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خالل لقائها مع مجلس العالقات اإلسالمية ـ المسيحية

فريحة األحمد: أهل الكويت عودونا
على التسامح وفتح آفاق معرفة األديان األخرى

للخـــروج بنتائج مثمرة تعود 
بالنفع العـــام على املجتمعات 

كلها.

ـ املسيحي والقائمني  االسالمي 
على املجلس الذي سينتج من 
خالله التفاهم اجلاد ونبذ العنف 

أوضحت الوكيلة املساعدة لقطاع املناهج والبحوث 
التربوية ورئيســــة جلنة املشــــاريع التطويرية مرمي 
الوتيد انه مت االنتهاء من أوائل املشــــاريع التطويرية 
وهي حتديث مختبرات العلــــوم في املرحلة الثانوية 
وقالت انه مت اعتمــــاد اجهزة ذات تقنية عالية تعتمد 
على التكنولوجيا احلديثة في اســــتخدام احلاسوب، 
وقالت نتوقع ان تكون نتائج هذه املشاريع ايجابية، 

خصوصا على املرحلة الثانوية.
وذكرت الوتيد خالل حضورهــــا افتتاح البرنامج 
التدريبي لألجهزة العلمية املتطورة ملشروع حتديث 
وتطوير األجهزة املختبرية والوسائل التعليمية للمرحلة 
الثانوية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ان مشروع تطوير وحتديث األدوات 
واألجهزة املختبرية والوسائل التعليمية سيرى اثره 
االيجابي على املدى البعيد في مخرجات املرحلة الثانوية، 
حيث خصصت لــــه ميزانية تقدر بـ ٢٤ مليون دينار 
وقســــم على ٣ مراحل وهي جتهيز مختبرات املرحلة 
الثانوية، ثم مختبرات املرحلة املتوســــطة واملرحلة 
الثالثة جتهيز مختبرات املرحلة االبتدائية، واشارت الى 
انه مت االنتهاء حاليا من املرحلة األولى الثانوية وجار 

البدء باملرحلة الثانية وهي املرحلة املتوسطة.

ندى أبونصر
اعربـــت رئيســـة جلنة األم 
املثالية الشيخة فريحة األحمد 
خالل لقائها مع مجلس العالقات 
االسالميةـ  املسيحية انها سعيدة 
جدا لتواجدها في ديوان سماحة 
الذي  املهري  السيد محمد باقر 
يحرص دائما على وحدة الصف 
سواء كان ذلك اسالميا او تقاربا 

دينيا.
واضافت ان هذا ليس بغريب 
على اهل الكويت الذين عودونا 
على التسامح وفتح آفاق معرفة 
النقاط  األديان االخـــرى وأخذ 
املشـــتركة والعمل بها خاصة 
الديـــن املســـيحي القريب إلى 

قلوبنا جميعا.
كما شكرت في كلمتها جميع 
اجلهود املبذولـــة لهذا التقارب 

العنزي يحّذر
من إحياء تحديد نسب 

األداء في «المحاسبة»
حذر رئيس نقابة العاملني 
بديوان احملاســـبة د.ممدوح 
العنزي االدارة العليا لديوان 
احملاسبة مما يتردد هذه االيام 
من محاولـــة إلحياء حتديد 
نسب تقييم األداء، أو وضع 
مـــا يعرف مبنحنـــى تقييم 

األداء.
انه ســـبق  العنزي  وأكد 
ان حذرنـــا مـــن ان مثل هذا 
اإلجراء ظلم وإحباط جلهود 
العاملني بديوان احملاســـبة، 
انـــه اجراء غير  الى  اضافة 
قانوني كونـــه ال يقوم على 
تقييم حقيقي ألداء العاملني 
بديوان احملاسبة وإمنا يقوم 
على تقييـــم األداء بناء على 

نسب محددة مسبقا.

الرميضين: السماح للحضانات الخاصة 
باستقبال األطفال األسبوع المقبل

موافقة مبدئية على تعويض أصحاب 
التأخير نتيجـة  المتضـررة  الحضانـات 

 مع اتخاذ اإلجراءات الوقائية ضد «الخنازير»

إدارة عمل حولي تنجز المعامالت في وقت قياسي

بشرى شعبان
اعلنــــت مديــــرة ادارة املرأة 
انه  الرميضني  اقبال  والطفولة 
بناء على توجيهات وزير الشؤون 
االجتماعيــــة والعمــــل د.محمد 
العفاسي مت تبليغ اصحاب دور 
احلضانات اخلاصة باملوافقة على 
بدء الدراسة في احلضانات بداية 

االسبوع املقبل.
وقالت في تصريح صحافي 
ان املوافقة على استقبال االطفال 
تترافق مع التشديد على ضرورة 
الوقائية  ان تتخذ االجــــراءات 
واالحترازية حلماية االطفال من 
انتقال اي عــــدوى او ڤيروس، 
اضافة الى التشديد على ضرورة 
عدم اســــتقبال اي طفل مريض 
واحلرص على تواجد ممرضة 
وطبيب زائــــر في كل حضانة، 
ومتنت الرميضني على اصحاب 
احلضانات عدم التردد في اتخاذ 
االجراءات الطبية الالزمة مع اي 
حالة ارتفاع في  درجة احلرارة أو 

بشرى شعبان
أكد مدير ادارة عمل حولي مشرع امليموني ان العمل 
في االدارة يسير بشكل سلسل ودون اي عقبات، مشددا 
على ان االدارة تبذل قصارى جهدها لتسهيل االمور 
على املراجعني سواء كانوا اصحاب اعمال او مندوبني. 

وأوضح في تصريح لـ «األنباء»: اذا كان هناك اي حالة 
غياب فهو مبرر اما اجازة دورية او مرضية، وجميع 
املوظفني ملتزمـــون بالدوام ويقومون بأعمالهم على 
اكمل وجه وهـــم ينجزون جميع االجراءات في وقت 

قياسي مقارنة بادارات العمل االخرى.

أي من عوارض االنفلونزا.
الرميضــــني عن  وكشــــفت 
تبليغ الوزارة باملوافقة املبدئية 
ملجلس الوزراء على دراسة تقدمي 
تعويضات الصحاب احلضانات 
التي تضررت خالل الفترة املاضية 
نتيجة تأخير بدء العام الدراسي، 
متمنية ان يتخذ القرار النهائي 

باسرع وقت.

إقبال الرميضني

(أحمد باكير)السيد محمد باقر املهري يسلم الشيخة فريحة األحمد بعض األوراق

جانب من جولة الوتيد في املشروع

الفرقاطة الفرنسية الخفية تتوقف في «الشويخ»

اتحاد العمال يطالب برفع أوامر
القبض واإلبعاد عن العمال

افتتاح معرض الصور «الهروب للحرية»

تقوم الفرقاطة اخلفية «الفاييت» التابعة للبحرية 
الوطنية الفرنسية بتوقف روتيني في ميناء الشيوخ 
في الكويـــت، وذلك في الفترة من ٤ الى ٨ نوفمبر 
٢٠٠٩، وستكون هذه السفينة التي توجد قاعدتها 
البحرية في تولون جنوب فرنسا، منتشرة في احمليط 
الهندي لبضعة اشهر في اطار تواجد روتيني ودائم 
للقوات الفرنسية في هذه املنطقة، كما سيكون هذا 
التوقف مناسبة للقيام بنشاطات ثنائية مع القوتني 

البحرية واجلوية الكويتيتني.
ومن جهة اخرى فإن هذه الفرقاطة هي الرابعة 
من مجموعة سفن تابعة للبحرية الفرنسية قامت 

بزيارة الى الكويت منذ بداية عام ٢٠٠٩ وقد تدل هذه 
الزيارات على االهمية التي توليها فرنسا للكويت 
كما تظهـــر جليا متانة العالقـــات التي تربط بني 
القوات العسكرية للبلدين، وعليه، فان عزم فرنسا 
التواجد بجانب حلفائها في هذه املنطقة يظهر من 
خالل انشـــاء قاعدة عسكرية للجيوش املشتركة، 
والتي افتتحها رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد 
نيكوال ساركوزي في مايو ٢٠٠٩ في ابوظبي وكذلك 
مـــن خالل توقيع اتفاقية الدفـــاع املوثقة من قبل 
وزيري الدفاع الكويتي والفرنســـي في ٢١ اكتوبر 

املاضي في باريس.

أشاد االحتاد العام لعمال الكويت بتصريح وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الذي 
اعلن فيه عن اصدار تعليماته بشأن رفع جميع 

الرموز عن الشركات.
وأهاب االحتاد بوزير الداخلية الشـــيخ جابر 

اخلالد ان يحذو حذو وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، ويعطي تعليماته الى مدير مباحث الهجرة 
لرفع أوامر القاء القبض واالبعاد عن هؤالء العمال، 
واتاحة الفرصة امامهم لتعديل اوضاعهم القانونية، 

مراعاة لظروفهم االنسانية واالجتماعية.

ندى أبونصر
افتتح على هامش معرض الكتاب الـ ٣٤ الذي 
اقيم على ارض املعارض حتت رعاية االمني العام 
للمجلس الوطنـــي للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي معرض الصور «الهروب للحرية» وهو 
احتفال بالذكرى العشـــرين لسقوط جدار برلني 
وانهيار الستار احلديدي في العشرين من نوفمبر 

عـــام ١٩٨٩ وهو احلدث االبـــرز الذي انتهت معه 
حقبة احلرب الباردة وهي كما يقال احلرب التي لم 
تقع، حضر االفتتاح االمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون بدر الرفاعي ووفد من السفراء 
كالسفير الهنغاري والسفيرين االملاني والنمساوي 
ونخبة من الشخصيات البارزة والفنانون ورجال 

االعالم والصحافة.

الحمود: مشاريع عدة لتطوير التعليم ضمن برنامج الحكومة

الوتيد: ٢٤ مليون دينار إلنجاز «تطوير األجهزة المختبرية»

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الكويتية 
د.موضي الحمود ان برنامج عمل الحكومة للسنوات 
االربع المقبلة يتضمن العديد من المشاريع التربوية 

والتعليمية.
واضافت الوزيرة الحمود في تصريح خاص لـ «كونا» 

على هامش مشاركتها في أعمال االجتماع التشاوري 
الخامس لوزراء التربية والتعليم في مكتب التربية 
العربـــي لدول الخليج أن من ضمن البرامج المدرجة 
لتطوير التعليم في خطة عمل الحكومة هو «مشروع 

تأصيل القيم التربوية».

وقالـــت الحمود ان المشـــروع يأتي ضمن عملية 
رصد للظواهر الســـلبية في المدارس وبين االجيال 
الجديـــدة كالعنف وعدم احترام الـــرأي اآلخر وعدم 
التســـامح وتغييرها نحو المفاهيم والقيم التربوية 

الصحيحة.

الغزالي: المعركة مع الفساد مستمرة ونخشى من تآمر البعض
إلفشال جلسة ١٢/٩ لعدم إقرار قوانين مكافحة الفساد

أسامة دياب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صالح الغزالي 
ان حملة «ال تنمية مع فســــاد» والتي أطلقتها اجلمعية في 
١٥ سبتمبر املاضي كانت قسمت لـ ٥ مراحل وكانت املرحلة 
األولى تعني فــــي املقام األول بالعمل علــــى ادراج قوانني 
مكافحة الفســــاد الـ ٥ ضمن أولويات دور االنعقاد الثاني 
ملجلس األمة، مشــــيرا الى بعــــض النجاحات التي حققتها 
احلملة ضمــــن املرحلة األولى ومنها إدراج ٣ قوانني ضمن 
أولويات دور االنعقاد الثاني وحتديد يوم الـ ٩ من ديسمبر 

املقبل، والذي يصادف اليوم العاملي ملكافحة الفساد ملناقشة 
القوانني فــــي مجلس األمة. جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء ملتقى الشفافية حول «قانون مكافحة الفساد» 
والذي عقد في مقر اجلمعية مســــاء اول من امس بحضور 

عدد من أعضاء اجلمعية واملهتمني بالشأن العام.
ولفت الغزالي الى ان هذا األسبوع ستبدأ املرحلة الثانية 
من احلملة والتي ستســــتمر من اآلن وحتى موعد جلسة 
مجلس األمة في ٩ ديسمبر املقبل وسيكون الهدف منصبا 
على اســــتكمال جهود املرحلة األولــــى والعمل على إدراج 

القوانني املتبقية باإلضافة الى التحرك بصورة موســــعة 
ملناقشة القوانني التي أدرجت داخل البرملان من خالل اللجان 
املختصة قبل وصولها للتصويت في اجللسة العامة، مشددا 
على ان اجلمعية ستتجه للتسويق لقوانني مكافحة الفساد 
الـ ٥ وعرضها على الرأي العام من خالل ملتقى الشفافية.

وأشار الى أن قانون حماية األموال العامة ولد من دون 
أسنان، موضحا ان املعركة مع الفساد مستمرة، معربا عن 
خشيته من تآمر البعض إلفشال جلسة التاسع من ديسمبر 

لعدم إقرار قوانني مكافحة الفساد.


