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تبدأ 13 سبتمبر ولمدة 7 أيام بالمناطق التعليمية الستيبقون رهن الحبس المفتوح طبقًا لتقرير لجنة المراجعة الشاملة ألوضاعهم

»التربية« حددت مواعيد وأماكن الدورات التدريبيةتصفية معتقلي غوانتانامو إلى 48 سجيناً فقط 
للمعلمين الجدد للعام الدراسي 2010 ـ 2011

الغرير يطالب الحمود بتمديد عقود تأجير
المباني الحكومية ألصحاب المدارس الخاصة

مريم بندق
رفع رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب املدارس 
اخلاصة عمر الغرير مذكرة الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود حول 
املباني املدرسية املؤجرة للمدارس اخلاصة جاء 
فيها: بناء على السياسة احلكيمة لوزارة التربية 
ملساندة املدارس اخلاصة ومعاونتها على القيام 
بدورها، وانطالقا من سياسة الدولة في مساندة 
األنش���طة املنتجة في القطاعات املختلفة ومن 
أجل االس���تغالل األمثل للمباني املدرسية غير 
املستغلة فقد قامت وزارة التربية بتأجير بعض 
هذه املباني املدرس���ية ملدارس القطاع اخلاص 

منذ عام 1992.

هذا وكما تعلمون فإن آجال تأجير هذه املباني 
تتفاوت من مدرسة الى اخرى، كما ان آجال ومدد 
التأجير تعتبر قصيرة نسبيا مقارنة مع اآلجال 
واملدد التي تطبق على جميع القطاعات واألنشطة 

التي تساندها الدولة ملمارسة أنشطتها.
لذا فإن متدي���د عق��ود ه��ذه املب���اني املدرسية 
آلجال مناس���بة تتماثل مع األنش��طة األخرى 
س���يكون أمرا إيجابيا يحقق استقرار العملية 
التعليمية باإلضافة الى استقرار األطراف ذات 
العالق���ة مثل أولياء األمور أو الهيئة التعليمية 

واإلدارية.
لذا، فإننا نرجو النظر في متديد عقود تأجير 

هذه املباني ألجل 25 سنة.

مريم بندق
التربية قرار  اعتمدت وزارة 
تنظيم الدورة التدريبية للمعلمني 
واملعلمات اجلدد للعام الدراسي 

.2011 / 2010
واص���درت وكيل���ة الوزارة 
املس���اعدة للتعلي���م العام منى 

اللوغاني قرارا جاء فيه:
اوال: تنظي���م وعق���د الدورة 
التدريبية للمعلمني واملعلمات 
اجل���دد للعام الدراس���ي املقبل 
2010 / 2011 ابت���داء م���ن ي���وم 
االثن���ني 2010/9/13 وملدة 7 ايام 

يخصص منها للجانب االداري 
يومان وللجان���ب الفني 5 ايام 
وفقا للمواعيد واالماكن احملددة 

في اجلدول املنشور.
ثانيا: يتولى املوجهون الفنيون 
العامون اعداد املوضوعات الفنية 
لل���دورة بالتعاون مع املوجهني 
االوائل باملناطق، ويتولى مديرو 
الش���ؤون االداري���ة باملناط���ق 
اع���داد املوضوعات  التعليمية 

االدارية.
ثالثا: تتولى املناطق التعليمية 
اتخاذ الترتيبات الالزمة العداد 

وجتهيز مقار الدورات التدريبية 
وتوفير متطلباتها بالتعاون مع 
التواجيه الفنية العامة )جتهيز 
وتهيئة املق���ر وتوفير املذكرات 
والوسائل والتقنيات الالزمة( مبا 
يتناسب وأعداد املعلمني واملعلمات 
املتدربني في كل تخصص ومبا 
يضمن اخطارهم جميعا مبوعد 

الدورة ومقر عقدها.
رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.
خامسا: على جميع اجلهات 

املختصة العلم والتنفيذ.

وكالء زراعة »التعاون« بحثوا شهادة الصحة النباتية

بحث وكالء وزارات الزراعة بدول مجلس 
التعاون ل����دول اخلليجي أمس ف����ي اجتماع 
حتضيري ترأس����ته الكويت ش����هادة الصحة 

النباتية اخلليجية املوحدة.
وقال نائ����ب املدير العام لش����ؤون الثروة 
النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.فيصل الصديقي ان االجتماع ناقش 
عددا من البنود بشأن جلنة النظم والسياسات 
الزراعية مثل توحيد الرس����وم في الالئحتني 

التنفيذيتني لقانوني املبيدات واألسمدة وإلغاء 
رسوم احلجر الزراعي.

واض����اف ان االجتماع بح����ث طلب مصر 
التعاون مع دول املجلس ف����ي مجال الزراعة 
وناقش مش����روع البرنامج التعاوني التقني 
ائتماني لتلبية احتياجات  إلنش����اء صندوق 
تلك الدول في مجال مكافحة اآلفات املقدم من 
منظمة األغذية والزراعة الدولية وبحث قوائم 
آفات قانون احلج����ر الزراعي املوحد في دول 

مجلس التعاون.
واف����اد بأن بنود جلنة الث����روة احليوانية 
تضمنت الشراء اجلماعي لألدوية املستخدمة 
في املجال البيطري ومنوذج الشهادة الصحية 
لتنقل اخليول الرياضية بني دول مجلس التعاون 
ومناقشة لوائح تنفيذية لعدة قوانني ومناقشة 
تقرير الفريق الفني الذي قام بزيارة بعض دول 
االحتاد األوروبي بشأن رفع احلظر عن استيراد 

دول مجلس التعاون للحيوانات.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
س����لمت مجموعة مراجعة أوضاع معتقلي غوانتانامو التي شكلها 
الرئيس ب����ارك اوباما تقريرها النهائي الى الكونغرس والبيت األبيض 
االس����بوع املاضي. وجاء في نس����خة مختصرة من التقرير خصصت 
للصحافيني ووزعت أول من امس في العاصمة االميركية ان املجموعة 
ترى االفراج فورا عن 126 من املعتقلني الذين يبلغ عددهم 240 واعادتهم 

الى البالد او نقلهم الى دول اخرى.
وأوصت املجموعة ايضا بتحويل 36 الى القضاء س����واء كان محاكم 
مدنية في الواليات املتحدة او محاكم عسكرية تعقد في قاعدة غوانتانامو. 
كم����ا قالت املجموعة ان هناك 48 معتقال ق����د يتعني االبقاء عليهم رهن 
االعتقال الى مدى زمني مفت����وح ودون محاكمة. كما اوصت املجموعة 
باالف����راج عن 30 مينيا ونقلهم الى بالدهم اذا ما كانت مقتضيات النقل 
الى هناك قابلة للتحقق. وتركز تلك الشروط على حتسن املناخ االمني 
في اليمن وذلك للحيلولة دون احتمال عودة املعتقلني املفرج عنهم الى 
العم����ل في صفوف القاعدة. فضال عن ذلك فإن تلك الش����روط تتضمن 

وجود ما يؤكد عدم تعرض هؤالء املعتقلني الى االعتقال.
وليس م����ن الواضح ما إذا كان املعتقل����ون الذين اوصت املجموعة 
باالبقاء عليهم رهن االعتقال س����يبقون في غوانتانامو ام س����ينقلون 
الى س����جن مدني قالت احلكومة االميركية انها تنوي شراءه في والية 
ايلينوي وذل����ك بعد تعرض مبدأ نقل املعتقلني الى االراضي االميركية 
ملعارضة ش����ديدة في الكونغرس قد تسفر عن حجب االعتمادات املالية 

الالزمة لشراء السجن واعداده.
وقالت املجموعة انها اعتمدت على طاقم من 60 فردا من رجال املخابرات 
واملتخصصني الع����داد ملف خاص منفرد لكل معتقل وان هناك ادلة مت 
جمعها بعد احداث 11 سبتمبر لم تصنف بعد. كما اوضح التقرير ان %10 
من املعتقلني لعبوا دورا مباشرا في التآمر للهجوم على الواليات املتحدة 
وميكن وصفهم كقيادات او اعضاء مهمني او متعاونني شاركوا في ذلك. 
فضال عن هذا فإن هناك 20% من القياديني في القاعدة لم يشاركوا بدور 
مباش����ر في التخطيط ملهاجمة الواليات املتح����دة او مهاجمتها. وهناك 
8% م����ن اعضاء طالبان او من لعبوا دورا في التخطيط ملهاجمة القوات 

الدولية في افغانستان.
وتطرق التقرير الى النقطة احلساس����ة املتعلق����ة باالبقاء على 48 
معتقال رهن االعتقال دون محاكمة. وتنبع حساس����ية تلك النقطة من 
معارضة قسم مهم من القاعدة السياسية للرئيس اوباما ملثل ذلك االجراء 
السيما اولئك الذين ينتمون الى املنظمات احلقوقية. وقال التقرير انه 
»ال سبيل إلى محاكمة تلك العناصر، فعند اعتقالهم كان تركيز االجهزة 
االميركية يتجه الى جمع معلومات اس����تخبارية وليس الى جمع ادلة 
قانونية حملاكمة املعتقلني، اال ان تلك املعلومات تؤكد انهم اخطر من ان 
يفرج عنهم، فضال عن ذلك فإنهم اعربوا خالل وجودهم في املعتقل عن 
استعدادهم للعودة الى القتال في صفوف القاعدة ضد الواليات املتحدة. 
وهم يحظون بدرجة متطورة من التدريبات والقدرات القيادية باالضافة 

الى االدوار القيادية التي لعبوها قبل اعتقالهم«.

عمر الغرير

منى اللوغاني

)محمد ماهر(وكالء الزراعة بدول التعاون في لقطة مشتركة 

مواعيد وأماكن عقد الدورات التدريبية للمعلمين الجدد

م
المنطقة 

التعليمية
مالحظاتمقر عقد الدورة

المواعيد المحددة لبرنامج 

الدورة

ثانوية شريفة العوضي )بنات(العاصمة1
للمعلمني واملعلمات)العديلية، ق1، ش عبدالعزيز الراشد(

1 � يخصص يوما االثنني 
والثالثاء املوافقان 13 

و2010/9/14 للجانب االداري 
من الدورة.

2 � تخصص الفترة من 
االربعاء املوافق 2010/9/15 

وحتى الثالثاء املوافق 
2010/9/21 للجانب الفني من 

الدورة.

3 � تبدأ الدورة من الساعة 
8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا 
وذلك على فترتني يتخللهما 

نصف ساعة راحة.

حولي2
ملعلمات رياض روضة الشفق )السالم، ق4، ش417(

األطفال

للمعلمني واملعلماتمدرسة أم كلثوم بنت محمد املتوسطة )السالم، ق3، ش22(

مبارك 3
الكبير

مركز التدريب مبنطقة مبارك الكبير التعليمية )منطقة 
للمعلمني واملعلماتمبارك الكبير، ق6، ش1(

ثانوية فارعة بنت ابي الصلت )بنات(
)صباح السالم، ق4، ش1(

للمعلمني واملعلمات 
)تخصص كهرباء(

للمعلمني واملعلومات ثانوية دعيج السلمان )بنني( )صباح السالم، ق4، ش1(
تخصص ديكور

الفروانية4
للمعلمنيمدرسة الفروانية االبتدائية )بنات( )الفروانية، ق1، ش76(

للمعلماتمدرسة الفروانية املتوسطة )بنات( )الفروانية، ق3، ش109(

االحمدي5
للمعلمنيمدرسة الفرزدق املتوسطة )بنني( )الفحيحيل، ق9، ش مكة(

للمعلماتثانوية لطيفة الفارس للبنات )الفحيحيل، ق8، ش مكة(

اجلهراء6

ملعلمات رياض روضة السوسن )سعد العبداهلل، ق6(
األطفال

مدرسة علي السالم الصباح املتوسطة بنني )القصر، ق3، ش 
للمعلمنيحاجب بن زرارة(

مدرسة مرمي بنت طارق املتوسطة بنات )القصر، ق3، بجوار 
للمعلماتمستوصف القصر(

»التعريف باإلسالم« 
سّيرت قافلة

»الجريوي السادسة«
ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة األفرع ومدير 
إدارة احل���ج والعم���رة بلجنة 
التعري���ف باإلس���الم احملام���ي 
منيف العجم���ي حرص اللجنة 
ال���دؤوب على املض���ي قدما في 
تطبيق اس���تراتيجيتها الرامية 
الى رعاية اجلاليات املس���لمة، 
الديني لديهم  ال���وازع  وتقوية 
وتزويدهم باجلرعات الدع��وية 
والتوعوية، التي من ش��أنها ان 
ترفع ثقافتهم اإلسالمية، م��شيرا 
الى أن أغلب اجلاليات يفدون من 
بالد تفتقر الى الثقافة اإلسالمية 

والدينية.
جاء ذلك خالل انطالق قافلة 
عمرة اجلريوي السادسة من أمام 
مقر اللجنة بفرع املنقف وأوضح 
العجمي ان عدد املعتمرين على 
منت هذه الرحلة قد بلغ قرابة 100 
معتمر من اجلاليات اآلسيوية، 
مشيرا الى ان مدة الرحلة 6 أيام 
سيتم خاللها زيارة مكة املكرمة 

واملدينة املنورة.
وتاب���ع: ه���ذه ه���ي الرحلة 
السادس���ة الت���ي يطلقها ورثة 
املرحوم بإذن اهلل تعالى ابراهيم 
اجلريوي على نفقتهم اخلاصة 
وحملت الرحلة ش���عار »جتارة 

لن تبور«.


