنيه من قبل برنامج األمم املتحدة 
باالتفاق مع املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية سيحقق الهدف املنشود منه، 
خاصة أن ه���ذا املثلث من األطراف 

الرش�يد: »نفط الكويت« نجحت في تخفيض حرق الغاز ف�ي الحقول إلى 2.5% فقط 

أكد أن»البيئة« لديها توجه جدي لحل مشاكل التلوث في الكويت

د.صالح املضحي وم.سامي الرشيد ود.سامي اليعقوب ود.آدم عبداملولى خالل اللقاء
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عايض السهلي مكرما إحدى اخلريجات بحضور الشيخة عايدة سالم العلي ومنى اللوغاني

تكرمي إحدى اخلريجات

عايض السهلي متحدثا

السهلي: »المعلمين« لها دور في تعزيز مسيرة التنمية زايد: التسجيل بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مستمر حتى 30 أكتوبر وإعالن الفائزين في فبراير

مبا رفع من نس���بة املشاركني 
كما ونوع���ا على صعيد الدول 
والهيئات واجلمعيات والشركات 

واألفراد على مستوى العالم.
وأشار د.هالل الكعبي إلى أن 
هذه اجلائزة تهدف إلى تعزيز 
الدور الريادي لإلمارات العربية 
املتحدة عامليا في تنمية وتطوير 
البحث العلمي اخلاص بالنخيل 
العاملني  والتمور، وتش���جيع 
في قط���اع زراعة نخيل التمر، 
ونش���ر ثقافة االهتمام بنخيل 
التم���ر، باإلضاف���ة إلى توطني 
املعرف���ة املتخصص���ة بنخيل 
التمر، وتنمية التعاون الدولي 
بني جهات االختصاص، وتكرمي 
الشخصيات املتميزة في مجال 
نخي���ل التمر، على املس���توى 

احمللي واإلقليمي والدولي.
وتاب���ع أن باب الترش���يح 
مفتوح جلمي���ع فئات املجتمع 
هيئ���ات حكومي���ة وخاصة، 
ش���ركات، منظمات، جمعيات 
وأفراد، ويج���وز ألي جهة أن 
ترشح نفسها ونيل فرصة الفوز 

بإحدى الفئات اخلمس.
ه����ذا وعملت أمان����ة اجلائزة 
على توفير كل ما يلزم املزارعني 
والباحث����ني واملنتج����ني ومحبي 
شجرة نخيل التمر حول العالم، 
من معلومات وشروط وبيانات 
ومعايير الترش����يح ل����كل فئات 
العربي����ة  اجلائ����زة باللغت����ني 
واالجنليزية عبر املوقع االلكتروني 
للجائزة على ش����بكة االنترنت 
www.kidpa.ae الذي بدأ يستقبل 
أسئلة الباحثني واملعنيني بفئات 
اجلائزة اخلمس م����ن كل أنحاء 
العالم والتواصل مع أمانة اجلائزة 
بكل يس����ر وتقدمي كل املعلومات 
والرد على جميع االستفسارات 
عبر البري����د االلكتروني التالي: 

.Kidpa@uaeu.ac.ae

تذكارية وشهادة تقدير، والفائز 
الثاني يحصل على مبلغ وقدره 
200.000 درهم ودرعا تذكارية 
وشهادة تقدير، أما الفئة اخلامسة 
فتضم فائزا أول فقط ويحصل 
عل���ى مبلغ وق���دره 300.000 
درهم ودرعا تذكارية وشهادة 

تقدير.
وأعلن زايد أن كل االستعدادات 
قد اكتملت على جميع األصعدة 
الستقبال املشاركات، مشيرا إلى 
أن اللجن���ة اإلداري���ة للجائزة 
الطلبات  س���تبدأ بتصني���ف 
املستوفاة لش���روط الترشيح 
خالل شهر نوفمبر املقبل ومن 
ثم تبدأ اللجنة العلمية بتقييم 
طلبات الترشيح خالل شهري 
ديسمبر ويناير املقبلني واإلعالن 
عن أسماء الفائزين خالل شهر 
فبراير املقب���ل وحفل التكرمي 

خالل شهر مارس املقبل.
من جانبه، أعرب د.س���الم 
الل���وزي ع���ن ثقت���ه باملكانة 
التي حظيت  املرموقة  الدولية 
بها جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر خالل السنتني املاضيتني 

عناية وتقدير للشجرة املباركة 
التوجيه���ات احلكيمة  بفضل 
الرشيدة وعلى رأسها  للقيادة 
رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، فاجلائزة أسست 
تقديرا منه للش���جرة املباركة 
والعاملني في قطاع نخيل التمر 
حول العالم، وهي تقدم بشكل 

دوري كل سنة مرة.
وأضاف زاي���د أن اجلائزة 
تطورت من 3 إلى 5 فئات وهي 
فئة البحوث والدراسات املتميزة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج 
التمور، وفئة املنتجني املتميزين 
في مجال زراعة النخيل والتمور، 
وفئة أفض���ل تقنية في مجال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور، 
وفئة أفضل مش���روع تنموي 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج 
التمور، وفئة الشخصية املتميزة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج 

التمور.
وش���رح أن الفئ���ات األربع 
اثنني  األولى تض���م فائزي���ن 
الفائز األول يحصل على مبلغ 
وق���دره 300.000 درهم ودرعا 

رندى مرعي
عقد وفد من أعضاء األمانة 
الدولية  العامة جلائزة خليفة 
لنخي���ل التمر بالتع���اون مع 
الكويت  س���فارة اإلمارات في 
مؤمترا صحافي���ا لإلعالن عن 
ان باب الترش���يح أمام جميع 
املزارعني واملنتجني والباحثني 
واألكادمييني واملختصني ومحبي 
شجرة نخيل التمر حول العالم 
للمش���اركة في الدورة الثالثة 
للجائ���زة مت فتحه اعتبارا من 
األول من الشهر اجلاري ويستمر 
حتى الثالثني من شهر أكتوبر 
املقبل وذلك ف���ي قاعة كورال 

بفندق مارينا.
يأتي ه���ذا املؤمت���ر ضمن 
سلسلة لقاءات تعريفية يقوم 
به���ا الوف���د ف���ي دول مجلس 
التعاون للتعريف عن اجلائزة 
وأهدافها ويضم أمني عام اجلائزة 
د.عبدالوه���اب زاي���د وأعضاء 
املجلس د.سالم اللوزي ود.هالل 
الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية ورئيس اللجنة اإلعالمية 

عماد سعد.
وق���دم د.عبدالوه���اب زايد 
عرضا تعريفيا ع���ن اجلائزة 
حتدث فيه عن انطالقة اجلائزة 
في العام 2008 برعاية رئيس 
مجل���س أمناء اجلائ���زة وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
مشيدا بالتفاعل الذي حظيت به 
في األوساط الزراعية املختصة 
بنخيل التمر من داخل االمارات 

وخارجها.
وتابع أن اجلائزة هي األولى 
واألكبر من نوعها على مستوى 
العالم العربي من حيث الشمولية 
والتنوع والقوة في األوس���اط 
الزراعية املختصة بنخيل التمر 
نظرا ملا تتمتع به اإلمارات من 

جمعية المعلمين احتفلت بتخريج 35 متدربًا في أكاديمية إعداد القادة تشمل 5 فئات مختلفة

)أنور الكندري(منى اللوغاني تلقي كلمتها

الشرثان: الحكومة أجبرتنا على االعتصام 
واإلضراب بعدما أهدرت حقوق العاملين

استنكر رئيس احتاد البترول 
البتروكيماوي����ات  وصناع����ة 
الش����رثان تهديد  عبدالعزي����ز 
ووعيد احلكومة وقمعها للحريات 
وتكميم االفواه بأنها ستتصدى 
للمتظاهري����ن واملعتصمني في 
العمل، مبينا  حال اضربوا عن 
ان حق االضراب كفله الدستور 
واالتفاقي����ات الدولية، وقال ان 
احلكومة هي التي اجبرتنا على 
اتخاذ هذه القرارات التي هي آخر 
العالج علها تعود لصوابها حول 
الق����رارات التي اتخذتها مؤخرا 
بح����ق جميع اطياف الش����عب 

الكويتي. وقال الشرثان ان االضراب حقن من حقوق حركتنا النقابية 
ولن نتنازل عنه وهو احد وس����ائلنا للذود عن حقوق العاملني وذلك 
تصديا للقرارات املجحفة بحق عمالنا، الفتا الى ان جلوء احلكومة لقرار 
مجلس الوزراء 625 والذي يحظر على منظماتنا النقابية اس����تخدام 
االساليب واالجراءات النقابية املعترف بها دوليا لالحتجاج على اهدار 
حق����وق العاملني في وزارات الدولة لن يعود بالنفع عليها اوال وعلى 
س����معة الكويت امام املجتمع الدول����ي، ثانيا الن االضراب حق كفلته 

جميع املواثيق الدولية وصادقت عليها حكومتنا املوقرة.
واضاف سنتصدى بكل قوة وعزمية للقرارات واالجراءات اخلاطئة 
تفاديا لعواقبها اخلطيرة وانعكاساتها السلبية على الظروف االقتصادية 
واالجتماعية للعمال واملواطنني، مشيرا الى ان وقفة املعارضة الشعبية 
والنقابية والعمالية امنا هي تأكيد لرسالة موجهة حلكومتنا مفادها 

اننا لن نتراجع عن حقوقنا ولن نسمح باالنتقاص منها.
وبني رئيس احتاد  البترول ان قرار احلكومة بشأن تشكيل جلنة من 
وزارات الداخلية والدفاع واملالية والشؤون وادارة الفتوى والتشريع 
وديوان اخلدمة املدنية واحلرس الوطني بهدف قمع االضرابات واالعتصام 
امنا هو محاولة لهجوم اس����تباقي حتس����با لالنفجار الذي دعت اليه 
احلكومة بقراراتها غير املدروسة والتي بالتأكيد ستنعكس بالسلب التام 
على جميع املرافق في حال اصرارها على قمع احلريات واالنتقاص من 
حقوق املواطنني. وتابع الشرثان ان الدعوة الى االضرابات واالعتصامات 
التي تلجأ لها العمال واحلركة النقابية لم تأت اال عندما وصل السيل 
الزبى بتهميش مطالبات وحقوق العاملني مبختلف مؤسسات الدولة 
وان من االجدى باحلكومة واملس����ؤولني الوقوف على مواطن اخللل 
وحل كل اخلالفات والتباينات في وجهات النظر عن طريق املفاوضات 
واللقاءات بدال من سياسة الترهيب واستخدام الهراوات الدخيلة على 
مجتمعنا املس����الم ولن تثنينا عن مس����اعينا ولن ترهبنا حتى ولو 

استخدمت فيها الدبابات.

عبدالعزيز الشرثان


