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بدأ أمس بمشاركة 140 دولة من ضمنها الكويت  وزير األشغال أكد أن الوضع في الصرف الصحي سيتغير بصورة جذرية

المضحي: االقتصاد األخضر التوجه األبرز لدى المجتمعين 
بالمنتدى البيئي الوزاري في نيروبي 

صفر افتتح محطة العقيلة للصرف الصحي: القطاع الخاص 
له دور أساسي في إنجاح خطة التنمية وسندعمه بقوة

نقابة »كونا« العتماد الشفافية  في التعيينات

حيدر: 6 فرق للتفتيش من »البيئة«
على متداولي الفوم أثناء األعياد الوطنية 

قالت نقابة العاملني بوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( إن مجلس إدارته����ا اجلديد بحث مع 
رئيس مجل����س اإلدارة واملدير العام للوكالة 
الشيخ مبارك الدعيج توسيع آفاق التعاون بني 
الطرفني مبا يصب في مصلحة الوكالة والعاملني 
فيها. وأشارت الى ان تلك املباحثات انعكست 
على اجواء االجتماع من خالل مناقشة القضايا 
التي تهم العاملني اذ طرحت النقابة تش����كيل 

جلنة شكاوى مش����تركة تضم مسؤولني من 
الوكالة واعضاء من مجلس ادارة النقابة لبحث 
الشكاوى والتظلمات املرفوعة من املوظفني بغية 
الوصول ال����ى حلول ناجعة ترضي اجلميع.
وأوضح����ت ان مجلس ادارة النقابة طلب من 
االدارة اعتماد الشفافية في التعيينات وآلية 
التوظي����ف والنظر في التعيين����ات القيادية 

االخيرة في الوكالة.

دارين العلي
اعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الكابنت علي حيدر عن تشكيل الهيئة 6 فرق من 
الضباط القضائيني التابعني للهيئة سيعملون 
على التفتيش عن مخالف����ي القرار الوزاري 
اخلاص مبنع بيع وتداول واس����تخدام مادة 

الفوم خالل األعياد الوطنية.
واضاف حيدر في تصريح صحافي له امس 
ان الفرق بدأت امس األول مبمارس����ة عملها 
وستستمر حتى نهاية األعياد الوطنية، مشيرا 
الى انهم سيجولون على اجلمعيات ومحال بيع 
األلعاب والبقاالت كذلك الباعة اجلولون في 

الشوارع، مؤكدا انهم سيقومون مبخالفة كل 
شخص يقوم باستخدام هذه املادة.

واضاف عملنا على توزيع الفرق وفق االماكن 
التي من احملتمل ان تشهد تداوال واستخداما 
مكثفا لهذه املادة، وس����تتم االستعانة برجال 
وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون وتطبيق 

القرار الوزاري اخلاص بهذا الشأن.
وبشأن التجار اخلاس���رين جراء هذا 
القرار كش���ف حيدر عن دراس���ة الهيئة 
ملوضوع التعويض عليهم وسيتم رفعه 
بعد االنتهاء منه الى املجلس األعلى للبيئة 

للنظر به.

توزيع 335 قسيمة
في مدينة صباح األحمد

المتلقم رئيسًا لنقابة
التجارة والصناعة

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بطاقات االحتي���اط لدخول القرعة ل� 335 
قسيمة في مدينة صباح االحمد السكنية 
قطاع )أي(.وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
ان القرعة على القسائم ستجرى االربعاء 
املوافق 2 مارس املقبل في متام الس���اعة 
التاسعة صباحا على مسرح املؤسسة في 

جنوب السرة.

صرح أمني السر بنقابة العاملني بوزارة 
التجارة والصناعة خالد احمليلبي بأن النقابة 
انتخب����ت أعضاء مجلس ادارة النقابة وذلك 
الس����بت املاضي للدورة النقابية 2011/ 2015 
وجاء التشكيل على النحو التالي: عجمي املتلقم 
– رئيس مجلس االدارة، عيد الرشيدي – نائب 
الرئيس، خالد العازمي – أمني السر، يوسف 
ابراهيم – أمني الصندوق، عبداهلل العجمي 
– أمني الس����ر املساعد، نواف العازمي – أمني 
مساعد للصندوق، فيصل ساجد – سكرتير 
العالقات اخلارجية، س����الم سالم العجمي – 
سكرتير العالقات الداخلية، محمد العتيبي، 

صالح املري، حمد العجمي أعضاء.

فرج ناصر
اكد وزير األش���غال العامة 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
دكت���ور فاضل صف���ر حرص 
احلكومة عل���ى توفير جميع 
السبل الداعية لراحة املواطنني 
خصوصا خدمات البنية التحتية 
والت���ي تأتي وف���ق توجيهات 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد الفتا الى تشييد 
محطة ضخ العقيلة التي أنشئت 
على أح���دث التقنيات العاملية 
لتك���ون محطة صديقة للبيئة 
حيث توفر املستلزمات الالزمة 
لتجميع مياه الصرف الصحي 
املنطق���ة اجلنوبية للبالد  في 
وضخها حملطة التنقية لتضاف 
الى اجنازات احلكومة وتسهم في 
حتقيق خطة التنمية. وأضاف 
خالل افتت���اح محطة العقيلة 
للصرف الصح���ي: أن القطاع 
اخلاص له دور اساسي، ويعتبر 
أحد مقومات جناح خطة التنمية 
االساسية، حيث سنركز على هذا 

اجلانب وندعمه بقوة.
ولفت إلى وجود الكثير من 
العقب���ات التي نعمل على قدم 
وساق على تخطيها، مشيرا الى 
أن الوزارة بانتظار العديد من 
احملطات التي من شأنها تغيير 
الوضع في الص���رف الصحي 

بصورة جذرية.
بدوره اكد محافظ االحمدي 
الدعيج ان  ابراهي���م  الش���يخ 
مش���روع محطة ضخ العقيلة 
التي  من املشروعات احليوية 
سيكون لها تأثيرها االيجابي 
من الناحية البيئية والصحية 
واخلدمي���ة حي���ث س���يخدم 
البالد  املنطقة اجلنوبي���ة من 
بأكملها وس���يحدث فيها نقلة 

أخرى بتش���غيل محطة الظهر 
في مايو املقبل ما يضع حلوال 
للمشكالت البيئية التي تعاني 
منها محافظتا مب���ارك الكبير 
واألحم���دي كما يض���ع حلوال 
الكريهة  الروائح  كذلك ملشكلة 
املنبعثة من محطات الضخ ما 
يكون له تأثيره االيجابي على 

السكان.
من جانبه أكد الوكيل املساعد 
لقطاع الهندس���ة الصحية في 
وزارة االشغال م.خالد اخلزي 
أن محطة ض���خ العقيلة التي 
نحتفل بالبدء في تشغيلها حاليا 
سينتج عن تشغيلها احداث نقلة 
نوعية في عمل شبكات الصرف 
الصحي في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير وستكون بطاقة 
تصميمية تصل لنحو 362 ألف 
مت���ر مربع من مي���اه الصرف 
الصحي وقدرة استيعابية من 
املياه خالل السنوات األولى تصل 

لنحو 240الف متر مربع يوميا 
وبكلفة وصلت لنحو 35مليون 

دينار.
وقال انه عند التأكد من ان 
جميع اجراءات التشغيل تسير 
بانتظام والتأكد من عدم وجود 
أي مالحظات على التشغيل بكل 
أجزاء احملطة وخطوطها املختلفة 
وهذه املرحلة تستغرق عادة من 
4 الى 5 شهور سيتم الغاء جميع 
احملطات القائمة واملنتشرة في 
احملافظتني وسيتم حتويل جميع 
الشبكات القائمة على اخلطوط 
الرئيسية للمحطة اجلديدة. وبني 
أنه بتشغيل هذه احملطة سيتم 
وضع حلول ملش���كلة الروائح 
املنبعثة من احملطات  الكريهة 
القدمية واملنتشرة في املناطق 

السكنية.
 وأشار إلى أن الوزارة اتخذت 
جميع االجراءات الكفيلة لتشغيل 
احملطة بأمان، معلنا عن تشغيل 

محطة مشرف نهاية شهر مارس، 
ومحطة الرقعي في ابريل املقبل، 
باالضافة إلى تش���غيل محطة 
التنقية ف���ي منطقة الظهر في 

مايو املقبل.
بدوره قال مهندس مشروع 
محطة العقيلة م.رياض الغريب 
ان هن���اك خطة ل���دى الوزارة 
بتقليص محطات الرفع والضخ 
من 60الى 6 والتي تأتي نتيجة 
زيادة كميات الصرف الصحي 
احلالية واملتوقعة حسب التطور 
السكاني فكان البد من استبدال 
الش���بكات القدمي���ة بأخريات 
جديدة تتميز مبناسيب عميقة ال 
يناسبها محطات الرفع اللولبية 
خاصة مع تطور اساليب احلفر 

باألنفاق ألعماق كبيرة.
واكد ان هدف الوزارة تنظيف 
البيئة من اي ملوثات ووضع 
حدود ملشكلة الروائح الكريهة 
الت���ي تتصاعد م���ن احملطات 

االولي���ة وكان الب���د من اعادة 
توزي���ع ملنظوم���ة الضخ عبر 
محطات عمالقة بأشكال معمارية 
متميزة وبأعماق كبيرة لتقليل 
عددها وتيسير خدمات التجميع 

والضخ.

دارين العلي 
يترأس مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص���الح املضحي وفد 
الكويت املشارك في املنتدى البيئي 
الوزاري )نيروبي 2011( ملناقشة 
مختلف القضايا البيئية وأبرزها 
التي تتناول االقتصاد االخضر 
واإلدارة البيئية العاملية وإدارة 
املواد الكيماوية وافتتح املنتدى 
أمس حتت رعاية الرئيس الكيني 
مواي كيباكي وبحضور رئيس 
برنامج االمم املتحدة للبيئة أكيم 
 شتاينر، ومبش���اركة 140 دولة
)90 دولة منها على املس���توي 

الوزاري(.
وقال املضح���ي في تصريح 
للصحافيني ان مشاركة الكويت 
في املنتدى تنبع من اهتمامها بدعم 
التوجه االقتصادي األخضر، الفتا 
الى انه مت خالل املنتدى التأكيد 
التح���رك اجلماعي  على اهمية 
ملواجهة االخطار البيئية املتنوعة 
مثل فيضانات باكستان وحرائق 
الغابات في روسيا واالنزالقات 
األرضية في البرازيل واألمن املائي 

العربي.
وأشار املضحي الى ان املشاركة 

جاءت بتكليف من النائب األول 
وزير الدف���اع ورئيس املجلس 
الش���يخ جابر  األعل���ى للبيئة 
الوفد  املبارك حيث سيش���ارك 
في اجتماعات املنتدى، مش���يرا 
الى التنس���يق العربي في طرح 

القضايا البيئية العربية.
ولفت الى انه مت التش����ديد 
عل����ى ان تكون هناك رس����الة 
ملؤمتر ريو +20، واالش����ارة 
ال����ى انه باإلمكان االس����تفادة 
من النفاي����ات إلعادة تدويرها 
وخلق م����دن نظيفة وخضراء 
وان التحديات البيئية مازالت 

مستمرة مثل ظاهرة التصحر، 
الفتا الى ان مت انتخاب وزيرة 
البيئة في اس����بانيا رئيس����ة 
للمجلس احلاكم ووزير البيئة 
في اندونيسيا نائبا للرئيس.

الكويتي كال  الوف���د  ويضم 
الكويت لدى كينيا  من س���فير 
يعقوب السند والسكرتير الثالث 
في السفارة عبدالكرمي املجسم 
واملستشار في االتفاقيات الدولية 
في الهيئة د.احمد املوسى ومدير 
ادارة البيئة الصناعية م.محمد 
العنزي ورئي���س مركز الرقابة 

البيئية محمد األحمد.

د.صالح املضحي مترئساً وفد البيئة في املؤمتر

)كرم ذياب(د.فاضل صفر والشيخ د.ابراهيم الدعيج وقيادات األشغال ومهندسو احملطة في لقطة تذكارية بعد االفتتاح 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

ق�سم الربامج التدريبية

برامج �سهر مار�س

للت�سجيل: مراجعة عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر - جامعة الكويت - ال�سويخ - مبنى اأكادميية 12

ق�سم الت�سجيل واملتابعة - خالل الفرتة ال�سباحية من 8:30 اإىل 12:30 ظهراً

لال�ستف�سار: ق�سم الربامج التدريبية ت: 24987633 - 24987155  - 24985863 الفاك�س: 24985863

ccsce.kuniv.edu

الطرق الإبداعية حلل امل�سكالت واتخاذ 

القرار ال�سليم

اأ�ساليب التدري�س ملعلمي الإعاقات 

الب�سيطة

اإدارة التغيري الذاتي

طرق تدري�س ذوي الإعاقات الب�سيطة 

واملتو�سطة.

فن التعامل مع املعاق

اإدارة امل�ساريع ال�سغرية

اإدارة ال�سلوك يف �سف الرتبية اخلا�سة
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الر�سوماملدة

األمير ضغط على الزر إيذاناً بصرف المنحة إلى المواطنين
صاحب السمو بحث مع رئيس الوزراء البريطاني القضايا المشتركة والمستجدات اإلقليمية والدولية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ محمد العبداهلل واللجنة املكلفة باإلشراف على صرف املكرمة صاحب السمو األمير مستقبال ديڤيد كامـيرون بحضـور سمـو ولي العـهد وسمو رئيس الوزراء والشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلراح

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخة د.رشا الصباح.
هذا ويتفضل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
فيش���مل برعايت���ه وحضوره 
»افتتاح مول 360« وذلك في متام 
الس���اعة العاشرة والنصف من 

صباح اليوم 23 اجلاري.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى دامي بيرليت لويسي حاكم عام 
س����انت لوشيا الصديقة عبر فيه  
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا لها 

موفور الصحة ودوام العافية.
العهد  كما بعث س���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

 استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر 
بيان صب���اح أمس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس جهاز متابعة األداء 
احلكومي ورئيس اللجنة املكلفة 
لإلشراف على صرف املكرمة 
األميرية الشيخ محمد العبداهلل 
اللجنة حيث تفضل  وأعضاء 
سموه بالضغط على الزر إيذانا 

بصرف املنحة األميرية.
هذا وأش���اد سموه بالقائمني 
عل���ى صرف املكرم���ة األميرية 
واجنازها بالس���رعة املطلوبة، 
متمنيا س���موه ان يعيد املولى 
تعالى مناسبات الكويت الوطنية 
عل���ى الوطن العزيز وقد حتقق 
له املزي���د من التق���دم والرقي 
واالزدهار، كم���ا مت تقدمي هدايا 
تذكارية لس���موه ولسمو ولي 
العهد، وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
وأدلى الشيخ محمد العبداهلل 
بتصريح عقب مقابلته صاحب 

البلدين الصديقني والتأكيد على 
مواصلة العمل وتوثيق أواصر 
العالقات ب���ني الكويت واململكة 
املتحدة في املج���االت كافة مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة وبحث 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وحضر املقابلة نائب رئيس 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وديڤيد كاميرون 
اململك���ة املتحدة  رئيس وزراء 
والوفد املرافق وذلك مبناس���بة 

زيارته الرسمية للبالد.
اللق���اء تبادل  وقد مت خالل 
األحاديث الودية التي عكس���ت 
قوة ومتانة العالقات الثنائية بني 

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس وبحضور سمو 

بطول عمر صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده وان شاء اهلل 

تدوم افراحك ياكويت«.

وثالثني ألف شخص على ان 
يسعدوا مبنحة أميرهم املفدى، 
ان شاء اهلل، قبل نهاية 2/22 
وبذلك نك���ون قد تقدمنا على 
املوعد املعل���ن عنه الذي كان 
2/24 وحتقيق رغبة صاحب 
السمو األمير بتعجيل صرف 
املكرمة فإن شاء اهلل سينعم 
بها أهل الكويت اليوم فالدعاء 

السمو األمير قال فيه »تشرفت 
اللجنة املركزية لصرف املكرمة 
األميرية مبقابلة صاحب السمو 
األمير ومبعيته سمو ولي العهد 
وتشرفنا بقيام صاحب السمو 
األمير بضغ���ط الزر لتحويل 
املبالغ للمس���تفيدين من أهل 
الكوي���ت والبالغ عددهم أكثر 
من ملي���ون ومئ���ة وثمانية 

ولي العهد استقبل الخنفور والهاجري
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان امس عضو 

مجلس األمة النائب سعد اخلنفور كما استقبل سموه فالح الهاجري.


