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ناصر محمد العثمانالشيخة مي بنت محمد آل خليفة

د.موضي احلمود

الشيخ جابر املبارك ود.صالح املضحي مع موظفي الهيئة العامة للبيئة

المضحي: سنلجأ للقضاء لمواجهة من يسيئون لسمعة البالد

دارين العلي
قدم موظفو الهيئة العامة للبيئة كتاب شكر إلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس املجلس األعلى للبيئة 
الش���يخ جابر املبارك الصباح عل���ى دوره في إقرار الكادر املالي 
ملوظفي هيئة البيئة وعل���ى تطوير العمل البيئي وفرض هيبة 
القانون«، حيث اكد مدير الهيئة د.صالح املضحي ان »احلكومة 

أبدت اطمئنانها لإلجراءات التي اتخذتها الهيئة«
ج���اء ذلك خالل املؤمت���ر الصحافي الذي عق���د أمس في مقر 
الهيئ���ة العامة للبيئة وأعلن فيه املضح���ي اجلدية في معاجلة 

جميع قضايا التلوث في املنطق���ة اجلنوبية و»نحن مطمئنون 
الجراءاتن�������ا ف���ي الهيئة العامة للبيئة وال���ذي يقول غير هذا 
الكالم فسجالتن������ا واضحة والدليل ان نواب الدائرة اخلامسة 
باس���تثناء النائ�����ب الطاحوس اش���ادوا بدور الهيئة مع العلم 
ان الطاحوس يعلم بجه������ود البيئة ولكن من حقه اس���تخدام 

االدوات الدستورية«.
وأكد املضحي على وجود اجماع حكومي ونيابي وشعبي على 
االجراءات التي تتخذها الهيئة جتاه املخالفات البيئية في البالد، 
مشيرا الى انه توجد رسائل ارسلت الى جهات دولية يسيئ الى 

سمعة البالد و»هذا االمر مرفوض وستكون لنا وقفة جادة لكل 
من يس���يئ الى سمعة البالد وتش���ويه صورتها وذلك من خالل 

اللجوء الى القضاء«.
وأش���ار املضحي الى ان هناك من يسيس القضايا البيئية في 
البالد لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مع العلم بان الهيئة لم 
تتخذ اجراءاتها االخيرة في املنطقة اجلنوبية مقابل ردود الفعل 
الس���لبية التي تنتج عن بعض التجمعات او الشركات او االفراد 

بل اننا منارس دورنا بقناعة حسب العمل البيئي السليم.
وأوضح املضح���ي ان هناك خالل االيام القريبة املقبلة زيارة 

ملكتب االمم املتحدة لغرب آسيا من اجل اتخاذ اجراءات قانونية 
جتاه بعض اجلماعات التي اساءت استخدام تقارير املكتب دون 

اذن منه.
وختم املضحي بالقول انه يوجد 75% من موظفي البيئة وقعو 
كتاب ش���كر رفع الى النائب االول لرئيس املجلس االعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك والى مدير الهيئة جلهودهما في فرض هيبة 
القانون واملطالبة بحقوق املوظف���ن التي توجت باقرار الهيكل 
التنظيمي والكادر املالي للعاملن فيها في فترة قياسية من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء.

موظفو »البيئة« قدموا للنائب األول كتاب شكر لدوره في إقرار الكادر

هن�اك إجماع حكومي ونيابي وش�عبي على اإلج�راءات التي تتخذه�ا الهيئة تجاه المخالف�ات البيئية في الب�الد.. ومن يقل غير ذلك فالس�جالت واضحة

اتحاد الصحافة الخليجية يعقد مؤتمره الثاني في المنامة غدًا

إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات 
تطالب باستحداث مراقبة خاصة للمبرات الخيرية

بشرى شعبان
كشف مصدر مس����ؤول في وزارة الشؤون أن إدارة 
اجلمعي����ات اخليرية واملبرات قام����ت برفع مذكرة الى 
الوكيل املس����اعد لقطاع التنمي����ة االجتماعية لالطالع 
والعرض على الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتطوير 
اإلداري بشأن اس����تحداث مراقبة جديدة ضمن الهيكل 
التنظيمي إلدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات واملنشأ 
مبوج����ب القرار الوزاري رق����م 2001/104 وقد حصلت 
»األنباء« على نس����خة من املذكرة املرفوعة والتي جاء 
فيها: اس����تنادا الى ما تشهده ادارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات من زيادة حجم العمل وجسامة املسؤوليات 
التي تقع على عاتق العاملن فيها من تطبيق الواجبات 
واالختصاصات الوظيفية املناطة بها، ونظرا للتنامي 
الكبير في إشهار املبرات اخليرية التي وصل عددها حتى 
اعداد هذه املذكرة الى اكثر من 68 مبرة مشهرة، واكثر 
من 15 مبرة حتت االش����هار، هذا باالضافة الى التعدد 
النوع����ي في االختصاصات واه����داف املبرات اجلديدة 
األمر الذي يتطلب اعداد تأهيل املوظفن املختصن من 
ذوي الكفاءة والقدرة املهني����ة التي متكنهم من القيام 
بواجباته����م على أكمل وجه مب����ا يحقق احلد املطلوب 
من قيام اإلدارة بواجباتها الوظيفية خاصة في مجال 
االشراف والرقابة واملتابعة ألعمال هذه املبرات والتي 
كفل لها القانون رقم 1994/14 احلق في القيام باألعمال 
اخليرية من خالل مصادر الدخ����ل املناطة بها وأوجه 

مصارفها الشرعية سواء داخل البالد أو خارجها. 
وبعد مرور أكثر من سبعة أعوام على بدء عمل اإلدارة 
سبتمبر 2002 وبعد استخالص النتائج العملية ألداء 
سير هذه املبرات سواء من خالل التعامل معها والرقابة 
واالش����راف ومتابعة عملها ميدانيا واداريا ومهنيا مت 

التوصل الى القناعات التالية:
1� وجود مبرات لديها مشاريع خيرية كثيرة خارج 
البالد تضاه����ي في حجمها واعداد املس����تفيدين منها 
مشاريع خيرية جلمعيات خيرية اخرى سواء من حيث 
املس����تفيدين أو فلسفة هذه املش����اريع وما حققته من 
نتائج في اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والتنموية 

للمجتمعات الفقيرة املستفيدة.

2 � تعدد املش����اريع اخليرية )باخت����الف أحجامها 
وأهدافها( داخل البالد وخارجها.

3 � بدأت بعض املبرات بتنفيذ مشاريع خيرية كبيرة 
منذ 1983، األمر الذي نشأ معه التزام لدى هذه املبرات 
بأهمية االستمرار في دعم هذه املشاريع، وهذا ما تعمل 

عليه في الوقت احلاضر.
4 � لدى بعض املبرات مشاريع متعددة وقائمة في 
ع����دد من بلدان العالم ولم تكت����ف هذه املبرات بتنفيذ 
مش����اريع خيرية موجهة للمجتمع����ات الفقيرة، وإمنا 
تعدد عملها ليصل الى القيام بتنفيذ مشاريع تنموية 
وفكرية كإقامة املؤسسات الثقافية وامللتقيات العلمية 
وجلب الدعاة من اخلارج والقيام بإعداد وتنفيذ املواسم 
الثقافية واألدبي����ة والتوعوية والدعوية بالتعاون مع 
جهات حكومية عديدة مثل وزارة األوقاف والش����ؤون 

اإلسالمية واألمانة العامة لألوقاف.
5 � هناك مبرات حملت على عاتقها مسؤولية القيام 
بتنفيذ اللقاءات اجلماهيرية التوعوية الكبيرة في نقاط 
التقاء اجلماهير والعامة في األسواق التجارية وغيرها، 
وذلك بهدف القيام برس����التها التوعوية بالشكل الذي 
يعتبر أحد أهداف مش����روع حتقيق الوس����طية ومنع 
االنح����راف الفكري كدور تطمح إلي����ه تلك املبرات في 

دعمها ملؤسسات الدولة في هذا اجلانب.
6 � تتلقى اإلدارة بن الفينة واألخرى طلبات جديدة 
ومتنامية في إشهار املبرات جديدة عكف مؤسسوها على 
رسم اختصاصات وأهداف جديدة تنصب في مجملها في 
أعمال البر والنفع العام بيد انه يالحظ من فلسفتها عزم 
املؤسسن على املشاركة في التوسع النوعي في اخلدمات 
التي تقدمها هذه املبرات قبل تبني القيام باملساهمة في 
اإلعداد والتنفيذ واملشاركة في مساعدة ذوي االحتياجات 
اخلاصة � واملسنن � واملعاقن والشباب وتلك األهداف 
تتطلع الوزارة الى مس����اعدة القائمن على تلك األفكار 
كي حتقق من خاللها الش����راكة املطلوبة بن مؤسسات 
الدولة الرسمية وهذه املبرات اخليرية كاحد االنشطة 

االجتماعية املتعددة الرؤى واألهداف.
ومبوجب االختصاصات الوظيفية امللقاة على عاتق 
اإلدارة فإنه يصع����ب على األجهزة العاملة فيها القيام 

بواجباتها باإلشراف والرقابة واملتابعة على نوعن من 
األعمال الرقابية واإلش����رافية هما اجلمعيات اخليرية 
وجلانها التي يقدر عددها حتى تاريخه بأكثر من 150 
جلن����ة عاملة في أداء دورها والنوع الثاني هو املبرات 
ال� 68 وجميعها منتش����رة في محافظات الكويت ال� 6، 
هذا فضال عما كلفت به الوزارة من قبل مجلس الوزراء 
املوقر الداعي الى قيام الوزارة بأداء واجباتها في اإلشراف 
واملراقبة ومتابعة مؤسسات العمل اخليري مبا يحفظ 
ملس����يرة العمل اخليري سمعتها وإجنازاتها وقبل ذلك 
التصدي ألي عمل قد يحرج الكويت ويسيء لعطائها 

الكبير في هذا املجال.
وعليه وحتقيقا إلخراج هذا املقترح فإننا نرى:

أوال: إضافة مراقبة جديدة ضمن هيكلها التنظيمي 
تختص بالقيام باألعمال »املقترحة« التالية:

� دراسة طلبات إشهار املبرات اخليرية الواردة من 
وكيل الوزارة والوكيل املس����اعد للتنمية االجتماعية 
بعد عرضها على مدير اإلدارة والتحقق من استكمالها 
لش����روط اإلش����هار واملعمول بها لدى إدارة اجلمعيات 

اخليرية واملبرات وحتويلها الى القسم املختص.
� مراجعة قرار إشهار املبرات بعد استكمالها للشروط 
ورفعه ملدير اإلدارة متهيدا لرفعه كمشروع قرار إشهار 

املبرة.
� مراجعة املذكرات املتعلقة مبشاريع املبرات سواء 
اجلدي����دة أو القائمة واعتمادها ورفعه����ا ملدير اإلدارة 

واملتعلقة باملبرات.
� متابعة تطبيق املبرات اخليرية للقوانن والقرارات 
املنظم����ة للعمل اخليري وذلك بتنظيم جوالت تفقدية 

دورية للمبرات ورفع تقرير لزيارة ملدير اإلدارة.
� اعتماد ميزانية املبرات اخليرية بعد دراستها من 

قسم حسابات املبرات اخليرية.
� الرد على كتب املبرات اخليرية وحتويلها للقسم 

املختص إلجراء الالزم وذلك بعد تأشير املدير عليها.
ثانيا: ان يتغير مس����مى مراقب في إدارة اجلمعيات 

اخليرية واملبرات الى مراقب اجلمعيات اخليرية.
ثالثا: تغيير مس����مى األقس����ام املوجود في الهيكل 

التنظيمي احلالي لإلدارة.

الصحاف����ة  احت����اد  أعل����ن 
اخلليجية عن اكتمال الترتيبات 
النهائية الطالق أنشطة املؤمتر 
الع����ام الثاني واجتماع اجلمعية 
العمومي����ة اخلامس حتت رعاية 
وزارة الثقافة واإلعالم البحرينية 
غدا وبعد غد في فندق الدبلومات 
باملنامة، وبحضور وزيرة الثقافة 
واإلعالم الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفة.
من جهته، ق����ال األمن العام 
لالحت����اد ناصر محم����د العثمان 
ان االس����تجابة الكبيرة حلضور 
املؤمتر من قبل االعضاء واملدعوين 
تؤكد على مركزية املؤمتر وأهميته 
كتظاهرة صحافي����ة في منطقة 
ارتباط  ال����ى  اخلليج، وتش����ير 
األعضاء باملوضوعات والقضايا 
التي طرحها املؤمتر العام الثاني 
على طاول����ة النقاش، خاصة ان 
االحتاد سينظم خالل املؤمتر ندوة 

الرياض السعودية، ورئيس هيئة 
الصحافين السعودين وعلي عبيد 
الهاملي رئيس قس����م الدراسات 
االستراتيجية في جريدة البيان 

اإلماراتية.
العثمان ان اكثر من  وأضاف 
60 من رؤساء التحرير والباحثن 

حتت عنوان »الصحافة اخلليجية 
في تقارير املنظم����ات الدولية«، 
يشارك فيها كل من: د.فاروق أبوزيد 
نائب رئيس جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا وعميد كلية اإلعالم 
وتركي بن عبداهلل السديري رئيس 
االحتاد، ورئيس حترير جريدة 

واألكادميين واملختصن في مجاالت 
العمل الصحافي، منهم نحو 40 من 
رؤساء حترير الصحف اخلليجية، 
ونحو 20 ضيفا، سيش����اركون 
في املؤمتر، مشيرا الى ان العدد 
النهائي مرشح للزيادة قبيل ومع 

انطالق أنشطته.
وقال العثمان ان برنامج املؤمتر 
متوافر على املوقع االلكتروني لالحتاد 
www.info@gulfpa.org وان بإمكان 
جميع الزوار واملهتمن التعرف على 
ابرز املشاركن وتفاصيل ومحاور 
الندوة باالضافة الى كتاب »قوانن 
الطباعة والنشر في دول مجلس 
التعاون اخلليجي واليمن« الذي 
أصدره االحتاد باملناسبة، حيث 
تصدر هذه القوانن ألول مرة في 
كتاب واحد سيوزع على املشاركن 

مع اسطوانة مضغوطة.
وذك����ر العثم����ان ان اجتماع 
اجلمعية العمومية اخلامس لالحتاد 

سيشهد مناقشة مشروع انشاء 
قسم جديد باالحتاد يهتم بإصدار 
الدراسات والبحوث، مشيرا الى ان 
االحتاد قام بتكليف احد اخلبراء 
بإعداد ملخص املشروع ومن ثم 
س����يصار الى وض����ع التفاصيل 
الكاملة لتنفي����ذه بعد اقراره من 

قبل اجلمعية العمومية.
العثم���ان ان احدى  وأردف 
قاعات املؤمتر في فندق الدبلومات 
ستحتوي على معرض لصور 
مؤسس���ي ورواد الصحاف���ة 
البحرينية الذين كرمهم االحتاد 
في يناي���ر املاضي حيث حتكي 
هذه الصور تاريخ املؤسس���ن 

الرواد.
واختتم العثمان حديثه بتوجيه 
الشكر ململكة البحرين ممثلة  في 
الثقافة واإلعالم لرعايتها  وزارة 
هذا املؤمتر وتوفير كل متطلبات 

عقده واجناز برامجه.

بمشاركة أكثر من 60 صحافيًا وأكاديميًا وتتخلله ندوة »الصحافة الخليجية في تقارير المنظمات الدولية«

من خالل مذكرة رفعتها للوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري بـ »الشؤون«

»التربية«: اعتماد 2.1 مليون دوالر للمؤشرات 
التربوية ضمن مشروعات الخطة اإلنمائية 

الداحس ل� »األنباء«: ليس صحيحًا زيادة 
ميزانية الصندوق الخيري للتعليم 6 ماليين دينار

الكويت تستضيف الملتقى اإلقليمي 
للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

تفتتحه وزيرة التربية اليوم ويركز على الطفولة والبيئة والتراث

مريم بندق
نفى مدي����ر عام اإلدارة العام����ة للتعليم اخلاص 
محمد الداحس زيادة ميزانية الصندوق اخليري لدعم 
التعلي���م الى 6 مالين دينار. وقال الداحس ردا على 
س��������ؤال ل� »األنباء« ان امليزانية احلالية البالغة 4 
مالين دينار لم يطرأ عليها اي زيادة تذكر. وأضاف: 
طلبنا زيادة امليزانية الى 5 مالين دينار ولكن الى اآلن 
لم تتم املوافقة، حيث طلبت وزارة املالية مزيدا من 
التوضيحات حول أسباب الزيادة. يذكر ان الداحس 

ذكر امس ل� »األنباء« ان إدارة الصندوق قررت � لتالفي 
زيادة النفقات مع ثبات ميزانية الصندوق � اقتصار 
قبول اثنن فقط من أبناء الوافدين العرب للتسجيل 
على نفقة الصندوق اعتبارا من العام الدراسي 2011/2010 
على ان يستمر الصندوق في التكفل برسوم دراسة 
جميع املسجلن منهم في السنوات السابقة في الوقت 
الذي قرر فيه حتمل نفقات جميع أبناء املقيمن بصورة 
غير قانونية باعتبار ان الهدف األساسي من الصندوق 

هو حتمل نفقات تعليم أبناء هذه الفئة.

مريم بندق
تفتتح وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في العاشرة من صباح اليوم بقاعة 
اللؤلؤة بفندق سفير امللتقى شبه 
الوطنية  اإلقليمي األول للج����ان 
للتربية والعلوم والثقافة والذي 
يستمر حتى 20 اجلاري. وتلقي 
الوزيرة كلمة مبناسبة استضافة 
الكوي����ت ألنش����طة امللتقى الذي 
يركز على قضايا الطفولة والبيئة 
وصون التراث. ثم يلقي مدير مكتب 
اليونس����كو بالدوحة كلمة تليها 
كلمة األمن العام للجنة الوطنية 

الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
البعيجان. ويشهد  د.عبداللطيف 
حفل االفتتاح فقرة فنية من أداء 
أطفال روضة النوير ثم فقرة أخرى 
من أداء طالبات مدرسة أروى بنت 
احلارث االبتدائية بنات. هذا وتقوم 
الوزيرة بافتتاح املعرض املصاحب 
للملتقى والذي تشارك فيه بعض 
امل����دارس بانتاجه����ا. ويتضمن 
امللتقى ورشة عمل لطلبة املدارس 
املنتسبة باش����راف مديرة مركز 
الطفولة واألمومة سعاد السويدان 
بعنوان كيفي����ة صنع القرار لدى 
الشباب، يعقبها ندوة حول قضايا 

الطفولة مبشاركة كل من د.منال 
بوحيم����د بعنوان مكافحة العنف 
ضد األطفال مسؤولية مجتمعية، 
ثم محاض����رة بعنوان دور املركز 
العربي للبح����وث التربوية لدول 
اخلليج في شبكة اليونسكو العاملية 
ملطوري املناهج كمجتمع ممارسة 
مهنية من تقدمي د.مرزوق الغنيم. 
يقوم بعدها املشاركون بزيارة الى 
املتحف العلمي. هذا ونظم مؤمتر 
صحافي في الوزارة امس ركز خالله 
املسؤولون على ان امللتقى سيتناول 
الطفولة، واحملافظة على  محاور 

البيئة وصون التراث.

مريم بندق
أعلنت وزارة التربية عن بدء  
تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع 
التربوية  الوطن����ي للمؤش����رات 
والتقييم الطالب����ي بالتعاون مع 
البنك الدول����ي بعد موافقة وزارة 
املالية على التكلفة التقديرية املقدمة 
من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود والبالغة 
2.136.196 دوالرا واملدرجة ضمن 
ميزانية مشروعات اخلطة االمنائية 
للوزارة للس����نوات 2011/2010 – 
2014/2013. وقالت الوزارة في بيان 
لها انه فور ورود املوافقة بدأ قطاعا 
التخطيط واملعلومات والشؤون 
املالية بإشراف الوكيلن املساعدين 
د.خالد الرشيد وراضي الرشيدي 
في التنفيذ. وأكدت الوزارة ان هذه 
اخلطوة تأتي توافقا مع االجتاهات 
العاملية السائدة في تطوير التعليم 
وحرصا على حتقيق اهداف التنمية 
الشاملة وتلبية ملتطلبات حتسن 
مخرجات التعليم واثراء وتنويع 

الثانوي وتطوير تعليم  التعليم 
اصحاب االحتياجات اخلاصة.

يذكر ان ال����وزارة انهت تنفيذ 
املرحلة األولى من املش����روع في 
وقت سابق. وخاطب الوكيل املساعد 
للتخطي����ط واملعلوم����ات د.خالد 
الرش����يدي الوزيرة احلمود حول 
متطلبات تنفيذ املرحلة الثانية من 
التعاون مع البنك الدولي موضحا 

الوزارة في  باإلش����ارة إلى رغبة 
مواصلة التعاون مع البنك الدولي 
انتهاء املرحلة األولى والتي  بعد 
متثلت في مش����روع املؤش����رات 
 KIAP التربوية والتقييم الطالبي
والتي استمرت منذ عام 2004/2003 
إلى عام 2009/2008. وباإلش����ارة 
إلى القرار الوزاري رقم 2009/328 
الصادر بتاريخ 2009/9/30 بشأن 
تشكيل الفريق التنسيقي للتعاون 
مع البنك الدولي في املرحلة الثانية، 
والقرار الوزاري رقم )2009/326( 
الصادر بتاريخ 2009/9/30 بشأن 
تشكيل الفرق الفرعية للمشروع. 
املناقش����ات بن  ونظ����را النتهاء 
البنك  التنسيقي وخبراء  الفريق 
الدولي ورفع التقرير بهذا الشأن 
ملخاطبة وزارة املالية متهيدا للبدء 
بالتنفيذ الفعلي للمشروع.. يرجى 
اإليعاز ملن يلزم نحو اصدار القرار 
الوزاري الذي يحدد رئيس الفريق 
التنسيقي في تنفيذ املرحلة الثانية 

من التعاون مع البنك الدولي.

تلبية لمتطلبات تحسين مخرجات التعليم وتطوير »الثانوي« وتعليم ذوي االحتياجات


