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»المعلمين« متخوفة  من  مشروع
 خصخصة المدارس الحكومية

العجيري محذرًا كبار السن:
ال تستعجلوا بارتداء الصيفي

أكدت جمعية املعلمني أهمية 
ان تكون الرؤية واضحة ودقيقة 
للخطوات التنفيذية التي تعتزم 
الوزارة العمل بها حول ما يتعلق 
بإشراك القطاع اخلاص في دعم 
العملية التعليمية، وما ذكرته 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
عن بدء الوزارة دراسة اخلطوات 
التعليم  التنفيذية لتخصيص 
عب���ر تخصيص 30 مدرس���ة 
حكومية ف���ي مختلف املناطق 
التعليمي���ة إلدارته���ا من قبل 
القطاع اخل���اص بالتعاون مع 
دي���وان اخلدمة املدنية واحتاد 

املدارس اخلاصة.
وذكرت اجلمعية في بيان لها 
ان ما يهمها بالدرجة األولى مدى 
مواءمة هذا التوجه من الوزارة 
مع خطوات التطوير املنشودة، 
إلى جان���ب أوض���اع الهيئات 

اإلشرافية والتعليمية، واآللية 
التي سيتم وضعها دون املساس 

بحقوقهم ومكتسباتهم.
وكشفت اجلمعية في بيانها 
املتحف���ظ وتخوفها  عن رأيها 
من هذا املش���روع، مشيرة الى 
ان مس���ألة خصخصة املدارس 
احلكومية مسألة بالغة اخلطورة 
في حالة تطبيقها دون دراسة 
متكاملة ومستوفاة تشارك فيها 
جميع األطراف املعنية، خاصة 
أهل امليدان من اإلدارات والهيئات 
التعليمية، وانه من اخلطأ البالغ 
جدا ان ينظر الى عملية اإلصالح 
التعليمي ورفع جودته في هذا 
االجتاه ومن خالل خطوات قد 
تساهم في القضاء على التعليم 
العام وحتويله الى أشبه ما يكون 
بالسلع التجارية ويكون رهينة 

ملصالح شخصية.

هاني الظفيري
حذر العالم الفلكي د.صالح 
العجي���ري كب���ار الس���ن من 
االستعجال في ارتداء املالبس 
الصيفية، موضحا في بيان له: 
ان األجواء التزال متقلبة ومن 
املتوقع ان نشهد خالل اليومني 
القادمني انخفاضا نسبيا في 
درجتي احل���رارة والرطوبة 
ما يعني ان البرودة س���تعود 
بحيث تتض���ح أكثر في فترة 
اللي���ل وعلى كبار الس���ن أال 
يستعجلوا في ارتداء املالبس 
الصيفية والتروي وتأجيل ذلك 

الى الفترة املقبلة.
وقال العجيري انه مع تقلبات الرياح من جنوبية شرقية الى 
شمالية غربية يتوقع ان تثير الغبار مع تأرجح األجواء بني صحو 

وغيم ما يشكل فرصة لتساقط األمطار.

األنصاري: لجنة  لتحديد وتعريف جريمة العدوان وإقرار مشروع 
قانون الجرائم الداخلة  في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

قال رئي����س اللجنة الوطنية 
للقانون الدولي االنساني د.محمد 
االنصاري ان اللجنة تسعى القرار 
الوطني بشأن  القانون  مشروع 
اجلرائم التي تدخل في اختصاص 
احملكمة اجلنائية الدولية وحتديد 
وتعريف جرمية العدوان واملوقف 

الكويتي.
وذكر االنصاري في لقاء مع 
»كونا« ان هذا االهتمام من اللجنة 
يأتي متهيدا لعرض وجهة نظر 
الكويت في املؤمتر االستعراضي 
املقبل لنظام روما االساسي واملزمع 
عقده قريبا في العاصمة االوغندية 

كمباال.
الرئيسي  الهدف  ان  واوضح 
للجنة يتمثل ف����ي زيادة الوعي 
والتثقيف بأحكام وقواعد القانون 
الدولي االنساني مضيفا ان اللجنة 
انشئت في عام 2006 مبوجب قرار 
وزير العدل واالوقاف والشؤون 

االسالمية.
وق����ال ان اللجن����ة تضم في 

عضويته����ا ممثلني ع����ن اجهزة 
الدولة املعنية بتطبيق واحترام 
قواعد واح����كام القانون الدولي 
االنساني على الصعيدين الوطني 
والدولي وهم وزارة الدفاع ووزارة 
اخلارجية وجامعة الكويت ووزارة 
الداخلية ووزارة االعالم وجمعية 

الهالل االحمر الكويتي.
وعن اهم اختصاصات اللجنة 
ذكر د.االنصاري ان اللجنة تعمل 
على دراسة التشريعات الوطنية 
املتعلقة بالقانون الدولي االنساني 
القضائية ذات الصلة  واالحكام 
في ضوء االلتزامات املنبثقة عن 
اتفاقيات جنيڤ املعقودة عام 1949 
والبروتوكولني االضافيني امللحقني 

بهما والصادرين في عام 1977.
وقال ان اللجنة تسعى ايضا 
لوضع اخلطط والبرامج التدريبية 
والتعريفية بأحكام هذا القانون 
بالتنس����يق مع اجلهات املعنية، 
مضيفا انه اسند الى اللجنة مهمة 
التوصي����ات واملقترحات  تقدمي 

الوطني والدولي.
وعن عدم تصديق الكويت على 
نظ����ام روما االساس����ي للمحكمة 
اجلنائي����ة الدولية قال االنصاري 
ان هذا املوضوع يحظى باهتمام 
كبير من قبل اللجنة فقد ادرج ضمن 
اعمال واجتماعات اللجنة مرات عدة 

ومت تبادل االفكار بشأنه.
اللجن����ة بصدد  ان  واض����اف 
اعداد مذكرة بشأن طرح احللول 
البديلة في حال استمرار الكويت 
في عدم التصديق على نظام روما 
االساسي اهمها اعداد مسودة قانون 
وطني يكم����ل ويجبر النقص في 

هذا الشأن.
وقال االنصاري ان اللجنة في 
طريقها االن العداد مسودة مشروع 
الت����ي تدخل في  وطني للجرائم 
اختصاص احملكمة اجلنائية على 
غرار مش����روع القان����ون العربي 

النموذجي في هذا الشأن.
وعن االجن����ازات التي حققتها 
اللجن����ة اوضح ان اللجنة حققت 

العديد من االجنازات التي حتسب 
لها واهمها موقفها من مذكرة توقيف 
الرئيس الس����وداني عمر البشير 
حيث تفاعلت اللجنة بشكل فوري 
مع تداعي����ات صدور هذه املذكرة 
ارت����كاب جرائم  واملتضمنة تهم 
حرب وجرائم ضد االنسانية في 

اقليم دارفور.
واضاف ان اللجنة اعدت مذكرة 
قانونية شارحة البعاد قضية اقليم 
دارف����ور وخلفية ص����دور مذكرة 
الدفوع  التوقيف متضمنة اوجه 
القانونية التي من املمكن ان تساعد 

السودان في هذا املوقف.
وذكر االنصاري انه كان للجنة 
موقف قوي من االجتياح االسرائيلي 
لقطاع غزة مطل����ع العام املاضي 
فقد اصدرت مناشدة للمدعي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية طالبت 
فيه����ا املجتمع الدول����ي بضرورة 
التحرك السريع لوقف نزيف دم 
االبرياء واالنتهاكات االسرائيلية 

لقطاع غزة.

واملش����ورة لالجهزة واملؤسسات 
الوطنية املعنية حول املوضوعات 
ذات الصل����ة بالقان����ون الدول����ي 

االنساني وتنفيذ احكامه.
وب����ني ان اللجنة تعمل على 
تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات 
العاملة  الهيئات والوزارات  مع 
في هذا املجال على املس����تويني 

د.محمد االنصاري

د.صالح العجيري

انعقاد الجمعية العمومية العادية 
لـ»المهندسين« 10 الجاري

اكدت جمعية املهندسني انتهاء 
اس����تعداداتها النعقاد اجلمعية 
العمومي����ة العادية الس����نوية 
في الس����اعة السادسة مساء 10 
القار،  اجلاري مبقرها في بنيد 
وأضاف����ت انها قام����ت بتوجيه 
الدعوة وتقاريرها السنوية الى 
جميع اعضاء اجلمعية العمومية 
من املهندسني واملهندسات الذين 
استكملوا شروط املشاركة في 
االجتماع. وقال امني الصندوق 
في اجلمعية م.سعود العتيبي انه 
بعد ان مت أخذ املوافقات الالزمة 
فقد أعلن����ت اجلمعية في وقت 
س����ابق انها بصدد عقد اجتماع 

اجلمعية العمومية العادية الس����نوية مساء يوم االربعاء املوافق 10 
اجلاري مبقر اجلمعية، مضيفا ان جدول اعمال االجتماع س����يتناول 
تقاري����ر مجلس االدارة االدارية واملالية، واعتماد احلس����اب اخلتامي 
للعام املاضي، اختيار مراقب احلسابات وحتديد مكافأته. وذكر امني 
صن����دوق اجلمعية ان املادة 24 من النظام األساس����ي تنص على ان 
اجتماع اجلمعية العمومية يكون صحيحا اذا حضره اكثر من نصف 
االعض����اء الذين لهم حق حضور االجتماع، ف����إذا لم يكتمل النصاب 
القانوني في املوعد احملدد، يؤجل االجتماع ملدة نصف ساعة، ويكون 
االجتماع بعدها صحيحا بحضور عش����رة اعضاء على األقل من غير 

اعضاء مجلس االدارة.

م.سعود العتيبي


