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خالل المؤتمر الصحافي لجمعية أهالي الشهداء األسرى والمفقودين أمس األول

مبتابعة هذا االقتراح وطرق أبواب مدير البلدية مرة أخرى، مشيرا 
إلى أنه في حالة عدم الرد س����تقوم اجلمعية بتوجيه االقتراح إلى 
أعضاء املجلس البلدي الس����تة عشر لطلب تدخلهم وأداء دورهم 
الوطن����ي في متابعة هذا االقت����راح ومتابعة تنفيذه، وكلنا تفاؤل 

بأعضاء البلدي اجلدد في هذا الصدد.

التعاقد مع معلمين عراقيين

وعبر عن رفض اجلمعية ألي توجه يفضي إلى التعاقد مع معلمني 
عراقيني، خصوصا أن تصريح وزيرة التربية الذي تداولته الصحف 
بهذا اخلصوص لم يكن بالوضوح الكافي، حيث فهم منه أن التوجه 
للتعاق���د مع معلمني عراقيني موجود لكن لم يت���م التعاقد إلى اآلن، 
مطالبا الوزيرة بتوضيح تصريحها، مشيرا إلى أن اجلمعية ستكون 
أول الرافضني واملتصدين لهذا املوضوع بكل الوس���ائل املش���روعة 

والدستورية.
وتساءل: كيف سيقوم املعلم العراقي بتدريس أبنائنا الطلبة االحتالل 
العراقي وأحداثه، إال إن كان موضوع االحتالل س���يحذف من املناهج 
التربوية، وإن كانت الوزارة سترد بأن املعلمني العراقيني سيكونون 
لتدريس م���واد أخرى ذات تخصصات نادرة فال���رد على هذا الكالم 
سهل وواضح أن املعلم الذي يعمل بوزارة التربية يفترض أن يؤمن 
بتوجهات الوزارة ومعتقداتها ومن ضمنها تاريخ الكويت واألحداث 
العصيبة التي مرت على البالد، ووزارة التربية على حسب ما نعلم 
مؤسسة شاملة وليس كانتونات مختلفة ومستقلة بعضها عن بعض، 
فاملعلم يفترض أن يطبق وينفذ السياس���ة العلي���ا للوزارة، وكيف 
س���يدرس املعلم الطالب حب الكويت واالنتماء ألرضها وهو متشبع 

بثقافة سلبية عن الكويت مازالت تدرس في املناهج العراقية.
وش���دد على أن اجلمعية ستصعد األمر إلى أعلى املستويات ولن 
تس���كت عن االستهانة مبشاعر أهالي الشهداء واألسرى خاصة وأهل 
الكويت بشكل عام، إن استمرت وزارة التربية على هذا النهج اجلارح 
لهم، كما نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف هذا النهج 
بالسرعة املمكنة، موضحا ضرورة االستعانة باملعلمني من غير محددي 
اجلنسية إذا كان هناك نقص في الكوادر التدريسية في الوزارة فهم 
يعيشون بيننا ونعتقد أنهم كويتيون اجتماعيا وثقافيا وقدموا الكثير 

من التضحيات لهذا البلد.

توثيق الشهداء

وأعلن العنزي أن اجلمعية بصدد تدشني مشروع توثيق الشهداء 
والذي سيتضمن السير الذاتية لشهدائنا األبرار بطريقة مختلفة يشارك 
فيها أهالي الشهداء أنفسهم، وقد قرر مجلس اإلدارة تشكيل جلنة خاصة 
له���ذا الغرض يكون أعضاؤها من ممثلي بعض جمعيات النفع العام 
وكتاب الرأي لالسترشاد بخبرتهم كل في مجاله، موضحا أن املشروع 

كبير ويتطلب الكثير من اجلهد والوقت نسأل اهلل التوفيق فيه.

المسابقة الوطنية الكبرى

وصرح بأن اجلمعية ستقوم بتكرمي الفائزين في املسابقة الوطنية 
األولى والتي نظمتها اجلمعية بالتعاون مع جريدة »األنباء« خالل شهر 

رمضان برئاسة رئيس التحرير يوسف خالد يوسف املرزوق.

التعرف على رفاتهم هو 232 شهيدا من أصل 236، منهم 217 أسيرا 
شهيدا مت جلب رفاتهم قبل تش����كيل احلكومة والبرملان العراقي 
بينما مت جلب 15 رفات أس����ير شهيد وهذا دليل على عدم تعاون 

احلكومة العراقية.
وأوضح أن الش����هداء الكويتيني مت جل����ب رفاتهم من 4 مواقع 
عراقية هي العمارة، كربالء، السماوة والرمادي، مطالبا احلكومة 
العراقي����ة بتوفير فرص للجمعية ملعاودة البحث في هذه املواقع 
باإلضافة إلى متكينهم من البحث في مواقع جديدة، مطالبا احلكومة 

الكويتية بوضع هذا املوضوع على سلم أولوياتها.

تسمية الشوارع بأسماء الشهداء

وأشار العنزي الى أن اجلمعية قدمت اقتراحا ملدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح، والذي يرأس جلنة دراس����ة تس����مية الشوارع 
وامليادين واألماكن العامة في البلدية، بتس����مية الشوارع بأسماء 
الشهداء منذ عام 2007 ولم يقم بالرد بالسلب وال باإليجاب بل لم 
يط����رح اقتراحنا على اجتماعات اللجنة، بالرغم من توجيه ثالثة 

كتب تذكيرية بذلك.
وأوضح أن اجلمعية لن تتردد في طرح املوضوع مرة أخرى ولن 
تكل أو متل من ذلك تطبيقا لدورها األساسي في املجتمع الكويتي 
وهو تخليد أسماء هؤالء الشهداء الكرام وعليه ستقوم اجلمعية 

القضايا العالقة بني الكويت والعراق من البند السابع لالمم املتحدة 
وهي القضايا املتعلقة باالسرى واملفقودين، التعويضات والعالمات 
احلدودية، موضحا ان رفض اجلمعية لهذه القضية ال يتعلق مبسألة 
حتسني العالقات التي يجب أن تقوم على أساس االحترام املتبادل 
واس����تقاللية البلدين الكاملة دون التدخل في الشؤون الداخلية، 

متمنيا للعراق االستقرار واألمان.
 وأوضح أن اجلمعية ترفض أي دعوة سواء من داخل الكويت 
أو من خارجها لنسيان االحتالل العراقي للكويت وما صاحبه من 
جرائم، مبينا أن من يعتقد أن دعوتنا لعدم نس����يان االحتالل هي 
دعوة لضرر العراق فهو متوهم، فنحن ننظر للكويت وأهلها وليس 
لغيره����ا ونرى أن من مصلحة الكويت وأهله����ا وأجيالها القادمة 
عدم نس����يان االحتالل ملا حمل هذا احلدث اجللل من عبر وعظات 

وجتارب يجب االستفادة منها.

أداء حكومي مميز

وأش����اد بالدور احلكومي في التعامل م����ع هذا امللف حيث كان 
موقف احلكومة إيجابيا، حيث أرس����لت مبعوث����ني للدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن ورسالة لرئيس املجلس، مشددا على 
أن قضي����ة مفقودينا في العراق س����تكون في خطر كبير في حال 
خروج العراق من البند السابع، موضحا أن عدد األسرى الذين مت 

أسامة دياب
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء االسرى واملفقودين 
الكويتية فايز العنزي ان اقرار صرف املكرمة األميرية لورثة الشهيد 
االعزب متوفى الوالدين جاء تتويجا جلهود اجلمعية ومطالبتها 
املتكررة والدؤوب إلنصاف تلك الفئة العزيزة على قلوبنا، خصوصا 
في ظل تعنت مكتب الش����هيد وجتاهل����ه لهذا املطلب وهو ما دفع 
اجلمعية الى تش����كيل جلنة خاصة ضمن جلانها العاملة سميت 
»جلنة حقوق الشهداء« ضمت في اعضائها ممثلي اهالي الشهداء 

املتضررين من قرارات مكتب الشهيد.
جاء ذلك في مجم����ل كلمته التي ألقاها اثناء املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر اجلمعية اول من امس في منطقة اجلابرية لتوضيح 

موقف اجلمعية من العديد من القضايا املطروحة على الساحة.

المكرمة األميرية

واس����تعرض العنزي جهود اجلمعية ومس����اعيها إلقرار هذه 
املكرمة، مشيرا الى ان اجلمعية رفعت شكوى الى جلنة الدفاع عن 
حقوق االنس����ان مبجلس االمة في 2007 ومت االجتماع عدة مرات 
لهذا الغرض واستدعاء مكتب الشهيد الذي اصر على رفض اقرار 
هذه املكرمة وقام مجلس االمة مشكورا بتوجيه رسالة خاصة الى 
وزير ش����ؤون الديوان األميري بطلب املوافقة على انصاف اهالي 
الش����هداء من هذه الفئة بعد قناعتهم بع����دم جدوى رفض مكتب 

الشهيد وعدالة مطلب اجلمعية.
واضاف: ان اجلمعية قامت مبقابلة وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد وشرحت املوضوع له وتفهم الوزير 
وجهة نظر اجلمعية وس����عى إلنهاء هذه املعضلة، خصوصا مع 
تعنت مكتب الش����هيد والذي كان يتذرع دائم����ا باللوائح املنظمة 
لذلك، علما ان مجلس امناء مكتب الشهيد لديه الصالحية الكاملة 
لوضع اسس التكرمي، الفتا الى انه بعد البحث وجدوا ان مجلس 
امناء مكتب الش����هيد لم يجتمع منذ أكثر من 5 س����نوات منذ عام 
2002 حت����ى عام 2007 وبالفعل قام وزير الديوان األميري بإعادة 

تشكيل مجلس االمناء في 2007.
واش����ار الى ان اجلمعية رفعت مناشدة لصاحب السمو األمير 
إلنصاف هذه الفئة، باالضافة الى جمع اجلمعية لتواقيع 32 نائبا 
في املجلس السابق لدعم مطالبها في انصاف اهالي الشهداء، الى ان 
حتقق الهدف املنشود، الفتا الى ان اجلمعية ال تبحث عن مكاسب 
بقدر ما تبحث عن حتقيق مطالب اهالي الش����هداء العادلة، معربا 
عن امله في ان ينظر مكتب الشهيد بعني العدل واالنصاف جلميع 
االهالي دون تفرقة، الفتا الى ان اجلمعية ستقوم بزيارة صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير 
شؤون الديوان األميري لتقدمي الشكر على انصاف هذه الفئة. ودعا 
ذوي الش����هيد االعزب متوفى الوالدين الى التوجه ملكتب الشهيد 
لتحديث بياناتهم واالستفس����ار عن آلية واجراءات صرف املكرمة 

االميرية املخصصة للشهيد.

البند السابع

وشدد على ان اجلمعية ترفض رفضا قاطعا اي محاولة اخراج 

مناقشة استعدادات رحلة إحياء ذكرى الغوص األحد
مقر النادي وان التدريبات تشتمل 
على اجلوانب النظرية والعملية 
الى جانب تدريبات اللياقة البدنية 
وان اختبارات س����تقام للشباب 
الختيار املتأهلني منهم للمشاركة 
في الرحلة وللتأكد من مدى قدرة 
هؤالء الش����باب على التأقلم مع 
االجواء الصعبة لرحلة الغوص 
وحرارة اجلو وحتمل املسؤولية 
وفي مدى االلتزام الكامل بلوائح 
الرحل����ة وتعليم����ات النواخذة 

واجلعدية واملجدمية.
وكانت اللجنة سبق لها اقامة 
دورة تدريبية بدأت منذ مطلع مارس 
املاضي لتأهيل نواخذة ومجدمية 
جدد لقيادة س����فن الغوص، فيما 
اقامت معسكرا تدريبيا في منتصف 
يونيو املاضي لتأهيل البحارة من 

الغواصني والسيوب والتبابة.

الشباب املشاركني في الرحلة. من 
جانب آخر يواصل جميع الشباب 
الذين تقدموا للمشاركة في الرحلة 
تدريباتهم املكثفة في املعس����كر 
التدريبي الذي تنظمه اللجنة في 

الغوص النوخذة يوسف النجار 
الى جانب عضو اللجنة االستشارية 
النوخذة خليفة الراشد ومسؤول 
الفن البحري ثامر الس����يار، كما 
سيحضر املؤمتر عدد من النواخذة 

تقيم جلنة التراث البحري في 
النادي البحري الرياضي في متام 
الساعة العاشرة والنصف من صباح 
االحد املقبل مومترا صحافيا يتم 
من خالله مناقشة آخر االستعدادات 
لرحلة احياء ذكرى الغوص احلادية 
والعش����رين التي ينظمها النادي 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الفترة  الشيخ صباح االحمد في 
من 23 اجلاري الى 8 اغس����طس 
املقبل وستش����مل وللمرة االولى 
الغوص في هيرات مملكة البحرين، 
ويقصد بالهي����رات اماكن تواجد 
احملار، الى جانب الغوص بهيرات 
اخليران في الكويت. وسيشارك في 
املؤمتر عضو مجلس ادارة النادي 
ورئيس جلنة التراث علي القبندي 
ومساعد رئيس جلنة التراث محمد 
الفارس����ي ومش����رف عام رحلة 

النوخذة خليفة الراشد ثامر السيار

تصدره جمعية المعلمين وطبعت منه أكثر من 20 ألف نسخة »الزراعة« تطالب »األشغال« 
بسرعة توصيل المياه 

المعالجة لمزارع الوفرة
قالت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية: انه 
نظرا لتأخير وزارة االش����غال 
العامة من االنتهاء من مشروع 
انش����اء وصيانة شبكة توزيع 
املياه املعاجلة مل����زارع الوفرة 
الزراعية والذي كان من املفترض 
االنتهاء منه في شهر مارس 2009 
وما ترتب عل����ى ذلك من كثرة 
شكاوى املزارعني على صفحات 
الصحف احمللية ونقد مستمر 
للهيئة من ج����راء ذلك خاصة 
بعد ردم اكثر من 60% من اآلبار 

الفوارة.
ووعد املس����ؤولني بالهيئة 
بتوصيل املياه املعاجلة ملزارعهم 
اآلبار املخالفة،  تزامنا مع ردم 
الهيئة لوزارة  ونظرا ملخاطبة 
االش����غال اكثر من مرة بسرعة 
االنتهاء من املش����روع وتعهد 
ال����وزارة باالنته����اء من تنفيذ 
املشروع خالل شهر اغسطس 
املقبل مما قد يترتب عليه من 
آثار سلبية على االنتاج الزراعي 
بصفة عامة، فان الهيئة تناشد 
وزارة االشغال سرعة االنتهاء 
من توصيل املياه املعاجلة ملزارع 
الوفرة الزراعية في اقرب وقت 
ممكن حتى ميكن تفادي اي آثار 
الزراعي  س����لبية على االنتاج 
باملنطقة ومعاجلة املوقف مبا 

فيه صالح املزارعني.

برامج اإلعالم الديني عبر صفحات »دليل الطالب«

للتعليم التطبيق����ي والتدريب 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
وجميع اجلهات املعنية فضال عن 
اهدائه ملؤسسات ووزارات وجهات 

رسمية عديدة.
واختتم الهاج����ري باإلعراب 
عن متنيه أن يكون لهذه اخلطوة 
اثرها االيجابي في تعديل اجلانب 
السلوكي لدى ابنائنا من الطلبة 
والطالبات والس����يما ان جميع 
البرام����ج املعلن عنها حتث على 
االلتزام بقيمنا ومبادئنا واحملافظة 
على الصالة باعتبارها أهم الفرائض 

بعد الشهادتني.

بني جميع الطلبة من الكويتيني 
وغيرهم، فضال عن أولياء االمور 
واملهتمني مبعرفة املجاالت املتاحة 
الس����تكمال الدراسة س����واء في 
اجلامعات او الكليات التطبيقية 
او في مج����االت العمل املهني او 
بالقطاعات العسكرية والتطبيقية 
والبنوك. وأوضح ان الدليل صدر 
منه لهذا العام 20 الف نسخة ويتم 
توزيعه على املكتبات التجارية 
واجلمعيات التعاونية الى جانب 
وزارة التربية واملناطق التعليمية 
ووزارة التعليم العالي وجامعة 
الكويت وكلي����ات الهيئة العامة 

ليلى الشافعي
حرصا من إدارة اإلعالم الديني 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على التواجد املستمر، واالنتشار 
الواس����ع بني ش����رائح املجتمع 
الكويتي وخاصة الشباب )بنني � 
بنات( باعتبارهم املعنيني ببرامج 
وأنش����طة اإلدارة في املقام األول 
قامت اإلدارة باإلعالن عن برامجها 
وأنش����طتها داخل كت����اب »دليل 
الطالب اخلريج لعام 2010/2009« 
والذي تصدره جمعية املعلمني 
ويتم توزيعه على مؤسس����ات 

حكومية ومجتمعية كثيرة.
جاء ذلك في سياق تصريحات 
مراقب الدراس����ات والتس����ويق 
االعالمي ب����ادارة االعالم الديني 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
واملدير التنفيذي ملشروع نفائس 
القيمي لتعزيز العبادات خليفة 
الهاجري حي����ث اوضح ان ذلك 
يتوافق مع استراتيجية االدارة 
وغايتها الرامية الى تعزيز وتوسيع 
نطاق االعالم القيمي الهادف بجميع 
الطرق والوسائل االعالمية املمكنة، 
الفتا الى ان الدليل يعتبر فرصة 
حقيقية ألي مؤسسة ترغب في 
زيادة رقعتها اجلماهيرية والتواجد 
بص����ورة أو بأخرى داخل معظم 

البيوت الكويتية.
واشار الهاجري الى ان اهمية 
الدليل تكمن في انتشاره الواسع 

برامج اإلعالم الديني عبر صفحات »دليل الطالب«

العنزي: نرفض تعيين معلمين عراقيين في »التربية« وعلى الوزيرة توضيح تصريحها
ندعو ذوي الشهيد األعزب متوفى الوالدين لالستفسار عن صرف المكرمة األميرية

)فريال حماد(فايز العنزي وعبداهلل سالم خالل املؤمتر الصحافي


