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الشريع: لجنة علي صباح السالم الفنية تطالب 
بسحب تراخيص المصانع المخالفة في أم الهيمان

محمد راتب
قال رئيس اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية 
علي صباح السالم م.أحمد الشريع انه في خضم 
ما تعيشه دولتنا احلبيبة من شد وجذب وضجيج 
تتوه احلقائ����ق وتضيع احلقوق، فإن الضاحية 
تبقى تعاني بال نصير وال سميع لشكواها، فها هي 
األيام متر وتنقضي ولكنها متر علينا نحن أهالي 
أم الهيمان وضحايانا يزدادون من التجاهل أوال 
ثم من التلوث ثانيا، مضيفا انه ومنذ السنوات 
ال����� 10 املاضية والوضع البيئ����ي في أم الهيمان 
يزداد سوءا مع كل إشراقة شمس، فأجساد البشر 
مازالت تفتك بها أطنان السموم الكيميائية التي 
تخرج من أدخنة املصانع دون حسيب أو رقيب 
وحتت مرأى ومسمع من القوانني احمللية والدولية 
التي حترم التلوث وجترم امللوثني، وقال: نأسف 

عندما نقول ان تلك القوانني بأجهزتها التنفيذية تقف عاجزة أمام 
تلك اجلرمية النكراء.

وأضاف »ان ما يحز في نفوس����نا نحن س����كان أم الهيمان اننا 
جن����د اجلهاز التنفيذي ف����ي الدولة قادر عل����ى حتريك وتنفيذ ما 
يدعونه م����ن قوانني بالقوة ضد من يعبر ع����ن رأيه وتكون نوع 
امللوث����ات الصادرة م����ن أفواه من يتكلم عن رأي����ه مجرد حروف 
وكلم����ات فتطبق عليهم حذافير القوان����ني ويدعى عليهم بأقصى 

العقوبات وهي سياسة جديدة على حكومة كانت 
تختزل إنتاجيته����ا فقط في تصريحات إعالمية 
ال تتجاوز س����واد احلبر على صفحات اجلرائد 
ولكن من يلوث ويسمم الهواء الذي نتنفسه في 
ضاحية علي صباح السالم مبركباته القاتلة مثل 
الفورمالداهيد والتلوين والس����يانيد والبنزين 
واالستايرين ومركبات الهيدروكربون وأكاسيد 

الكبريت وأكاسيد النتروجني والزئبق«.
وتابع: »والقائمة لألس����ف طويلة، حيث  ان 
اجلهاز التنفيذي ف����ي الدولة عليهم غفير حليم 
وكأن أجس����اد 45 ألف نسمة مسألة فيها وجهة 
نظر!، فنحن نتكلم عن علم بهذه املركبات وماذا 
تصنع في أجسادنا وأجساد أطفالنا بل واألجنة 
التي مازالت في أحشاء أمهاتهم، واختتم تصريحه 
بأن اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح 
السالم تتمنى من اجلهاز التنفيذي التحرك بجدية حلماية وصون 
أبسط حقوقنا في احلياة وهو الهواء الصالح لالستنشاق وتطالب 
سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التجارة والصناعة بتطبيق 
قانون الهيئة العامة للصناعة املادة 41، وذلك بس����حب ترخيص 
املصانع املخالفة التي متت مخالفتها في ش����هر يناير املاضي من 
قبل الفريق املش����كل من مجلس الوزراء وليثبت للشعب الكويتي 

انه ال يوجد أحد فوق القانون.

لصون أبسط حقوق المواطن في الحياة

السويط: ماضون في تنظيم الدورات التدريبية 
في جمعية المكتبات لخدمة الفرد والمجتمع

انه مت االتفاق والتعاون  على 
بني املعه���د وجمعية املكتبات 
الكويتية على اقامة هذه الدورة 
ارتياحها  التدريبية، مبدي���ة 
لوجودها محاض���رة في هذه 
الدورة ب���ني كوكبة رائعة من 

املشاركني فيها.
وأوضحت ان الهدف من هذه 
الدورة هو تعليم املش���اركني 
املقاب���الت  كيفي���ة اجتي���از 
الشخصية بنجاح دون مواجهة 
اي صعوبات والثبات والقوة 
في الش���خصية وتعزيز الثقة 
في النفس عن���د املقبلني على 
مقابالت شخصية، مشيرة الى 
انها قامت بتقدمي دورة مشابهة 
بش���كل كبير لهذه الدورة في 
جمعية املعلمني الكويتية، وقد 
القت قبول الكثير من موجهات 
املكتبات والالتي رشحن بدورهن 
ان تشمل هذه الدورة مراقبات 

املكتبات والتقنيات.
وأش���ارت العميري الى ان 
هذه ال���دورة تعتب���ر مبادرة 
طيبة جدا من جمعية املكتبات 
الكويتية وذلك بهدف االرتقاء 
مبوظفيها من ناحية العمل في 
املكتبات بجميع أنواعها، معتبرة 
ان املكتب���ة والعاملني فيها من 
مشرفني وموجهني، يعتبرون 
عوامل مساعدة داخل املدرسة، 
وتساهم في االرتقاء في العملية 

التعليمية بشكل عام.
ولفت���ت العمي���ري الى ان 
التدريب���ي للدورة،  البرنامج 
تضمن كيفية استعداد الشخص 
الش���خصية، وكيف  للمقابلة 
يكون مهيأ حلضور هذه املقابلة 
التي تض���م أعضاء أكفاء على 
مستوى عال من اإلبداع في هذا 
املجال، مؤك���دة على ضرورة 
تطوي���ر األداء واحلرص على 

حرصا من السالمية 
وكعادته���ا  كليني���ك 
ف���ي نش���ر التوعي���ة 
الصحية، ستشارك في 
الندوة الثالثة للجمعية 
الوطني���ة  الكويتي���ة 

التنموية.
بذل���ك  صرح���ت 
د.لطيف���ة الدويس���ان 
المدير الطبي للسالمية 

كلينيك.
وقال���ت إن اطب���اء 
كليني���ك  الس���المية 
سيشاركون في الندوة 
التي سي�كون عنوانها 
»صحة أفضل ومظهر 
ل����ك ول��ه«  أج�م����ل 
وال�ت�����ي تلقي الضوء 
عل���ى أه���م القضاي���ا 
الصحية التي تهم المرأة 

والرجل.
وتق���ام الندوة بعد 
الموافق  الثالث���اء  غد 
12/28 الساعة السادسة 
والنصف مساء في مقر 
الجمعية )الشويخ ب 
� قطعة 5 � ش���ارع 50 
� منزل 5( وس���يكون 
هناك متسع من الوقت 
ف���ي نهاي���ة الن����دوة 
للرد على استفسارات 
الجمهور فيما يتعلق 
بالن���دوة، وايضا على 
هامش الندوة سيكون 
هناك تطبيقات عملية 
مفتوح���ة  والدع���وة 

للجميع.

اللغ���ة غير  كيفي���ة توظيف 
اللفظية من احلركات واالمياءات 
وبعض التصرفات أثناء املقابلة 
الش���خصية، وذلك ملد جسور 
األلفة واحملب���ة، باالضافة الى 
وج���ود الثقة بالنفس من قبل 
الش���خص املس���تعد للمقابلة 
والتي تؤهل���ه بدورها الى ان 
يكون مقبوال عند أعضاء اللجنة، 
حيث ان هذا القبول يس���اعد 
املتق���دم للمقابلة على التقييم 

السليم.
التي تدور  وحول األهداف 
العميري  الدورة قالت  حولها 
لقد قمت بعمل اس���تبيان عام 
الدورة،  جلميع املشاركني في 
حيث يتضمن هذا االستبيان 
اسئلة دقيقة جدا تتعلق باألمور 
العامة التي ميكن ان يحتاجها 
أي ف���رد في املجتمع، مضيفة: 
في خت���ام الدور قمت بتوزيع 
استبانة على جميع املشاركني 
وذلك حتى اعرف ما االستفادة 
التي حصل عليها املشاركون في 

هذه الدورة.
واختتم���ت العمي���ري بعد 
انتهاء هذه الدورة: ستقل نسبة 
أثناء  الرهبة عند املش���اركني 
مقابالتهم الشخصية، فبعد ان 
كانت 90%، ستصبح 50% وهو 
األمر الذي يؤكد الفائدة احلقيقة 

التي خرجت بها الدورة.
 وف���ي نهاية ال���دورة قام 
املكتبات  ادارة  رئيس مجلس 
واملعلومات عبيد البرازي ونائب 
رئيس اجلمعي���ة عبدالعزيز 
السويط ترافقهم مديرة معهد 
»املبدع���ون« األهلي للتطوير 
اإلداري املستش���ارة التربوية 
عائشة العميري بتوزيع الدروع 
وشهادات التقدير على املشاركني 

في الدورة.

أعل���ن نائب رئيس مجلس 
ال�مك�تب���ات  ادارة ج�م�ع�ي���ة 
واملعلوم���ات الكويتية العامة 
عبدالعزيز السويط عن ختام 
املقابالت  دورة كيفية اجتياز 
الشخصية بنجاح دون مواجهة 
أي صعوبات، الفتا الى ان عدد 
املشاركني واملشاركات بلغ 20 
مشاركا مؤكدا ان املشاركة كانت 
مفتوحة للجميع وليست حصرا 

على أعضاء اجلمعية فقط.
وأضاف السويط في تصريح 
صحاف���ي على هام���ش ختام 
ال���دورة ان اجلمعية س���تقدم 
خ���الل الفترة املقبل���ة العديد 
من الدورات التدريبية احملفزة 
لألعضاء وغير األعضاء والتي 
تؤدي بدورها الى خدمة الفرد 
واملجتمع وحتقي���ق الغرض 
املنش���ود، منها مشيرا الى ان 
اجلمعية حريصة على خدمة 
توفير هذه الدورات خالل الفترة 

املقبلة. 
وب���ني ان ال���دورة لم تكن 
مبنية عل���ى اجلانب النظري 
فقط، حيث انها اشتملت على 
اجلانب العملي والتجريبي اثناء 
احملاضرات التي تقدم للمشاركني 
واملتدرب���ني، وه���و م���ا جعل 
املشاركني يعيشون في أجواء 
املقابلة الشخصية ويتعلمون 
كيفية إتقانها واجتيازها بنجاح، 
مؤكدا ان الدورة قد أثمرت نتائج 
ايجابية، كم���ا كنا نتوقع وقد 
كان انطباع املشاركني فيها من 
رجال ونساء فوق املمتاز، حيث 
انهم استفادوا كثيرا من جميع 

اجلوانب.
ولفت السويط الى ان هناك 
الكثير من السلبيات واألخطاء 
عند اإلخ���وة املش���اركني في 
الدورة فيم���ا يتعلق باملقابلة 
الشخصية، فالكثير منهم كان 
يتوقع ان املقابلة الش���خصية 
أمر طبيعي والتعامل معه يكون 
بشكل تلقائي بسؤال وجواب، 
اال ان األصل ف���ي املقابلة انها 
ترتكز على العديد من العوامل 
األساس���ية أهمها التوكل على 
اهلل س���بحانه وتعالى والثقة 
بالنفس والدخول على اللجنة 
بهدوء وبش���كل يريح النفس، 
اضافة الى ضرورة توفر األخالق 
العالية أثناء مخاطبتهم ألعضاء 
اللجنة، مؤكدا في الوقت نفسه 
انه في حال توافر جميع هذه 
العوامل سينجح أي انسان في 
املقابلة الشخصية وسيصل الى 
أعلى املستويات الوظيفية وبكل 

جدارة. 
ومن جانبه���ا أكدت مديرة 
معه���د »املبدع���ون« األهل���ي 
للتطوير االداري املستش���ارة 
العميري  التربوي���ة عائش���ة 

اختتمت دورتها التدريبية وسط حضور كبير من المشاركين 

منذ 10 س�نوات والوضع البيئي في المنطقة يزداد س�وءاً كل يومالعميري:  هدفنا تهيئة المشاركين الجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

عائشة العميري خالل إحدى محاضرات الدورة

السالمية كلينيك تشارك في الندوة الثالثة 
للجمعية الكويتية الوطنية التنموية )كوت(

د.لطيفة الدويسان املدير الطبي ملستوصف الساملية كلينيك

جانب من مشاركة الساملية كلينيك

م.أحمد الشريع


