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رامل: ملتزمون 100٪ بالحّل الديبلوماسي للملف النووي 
اإليراني ونرحب بأي دعم كويتي لفرض عقوبات عليها

فرض عقوبات جديدة على ايران 
وتعاونها في هذا االطار.

كما تطرق رامل الى الوضع 
االمني في العراق، واصفا اياه 
بأنه ايجابي جدا، ومشيرا الى ان 
االنتخابات العراقية تعد تطورا 
ايجابيا وجناحا حقيقيا ورسالة 
قوية حلدوث تقدم للدميوقراطية 
في الع����راق، مذك����را بالوضع 

الكويتية، مشيرا الى ان اجلانبني 
بحثا موض����وع تزويد الكويت 

مبعدات عسكرية بريطانية.
واذ اعتبر املسؤول البريطاني 
ان البرنام����ج النووي االيراني 
يشكل قلقا وحتديا لدول املنطقة 
فإنه اكد التزام بالده 100% باحلل 
الديبلوماسي من طرف املجتمع 
الدولي لهذا امللف، واصفا رفض 

ايران لدعوة الرئيس باراك أوباما 
للحوار بأنه كان مخيبا لآلمال 
نظ����را ألن ايران لم تنخرط في 
حوار شفاف مع املجتمع الدولي، 
مش����ددا على اهتمام بريطانيا 
التي يش����كلها هذا  بالتحديات 

البرنامج.
وأعرب رامل عن ترحيب بالده 
بأي دعم او مساعدة للكويت في 

السابق قبل سبع سنوات، معربا 
عن ترحيب بالده بتعيني سفير 
عراقي لدى الكويت، موضحا ان 
هذه اخلطوة من شأنها ان تزيد 
في تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين.
كما اشار الى ان الوضع املقلق 
في اليمن يشكل حتديا للمنطقة 
واملجتمع الدولي، مؤكدا حاجة 
اليمن الى اصالحات سياس����ية 
واقتصادية، الفتا الى ان الوضع 
الذي يعيشه ليس باجلديد، مذكرا 
بالتهديدات التي تطلقها عناصر 
القاعدة في اليمن منذ سنوات، 
مؤكدا دعم بالده واملجتمع الدولي 
اليمن، مشيرا  لالصالحات في 
الى مؤمتر املانحني الذي عقد في 
لندن في يناير املاضي ومساهمة 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
ودول االحتاد األوروبي ودول 
مجلس التعاون اخلليجي اضافة 
الى مش����اركة مص����ر واألردن، 
مشددا على انه دون تقدمي اي 
دعم لليمن فلن يكون هناك اي 

تطور في هذا البلد.
وذكر املسؤول البريطاني ان 
البريطاني  الوجود العسكري 
ف����ي خليج ع����دن ه����و بهدف 
مكافحة القرصنة بالتعاون مع 
قوات بحري����ة من دول االحتاد 

األوروبي.
كما بني ان الوجود العسكري 
البريطاني في أفغانستان يهدف 
الى استتباب األمن واالستقرار في 
هذا البلد خاصة األقاليم اآلهلة 
بالس����كان، الفتا الى التدريبات 
القوات األفغانية  التي تتلقاها 
لتطوي����ر كفاءته����ا وقدراته����ا 

العسكرية.

بشرى الزين
اك����د وزير الدولة لش����ؤون 
البريطانية  القوات املس����لحة 
اجلن����رال بيل رام����ل على قوة 
عالق����ات الصداق����ة التاريخية 
اململكة املتحدة  واملتجذرة بني 

والكويت.
التع����اون  ووص����ف بي����ل 
البلدين باجليد  العسكري بني 
والتاريخي، مشيرا الى ان الكويت 
صديق قوي لبريطانيا، الفتا الى 
املساندة اللوجستية التي قدمتها 
الكويت الى القوات البريطانية 

في العراق.
وتط����رق رامل ف����ي مؤمتر 
صحاف����ي عقده ام����س في مقر 
الس����فارة البريطاني����ة الى ان 
زيارته الى الكويت كانت فرصة 
ال����وزراء  للقاء س����مو رئيس 
الش����يخ ناصر احملمد والنائب 
االول ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد حيث تباحث 
اجلانبان في سبل تعزيز التعاون 
الثنائي في املجال العس����كري، 
وكذل����ك التحديات التي تواجه 
املنطقة خاصة ما يشكله امللف 
الن����ووي االيراني من قلق لدى 
دول املنطقة وكذلك الوضع في 
اليمن وافغانستان وباكستان 

والشرق االوسط والعراق.
واك����د رام����ل ان التع����اون 
العس����كري بني الكويت وبالده 
يس����ير ف����ي اجت����اه لتعزيزه 
وتطويره نافيا ان تكون زيارته 
اتفاقيات  قد تضمنت توقي����ع 
جدي����دة تتعلق به����ذا املجال، 
مشيدا بكفاءة القوات العسكرية 

ندعم اإلصالحات السياس�ية واالقتصادية في اليمن ول�ن يحدث تطور دون دعمه
االنتخاب�ات العراقي�ة نج�اح حقيق�ي ورس�الة قوي�ة للديموقراطية ف�ي العراق

وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية أكد أن عدم انخراط طهران في الحوار مخيب لآلمال

)متين غوزال( جانب من املؤمتر الصحافي بحضور السفير البريطاني فرانك بيكر  

حديث بني السفير البريطاني والصحافيني

مديرو املرحلة يتابعون امللتقى

ليلى الشريف ووليد السعيد ود.جاسم ملك

عدنان الراشد وأحمد بهبهاني وفيصل القناعي يديرون اجلمعية العمومية  )كرم دياب(

أعضاء اجلمعية العمومية يعتمدون التقريرين املالي واإلداري

وزير الدولة لشؤون القوات املسلحة البريطانية بيل رامل

فرنسا.. صديق وحليف
في تعليق حول التنافس العسكري الذي يحدث في املنطقة وتسابق عدة دول البرام اتفاقيات 
لبيع االسلحة حول املنطقة وما عقدته فرنسا من صفقات بيع طائرات رافال إلى الكويت قال بيل 
رام��ل نرحب بأي تعاون بني الكويت ودول أخرى وخاصة فرنس��ا التي تعد صديقا وحليفا في 

حلف شمال االطلسي واالحتاد األوروبي.

اتحاد المحامين 
يفتتح ديوانيته 
األسبوعية اليوم

أف����اد رئيس جلن����ة املقر 
في احتاد احملامني الكويتيني 
احملام����ي س����عد  عبدالكرمي 
اليوم  بأن االحتاد يس����تقبل 
)األربع����اء( رواد ديوانيت����ه 
االسبوعية، التي تقرر عقدها كل 
يوم اربعاء، وقال عبدالكرمي في 
تصريح صحافي: إن الديوانية 
ستكون مبثابة ملتقى للمحامني 
النظر وبيان  لتبادل وجهات 
آرائهم ف����ي مختلف القضايا، 
ناهيك عن الهدف االسمى وهو 
التواصل مع الزمالء بش����كل 
دوري. وأكد ان االحتاد لديه 
العديد من املش����اريع القادمة 
احليوية واملهمة التي تهدف الى 
خدمة الزمالء، وقال: ان االيام 
املقبلة ستكون حبلى باملفاجآت 
الس����ارة. واختتم تصريحه 
بالتأكيد على ان الدعوة عامة 
وسيقام امللتقى في مقر االحتاد 
مبنطق����ة اخلالدية الس����اعة 

الثامنة والنصف مساء.

..وإعادة تشكيل لجنة المحررين
 البرلمانيين برئاسة أبا الخيل

توجيه برفع أعضاء مجلس إدارة »الصحافيين« إلى 9 
ودعوة »العمومية« لمناقشة تعديالت الالئحة

محمد هالل الخالدي
عقدت جمعية الصحافيني الكويتية جمعيتها 
العمومية مساء أمس بحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة وع����دد من أعضاء اجلمعية العمومية، 
حيث متت مناقشة التقريرين املالي واإلداري 
القادمة واعتماد  التقديرية للسنة  وامليزانية 
مكتب تدقيق احلسابات وكذلك مناقشة اقتراحات 
األعضاء. بدأ االجتماع في متام الساعة الرابعة 
بع����د تأجيل ملدة نصف س����اعة لعدم اكتمال 
النصاب كما تنص املادة 29 من النظام األساسي، 
فرحب رئيس مجلس اإلدارة باحلضور وشكرهم 
على حرصهم ملناقشة أداء مجلس اإلدارة، ثم 
اس����تعرض أمني سر اجلمعية فيصل القناعي 
أهم م����ا جاء في التقريري����ن املالي واإلداري، 
ومتت املوافقة عليهما خالل التصويت، كما مت 

اعتماد امليزانية التقديرية للسنة املالية القادمة 
2010 وكذلك اعتماد مكتب تدقيق احلاسبات، 
ووجه مجلس إدارة اجلمعية الشكر والتقدير 
ملكتب البزيع وشركاهم للحسابات على تطوعه 
للقيام بهذه املهمة، وأشاد بدوره وتعاونه مع 

مؤسسات املجتمع املدني.
بعد ذلك قرأ الزميل القناعي توصية مقدمة 
من مجموعة من األعضاء بخصوص تعديل أحد 
بنود الالئحة األساسية للجمعية واملتعلقة بعدد 
أعضاء مجل����س اإلدارة ليصبح 9 بدال من 7، 
وتقرر دعوة اجلمعية العمومية الجتماع غير 
عادي ملناقشة تعديل بعض بنود الالئحة ورفعها 
الى وزير الشؤون، خاصة انها تتضمن أفكارا 
عديدة لتطوير العمل في جمعية الصحافيني 

الكويتية.

»الجمعية« عقدت جمعيتها العمومية واعتمدت التقريرين المالي واإلداري

أعلنت جمعية الصحافيني عن إعادة تشكيل 
جلنة احملررين البرملانيني التابعة لها برئاسة 
عضو مجلس اإلدارة دهيران أبا اخليل. وقال 
أمني السر العام للجمعية فيصل القناعي بعد 
ترؤس����ه اجتماعا للمحررين البرملانيني ظهر 
أول م����ن امس مبقر اجلمعية ان االجتماع كان 
إيجابيا ومثمرا ومت فيه بحث أهم املش����كالت 
التي تواجه الصحافة البرملانية وتعوق عمل 
الصحافيني وبحث دور جلنة احملررين البرملانيني 
في خدمة الصحافيني بالتعاون مع األمانة العامة 
ملجلس األمة. وأكد القناعي في بداية االجتماع 
ان تش����كيل هذه اللجنة ليس موجها ضد احد 
بل هي جلنة قدمية متخذ بها قرار من مجلس 
إدارة اجلمعية منذ سنوات وسبق ان تشكلت 
العام املاضي واآلن نحن بصدد إعادة تشكيلها 
وتفعيلها نظرا ألهمية وجودها للتنسيق مع 
مجلس األمة في األمور املتعلقة بالصحافيني 
واإلعالميني. وأشاد أمني سر جمعية الصحافيني 
بتعاون رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي 
وقال: نأمل ان يستمر الرئيس بدعمه ووقوفه 

مع اللجنة التي تسعى لتنفيذ خطة عمل طموحة 
خلدم����ة الصحافة البرملانية مثل اقامة دورات 
تدريبية للمحررين واملصورين وإيفاد مجاميع 
من احملررين لبع����ض الدول العربية لالطالع 
على جتاربهم في مج����ال الصحافة البرملانية 
واالس����تفادة من خبراتهم وكذلك اقامة ندوات 
تتناول موضوعات مختلفة مرتبطة مبجلس 
األمة، ومحاولة إعادة إيفاد الصحافيني ملرافقة 
الوفود البرملانية في مش����اركاتها اخلارجية. 
وأشار فيصل القناعي الى ان اللجنة متد يدها 
للجميع من أجل التعاون والعمل اجلاد خلدمة 
الصحافيني، مؤكدا عدم التخلي عن موقف الدفاع 
عن مصالح الصحافيني والسعي لنيل حقوقهم 
وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية 
واجبهم املهني. وق����د مت االتفاق في االجتماع 
على ضم ممثلني اثنني عن القنوات الفضائية 
لعضوية اللجن����ة اضافة ل� 5 اعضاء ميثلون 
الصحف اليومية وسيتم حتديد أسماء اعضاء 
اللجنة في االجتماع املقبل الذي س����يعقد ظهر 

يوم االثنني القادم مبقر اجلمعية.

الشريف: السعي لتحقيق جودة التعليم ونشر ثقافتها
مراقبة التعليم االبتدائي في منطقة حولي التعليمية تلتقي مديري ومديرات المرحلة االبتدائية

شددت مراقبة التعليم االبتدائي 
في منطقة حولي التعليمية ليلى 
الش����ريف في لقائه����ا مع مديري 
االبتدائية على  ومديرات املرحلة 
ضرورة السعي نحو جودة التعليم، 
وقد أشارت الى انها بدأت في اخلطة 
التنفيذية لتطبيق املرحلة األولى 
وهي نشر ثقافة اجلودة في مدارس 
املرحلة االبتدائية من خالل تهيئة 
األجواء لتقبل مبادئ اجلودة ونشر 
الوعي اخلاص بثقافة قيادة التغيير 
والتطوير في اإلدارات املدرس����ية 
حيث ستكون املرحلة املقبلة هي 
مرحل����ة التخطيط التي يتم فيها 
اختيار الف����رق القيادية لبرنامج 
إدارة اجل����ودة ثم املرحلة الثالثة 
وهي مرحلة التنفيذ وستكون من 
بداية العام املقبل وسيتم التقييم 
النهائي للمدارس في نهايته وفق 
معايير اجلودة من قبل جلنة من 
وزارة التربية، ومن هذا املنطلق 
املديرين واملديرات  املراقبة  دعت 
للبدء بالعمل من اآلن وذلك بتشكيل 
فريق اجلودة والتميز ونشر ثقافة 
اجلودة باملدرسة. وفي إطار هذا 
التوجه في التربية عملت املراقبة 
على تهيئ����ة مدي����ري ومديرات 
املرحلة االبتدائية في منطقة حولي 
التعليمية وتعريفهم مبفهوم اجلودة 
الش����املة وأهميته����ا ومعاييرها 
فاستعانت بأكادمييني وتربويني 
من امليدان وقد سبق ان دعت د.عادل 
رمضان من جامعة الكويت الذي 
حاضر عن فلسفة اجلودة الشاملة 
في التعليم، كما دعت في هذا اللقاء 

مراقب التعليم الثانوي في منطقة 
العاصمة التعليمية وليد السعيد 
وقد حتدث عن مفهوم وفلس����فة 
اجلودة الشاملة وأهميتها وكيفية 
حتقيقها ودور مدير املدرسة في 
تعزيز اجلودة وأهمية وضع رؤية 
املدرسة ورس����التها ومحتويات 
الرؤية والتخطيط االستراتيجي 
الرؤي����ة الى جانب  لترجمة تلك 
توضي����ح مراحل تطبيق اجلودة 
باملؤسسات التربوية، كما حتدث 
عن مؤش����رات غياب اجلودة في 
املدرسة. من جهة أخرى، وكعادتها 
في كل مرة كرم����ت املراقبة عددا 
من املديرات لتعاونهن وحرصهن 
على االرتقاء مبس����توى األداء في 
مدارسهن في إطار تشجيع اإلدارات 

املدرسية ودفعها للتميز.

سعد عبدالكرمي


