
كشف رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
عبدالله الدماك عن تقدمي مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني ع��ددا من املطالب لرئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الصناعي مصعب النصف من أجل دعم املزارع 
الكويتي وخ��اص��ة ف��ي إل��غ��اء نسبة ال %5 التي يتم 
احتسابها على املزارعني املتأخرين ووعدنا بإلغاؤها 
ووجدنا من استقبال طيب واب��دوا استعدادهم خلدمة 
ودع��م امل��زارع��ني ولديهم علم بالضرر ال��ذي وق��ع على 
امل��زارع��ني ج��راء األم��ط��ار التي اجتاحت البالد مؤخرا 
وأب��دوا استعدادهم واملوافقة على تأجيل القصد ألي 
مزارع متضرر من األمطار بشرط أن يقدم طلب للتأجيل 
وسوف يتم التأجيل ملدة عام ميالدي كامل وكذلك تأخير 
املطالبة بتسديد رسوم التأخير التي تصل الى %5 في 
الوقت احلالي إلى أن يتم إصدار قرار بإلغاؤها خاصة 
ألولئك امللتزمني بالسداد ونظرا لظروف ما تأخروا كما 

أنهم وعدونا بإلغاء هذه النسبة متاما خدمة للمزارعني 
وجاء حديث الدماك في تصريح صحفي بعد اجتماعه 
برئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب 
سالم النصف بحضور مدير احملفظة الزراعية بالبنك 
الصناعي أسامه العثمان وأم��ني الصندوق باالحتاد 

الكويتي للمزارعني جابر مرزوق العازمي وأعضاء مجلس 
إدارة االحت��اد الكويتي للمزارعني عبدالله الداهوم وفهد 

جابر احليان ومحمد فهد عامر املطيري 
وأضاف الدماك: نأمل أن ميدوا األخوة في مجلس إدارة 
البنك الصناعي  يد العون إلخوانهم املزارعني  للمساهمة 
في حْل املشاكل التي تواجههم وحيث أن البنك الصناعي 
يدير محفظة التمويل الزراعي التي أنشأتها الدولة لدعم 
املزارع وتقدمي القروض الزراعية للقيام باملشاريع النباتية 
واحليوانية ونظراً لكثرة االلتزامات واملصاريف التي 
يتكبدها  امل��زارع ممثلة في زي��ادة روات��ب وارتفاع أسعار 

)بذور –مبيدات- أسمدة  - صيانة- محروقات( .
وأوضح الدماك أن مجلس اإلدارة قدم عددا من مطالب  
امل��زارع��ني التي تساهم في حل مشاكلهم  ومنها زي��ادة 
مدة س��داد القروض الزراعية  إلى عشرون عاماً  وإعفاء 
املزارعني من غرامات التأخير في السداد املفروضة على 
القروض الزراعية والتي ُتثقل كاهل املزارعني مع احملفظة 
وت��ؤدي إل��ى عرقلة سير مشاريعهم وتخفيض الرسوم  
اإلداري��ة على األخوة املزارعني مبحفظة التمويل الزراعي  
وإعفاء املزارعني من سداد القسط لهذا العام نظراً لهطول 
األم��ط��ار ب��غ��زارة مم��ا أت��ل��ف ك��اف��ة امل���زُروع���ات وحتويل 

القروض  الزراعية إلى ق��روض إسالمية كما هو معمول 
به باملشروعات الصغيرة وتثبيت نسبة 2 % من إجمالي 
القرض بحيث ال تكون   النسبة سنوية إع��ادة النظر في 
قيمة التأمني السنوي للمزارع حيث أن القيمة احلالية ال 
تغطي اخلسائر التي تلحق باملزارع سنوياً وإعادة النظر في  

جدولة القروض مع األقساط املتراكمة على املزارعني.
واختتم ال��دم��اك تصريحه ب��االش��ادة برئيس البنك 
الصناعي مصعب النصف ومدير احملفظة الزراعية أسامه 
العثمان على تفهمهم ملطالب مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني املمثل الرسمي جلموع امل��زارع��ني بالكويت 

والسعي لتنفيذها في القريب العاجل والنظر بشكل جدي 
ومستعجل في مطالب إخوانهم املزارعني مساهمة ودعماً من 
)محفظة التمويل الزراعي ( للمزارعني وحرصاً على  األمن 
الوطني  والغذائي ببلدنا احلبيب والذي يتكاتف من أجله 

اجلميع ملا لهذا القطاع احليوي من أهمية كبيرة . 

محليات alwasat.com.kw Wednesday 12th December 2018 - 12 th year - Issue No.3333 األربعاء 5 من ربيع الثاني 1440 ه�/ 12 ديسمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 63333

علي األستاذ

مدير »اإلطفاء« يبحث ومدير  »الدفاع 
املدني« البحريني التعاون املشترك

بحث مدير عام اإلدارة العامة لالطفاء الفريق 
خالد املكراد أمس الثالثاء مع مدير عام اإلدارة 
العامة للدفاع املدني في مملكة البحرين الشقيقة 

العميد عبدالعزيز العامر التعاون املشترك.
ورحب املكراد وفقا لبيان صادر عن )اإلطفاء( 
بالعميد العامر والوفد املرافق له خالل اللقاء الذي 
عقد في مبنى اإلدارة العامة لالطفاء مؤكدا في 

الوقت ذاته على عمق العالقات االخوية الثنائية.
وذك���ر ال��ب��ي��ان ان اجل��ان��ب��ني بحثا ع���ددا من 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك وآلية تعزيز 

وتعميق حجم التعاون بني االدارتني. 
  وأش��ار إل��ى أن زي��ارة الوفد البحريني تأتي 
لالطالع على إمكانيات وق��درات اإلدارة العامة 

لالطفاء »املتقدمة واملتطورة«.

الفريق خالد املكراد مع مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني في البحرين العميد عبدالعزيز العامر

»التربية« تبدأ حملة بيئية تستهدف 
حتول املدارس إلى صديقة للبيئة

أعلنت وزارة التربية الكويتية أمسالثالثاء البدء 
في حملة بيئية تستهدف حتول مدارس ال��وزارة الى 
مدارس صديقة للبيئة بالتعاون مع مبادرة )نحميها( 

التطوعية.   
وقالت ال���وزارة في بيان صحفي ان احلملة التي 
انطلقت أمس الثالثاء في ثانوية اجلزائر للبنات من 
خالل ورشة تعليمية بعنوان )صناعة الكومبوست 
وتعليم مبادئ الزراعة املنزلية( تخللتها جولة تفقدية 
في حديقة املدرسة التي تعكس جهود املتطوعات في 
زراعة مختلف أنواع النباتات املوسمية.   ونقل البيان 
عن رئيسة املبادرة سعاد اجلارالله قولها ان فريق عمل 
)نحميها( التطوعي الذي تأسس في سبتمبر 2013 
أعد دراسة وصفية لقياس مستوى الوعي البيئي في 
منطقة الشامية والشويخ على أن حتول املدرسة إلى 
مدرسة صديقة للبيئة وتطوير صناعة الكومبوست 

وتنظيم محاضرات في مدارس املنطقة.  

 وأضافت اجلار الله »بدأنا برنامجا تثقيفيا وتأهيليا 
ملدارس ثانوية الشامية وثانوية اجلزائر التي تعتبر 
أولى املدارس البيئية املستدامة على مستوى الوزارة« 
وذلك للعمل على حتقيق االستدامة في أربعة مجاالت 
وهي معاجلة مشاكل النفايات واألمن الغذائي وشح 
املياه والطاقة وهدر الكهرباء.   وأوضحت انه مت البدء 
ببرنامج التثقيف والتوعية بأهمية ف��رز النفايات 
وحتويل النفايات العضوية إلى )كومبوست( للتقليل 
منها وحتويلها إلى امل��رادم وفتح املجال لكل املهتمني 
لزيادة وعيهم وتعليمهم بكيفية حتويل النفايات 
املنزلية من خضروات وفاكهة إلى مادة  خصبة تفيد 
التربة.    وأفاد بأن هذه املبادرة تأتي في اطار اخلطة 
اإلمنائية على مستوى دول��ة الكويت للعام 2020 
– 2035 واخلاصة مبسالة األمن الغذائي وتقنني حجم 
النفايات والتي تهدف لنشر الوعي في 800 مدرسة 

وحتويل املدارس إلى مدارس مستدامة.

إدارة املوارد البشرية في جامعة الكويت نظمت ورشة 
»مفهوم عملية تقييم األداء ملوظفي جامعة الكويت«

نظمت إدارة املوارد البشرية ممثلة بقسم 
التدقيق اإلداري والفني بجامعة الكويت 
ورشة بعنوان »مفهوم عملية تقييم األداء 
ملوظفي جامعة الكويت«، حاضرت فيها 
القائم بأعمال رئيس قسم التدقيق اإلداري 
والفني غدير اجل��وي��ه��ل، وذل��ك بحضور 
األمني العام املساعد للشئون اإلدارية علي 
االستاذ والقائم بأعمال مدير إدارة املوارد 

البشرية أمينه محمد البشر.
و أع��رب األم��ني العام املساعد للشئون 
اإلداري������ة ع��ل��ي األس���ت���اذ ع���ن س��ع��ادت��ه 

بالتغييرات اجلذرية التي متت على نظام 
تقييم األداء حيث مت تطويره إلى األفضل 
من خالل تقليل الشاشات وإنشاء بعض 
األمور اخلاصة لتسهيل عملية التقييم لدى 
ال��رؤس��اء املباشرين وال��رؤس��اء التاليني، 
مضيفاً أن التغيرات جاءت ملواكبة التغيرات 
التي متت من قبل دي��وان اخلدمة املدنية، 
متمنيا لهم النجاح والسداد وأن تتم عملية 
التقييم دائما بشكل دقيق ومنطقي جلميع 
املوظفني حماية حلقوقهم ومكتسابتهم 

وتقليل عملية التظلمات.

وب����دوره����ا ذك�����رت غ���دي���ر اجل��وي��ه��ل 
اإلرش���ادات ح��ول التقييم النصف سنوي 
منوهة على ض��رورة إط��الع املوظف على 
التقييم النصف سنوي والتوقيع بالعلم مبا 
جاء به لتالفي جوانب القصور إن وجدت، 
م��ش��ددة على ض���رورة االحتفاظ بنماذج 
التقاييم النصف سنوية في مراكز العمل 
بعد توقيع املوظفني عليها، مضيفة إلى أن 
التقييم السنوي ينقسم إلى فئتني تقييم 
إشرافي والذي يضم 12 بند ويشمل جميع 
املسميات اإلشرافية أما التقييم التنفيذي 

يضم ٩ ب��ن��ود ويشمل جميع املسميات 
اإلدارية والفنية.

وأوضحت اجلويهل الشروط الواجب 
توافرها لتقييم امل��وظ��ف، مشيرة إل��ى أن 
عملية التقييم للموظفني ستتم عن طريق 
النظام اعتباراً من 201٩/1/1، مبينة 
ال��ف��رق ب��ني خ��ط��وات عملية تقييم األداء 
ال��س��ن��وي ف��ي ال��وض��ع ال��س��اب��ق وال��وض��ع 
احلالي آخذين بعني االعتبار كل الصعوبات 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��واج��ه س����واء امل��س��ؤول��ني 

املباشرين أو املسؤولني التاليني.

جانب من احلضور

 عبدالله الدماك متحدثا ملصعب النصف

قدم مطالب احتاد املزارعني لرئيس بنك الكويت الزراعي 

5 في املائة احملتسبة على املزارعني املتأخرين بالسداد  الدماك: إلغاء نسبة الـ 

عبدالله الدماك مكرما مصعب النصف بحضور أسامة العثمان وأعضاء مجلس إدارة احتاد املزارعني

يسعى مركز التدريب الهندسي واخلريجني 
ف��ي كلية الهندسة وال��ب��ت��رول بجامعة الكويت 
إل��ى تهيئة الطلبة والطالبات على التأقلم مع 
كافة الظروف التي قد تواجههم في املستقبل بعد 
التخرج من الكلية، لذا يحرص مدير مركز التدريب 
الهندسي واخل��ري��ج��ني د. ب��در البصيري على 
التدريب امليداني لدى جهات متميزة لتحقيق أقصى 
ق��در من االستفادة العملية للطلبة والطالبات، 
وذل��ك بالتركيز على التعامل مع اجلهات التي 
لديها مشاريع وبرامج تدريبية قائمة للتدريب، 
واملواصلة على التدريب اخلارجي، فالعديد من 
األشخاص عملوا في نفس املكان اّلذي تدّربوا فيه 
عندما أثبتوا كفاءتهم، ولياقتهم، وجناحهم أثناء 

تدريبهم. 
ومن هذا املنطلق قام املركز بتنظيم ورشة عمل 
حتت عنوان )كيفية إعداد العرض املرئي والتقرير 
النهائي( للطلبة املتدربني بهدف إثراء معلومات 
الطلبة والرقي مبستوى اإلع��داد لكيفية تطبيق 

املعرفة النظرّية والعملية التي مت اكتسابها خالل 
فترة التدريب من خالل شرح كيفية إعداد العرض 

التقدميي والتقرير النهائي.
وأقيمت ورشة العمل بحضور مهندسي التدريب 
م.علي الصيرفي وم. غازي الشمري وجميع الطلبة 
امل��ت��درب��ني خ��الل الفصل ال��دراس��ي األول للعام 
اجلامعي 2019/2018 وفقا جلدولهم الدراسي، 
وذل��ك لتحقيق أقصى قدر من االستفادة العملية 

للطلبة والطالبات. 
وذكر مدير املركز د. البصيري أن مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني يحتضن طلبة كلية الهندسة 
والبترول وطلبة التدريب امليداني، مشيدا بجهود 
كل من مسئولة التدريب فايزة الرخيص ومهندسي 
التدريب، م. أنوار البيشي، م. علي الصيرفي، م. 
غ��ازي الشمري من املركز على مساعدة الطلبة 
والطالبات والتواصل معهم في مجال التدريب 
حيث أص��ب��ح��وا ق��ادري��ن على التأقلم م��ع كافة 

الظروف التي قد تواجههم باملستقبل.

»الهندسة والبترول« نظمت ورشة عمل 
عن »كيفية إعداد العرض املرئي والتقرير النهائي«

 جانب من احلضور

قسم علوم األرض والبيئة نظم زيارة 
ميدانية لرئيس جمعية جيولوجيي البترول 

نظم قسم علوم األرض والبيئة في كلية العلوم 
 )AAPG(بجامعة الكويت زي��ارة لرئيسة جمعية
حتت إش��راف مقررة برنامج جيولوجيا البترول د. 
فوزية عبدالله واملشرف على فرع طلبة جامعة الكويت 

د. محمد نقي.
وفي إطار الزيارة رحبت د.فوزية عبدالله بدينيس 
كوكس رئيسة AAPG ، والتي بدورها شكرت القسم 
العلمي وأثنت على النشاط املبذول ال��ذي ميارسه 
 ،AAPG-KW املشرف والطلبة فرع جامعة الكويت
وقدمت دينيس كوكس في ختام زيارتها محاضرة 

بعنوان:
 The Role of Geoscience in Sustainable“

“ Development
وأوض��ح��ت خاللها دور النفط وال��غ��از الطبيعي 
باإلضافة إلى مصادر الطاقة األخرى، ومستقبل هذه 

املصادر واحتياجها بالعالم،مشددة على أهمية تطوير 
واستثمار أفكار الطلبة والطالبات مبا يتناسب مع 

نوعية األبحاث املطلوبة للمستقبل. 
واجلدير بالذكر أن اجلمعية األمريكية جليولوجيي 
البترول تعد من أكبر اجلمعيات العاملية املتخصصة 
بجيولوجيا البترول، والتي تضم أكثر من 35 ألف 
عضو من جميع أنحاء العالم، وتأسست اجلمعية في 
عام -Oklahoma – Tulsa 1917.، وكان جلامعة 
الكويت ممثلًة بقسم علوم األرض والبيئة دور كبير 
في املساهمة والتعاون مع هذه اجلمعيةواالنضمام 
إلى جلانها على مستوى الشرق األوسط وفي الواليات 
املتحدة، كما شارك طلبة القسم العلمي بأكثر من أربعة 
دورات مبسابقات علمية في مجال جيولوجيا البترول 
IBA واملناقشة مع جامعات الشرق األوسط والفوز 

باملراكز الثالث األولى ألكثر من ثالث مرات.

جانب من الزيارة


