
االربعاء 23 يونيو 2010   17محليات

السهلي: هل يعقل أن ُتعين وزيرة التربية كفاءة مصرفية إلدارة 
المركز الوطني لتطوير التعليم على حساب الكفاءات التربوية؟

الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السوري األول 4 و5 يوليو المقبل

أب���دت جمعي���ة املعلم���ن 
الذي  البال���غ للقرار  امتعاضها 
التربية ووزيرة  اتخذته وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
باختيار مدير معهد الدراس���ات 
املصرف���ي د.رضا اخلياط مديرا 
للمركز الوطني لتطوير التعليم 
في ظ���ل معطيات مثيرة للجدل 
والتشكيك حول هذا االختيار الذي 
جتاهل متاما الكفاءات واخلبرات 
التربوية املتخصصة على مستوى 
الوزارة وجامعة الكويت والتعليم 

التطبيقي.
وأشار رئيس جمعية املعلمن 
عايض الس���هلي الى ان اختيار 
الوزي���رة احلم���ود كان صدمة 
للجمعي���ة وجلميع االوس���اط 
التربوي���ة واله���ل املي���دان من 
املدرس���ية واملعلم���ن  االدارات 
واملعلمات الختي���ار د.اخلياط 
كمدير للمركز الوطني للتطوير 
التعليم بالرغم من كونه مديرا 
الدراسات املصرفية ومن  ملعهد 
الكوادر الوطنية ذات االختصاص 
في املج���ال املصرفي واملالي وال 
عالقة لها نهائيا باملجال التربوي 

والتعليمي.
واضاف الس���هلي ان للمركز 
التعلي���م  الوطن���ي لتطوي���ر 
مسؤولياته التربوية الواسعة في 
حتقيق الغايات املنشودة في عملية 
االصالح التربوي واالرتقاء بشأنه 
التعليمية،  العملي���ة  ولتطوير 
وان البرنامج احلكومي أكد على 

تنظ����م جمعي����ة الصحافين 
بالتعاون مع احت����اد الصحافين 
السورين امللتقى اإلعالمي الكويتي 
� الس����وري األول ف����ي العاصمة 
السورية دمشق في 4 و5 يوليو 

املقبل.
وقال عضو جمعية الصحافين 
واملنس����ق العام للملتقى منصور 
العجم����ي إن امللتق����ى يهدف إلى 
خلق تواصل بن النخب الكويتية 
والس����ورية مبا يعزز العالقة بن 
البلدين والشعبن الشقيقن في 

مختلف املجاالت.
امللتقى  أن  العجم����ي  وأضاف 
س����يتضمن أرب����ع ن����دوات منها 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
واإلعالمية مبشاركة نخب سياسية 
وإعالمية واقتصادية وثقافية من 

اجلانبن.
وذكر أن من بن املشاركن في 
السياس����ية رئيس جلنة  الندوة 
الصداق����ة البرملاني����ة الكويتية � 
النائب د.يوسف زلزلة  السورية 
ونائب رئيس اللجنة النائب د.محمد 
احلويل����ة والنائب����ة د.معصومة 
املبارك التي ستتناول جتربة املرأة 
الكويتية في االنتخابات النيابية 
والعمل البرملاني، وقال ان من بن 

الكويتية ووصفها بانها »متميزة« 
في املنطق����ة العربي����ة مؤكدا ان 
دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا 
بالوسيلة االعالمية ملا لها من دور 
فعال في تطوير ثقافة املواطن في 

املجتمع.
واش����ار ف����ي هذا االط����ار الى 
احتضان احلكومة الكويتية امللتقى 
االعالمي العربي السابع الذي عقد 
في الكويت حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مبشاركة عدد من االعالمين العرب 
ملواكبة التطور االعالمي السريع.

ومتن����ى ان تش����هد العالقات 
االعالمية بن الكويت وس����ورية 
مزيدا من التطور والتعاون املشترك 
مبا يخدم البلدين والشعبن مشيدا 
التي قام بها  الناجح����ة  بالزيارة 
رئيس مجلس االدارة املدير العام 
لوكالة االنب����اء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج الى دمشق 
في مايو املاض����ي وما حققته من 
نتائ����ج ايجابية تصب في صالح 
تطوير العمل االعالمي املشترك من 
السياسية  النشاطات  ابراز  خالل 
والثقافية واالجتماعية والرياضية 
واالقتصادية في كال البلدين اضافة 

الى املناسبات الوطنية.

أهمية ه���ذا املركز بجعله مركزا 
للتق���ومي والقياس ومبا يضمن 
له استقالليته عن أجهزة وزارة 
التربية ليكون مؤسسة محايدة 
لتقييم العملية التعليمية، ومن 
هن���ا كان ينبغي بل من املنطقي 
الوزي���رة د.احلمود  ان تض���ع 
اهمية وض���رورة اختيار كفاءة 
قيادة تربوية متخصصة بغض 
النظر ان كان���ت اكادميية او لم 
تكن، شريطة ان يكون لديها الفكر 
واالملام الكامل بأوضاع التعليم 
ومتطلباته وهمومه وقضاياه، 
ال ان تأتي بكف���اءة مصرفية ال 
نقلل من مكانتها وش���أنها اال ان 
البعد عن  اختصاصها بعيد كل 

مجال املركز واهدافه.
الس���هلي تصريحه  واختتم 
قائال ان الوزيرة احلمود اما انها 
رضخت لضغ���وط خارجية في 
هذا االختي���ار او انها تنظر الى 
القضية التعليمية مبعايير اخرى 
ال ميكن فهمه���ا ومثيرة للجدل 
واالستغراب خاصة ان وضعنا 
في االعتب���ار ان هناك جملة من 
القرارات احلاسمة والهامة جدا 
تربوي���ا وميدانيا يفترض البت 
فيها من قبلها وحس���مها اال انها 
مازال���ت معلق���ة دون اي مبرر 
املاس���ة  وبالرغم م���ن احلاجة 
حلسمها واتخاذ القرار املناسب 
في شأنها ولعل ما يدل على ذلك 
مسألة الوظائف القيادية الشاغرة 
ملدة طويلة ومنها اختيار مديرين 

في هذا الوقت على وجه التحديد 
ومع مرحلة اقتراب نهاية العام 

الدراسي احلالي.
وذكرت اجلمعية في بيانها ان 
الوزارة عمدت في اآلونة االخيرة 
وبش����كل غير مبرر الى اش����غال 
القيادات املدرس����ية بسلسلة من 
االجتماعات واللقاءات والفعاليات 
اخلارجية في وق����ت رمبا تكون 
فيه هذه االدارات في حاجة ماسة 
التواجد مبدارسها وممارسة  الى 
مسؤولياتها الكاملة لالستعداد لفترة 
اختب����ارات نهاية العام ولالنتهاء 
من اعداد تقاري����ر تقومي الكفاءة 
الت����ي صاحبها ارباك بالغ ومؤثر 
بسبب القرار املفاجئ في ضرورة 
كتابتها عبر الكمبيوتر وبواسطة 
برنامج النظم املتكاملة املشبوك مع 
ديوان اخلدمة املدنية، الى جانب 
مسؤولية هذه االدارات في تهيئة 
جميع االوضاع وااللتزامات املتعلقة 
بنهاية العام الدراسي وبدء االجازة 
الصيفية وهي التزامات واس����عة 
ومتش����عبة وجسيمة حتتاج الى 
جهود مضاعفة وحالة من االستقرار 

الذهني والفكري واملهني.

حاالت طارئة

واضاف����ت اجلمعية في بيانها 
قائلة: االمر الذي زاد االمور تعقيدا 
في ظل ما سبق ان اشرنا اليه ان 
ال����وزارة وبالرغم م����ن التجارب 
املريرة التي سبق ان مرت بها مع 
حدوث بعض احلاالت الطارئة لم 

عامن ملنطقتي العاصمة واجلهراء 
التعليميتن.

عالمات دهشة

من جانب آخر اصدرت اجلمعية 
بيانا اش���ارت فيه الى جملة من 
الدهشة  التس���اؤالت وعالمات 
واالستغراب وحتى االستهجان 
فرضت نفسها حاليا على امليدان 
التربوي واالوس���اط التعليمية 
في ظ���ل االحداث واملمارس���ات 
املتناقضة واملتباينة التي اتخذتها 
الوزارة اخيرا وكان لها تأثيرها 
وانعكاساتها السلبية على تنفيذ 
التربوية  اخلط���ط والبرام���ج 
واالدارية املعتمدة وفقا لقرارات 
س���ابقة، بل وكان له���ا تأثيرها 
املباشر في خلق حالة من القلق 
واالرتباك لدى االدارات املدرسية 
ومبا يتعلق مبسؤولياتها واعبائها 

احملاضرين في الندوة اإلعالمية، 
امن سر جمعية الصحافين فيصل 
القناعي والكاتب واإلعالمي سامي 
النصف فيما سيشارك في الندوة 
الثقافية رئيس حترير مجلة العربي 
د.سليمان العسكري ونائب رئيس 
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطن 
لإلبداع الشعري عبدالعزيز السريع 
كما سيحاضر في الندوة االقتصادية 
شخصيات ومؤسسات اقتصادية 

كويتية عدة.
وأف����اد العجمي ب����أن امللتقى 
يلقي الضوء على اجلانب املشرق 
من التجرب����ة الكويتية في العمل 
الدميوقراطي والبرملاني واإلعالمي 

والصحافي واالقتصادي والثقافي 
وتكريس احلض����ور الكويتي في 
اخلارج دعما ألواصر التعاون بن 

البلدين.
وبن ان من شأن هذه اخلطوة 
تطوير العمل اإلعالمي املشترك بن 
اجلمعي����ة واالحتادات الصحافية 
في الوطن العربي منوها بجهود 
سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني 
الهتمام����ه ودعم����ه املتواصل في 
س����بيل اجناح هذا امللتقى ودوره 
املثمر بن اجلانبن  التنسيق  في 
الكويتي والسوري إلظهار امللتقى 

بالشكل املأمول منه.
أكد سفيرنا  وفي اإلطار ذاته، 

لدى سورية عزيز الديحاني اهمية 
امللتقى االعالمي الكويتي � السوري 
االول ودوره في تعزيز العالقات 
الثنائية املتميزة بن البلدين في 
املجاالت كافة وبخاصة في املجال 

االعالمي.
وقال ان امللتقى الذي تشارك فيه 
نخبة من االعالمين والصحافين 
والكتاب واألدباء يتضمن مواضيع 
سياس����ية واعالمي����ة وثقافي����ة 
واقتصادية مهمة تسلط الضوء على 
تاريخ العالقات السورية الكويتية 
والتعاون املش����ترك في املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية.
واش����اد بالتجرب����ة االعالمية 

تضع في اعتبارها حتى احلاالت 
الطارئة املتوقعة على اقل تقدير 
كما حدث حاليا مع ارتفاع حرارة 
اجلو الى ارقام قياسية والى زيادة 
كبيرة في احلمل الكهربائي االمر 
الذي دفع الوزارة الى تعطيل العمل 
في مدارس ري����اض االطفال قبل 
اداراتها  املوعد احملدد ونقل عمل 
الى املناطق التعليمية وهو قرار 
اضطراري لن نختلف عليه اال ان 
املش����كلة بقيت قائمة لعدم قدرة 
معظم قي����ادات هذه املدارس على 
استكمال خططها وبرامجها االدارية 

لظروف عديدة.
وحملت اجلمعية وزيرة التربية 
د.موضي احلمود املسؤولية الكاملة 
ملا يحدث مشيرة الى ان الوزيرة 
مازالت غير قادرة على ادراك حقيقة 
التعامل  التربوي وكيفية  الواقع 
والتعاطي معه مبا ينبغي ويفترض 
بالرغم من مرور سنة كاملة على 
توليها قيادة دف����ة الوزارة، ومع 
اننا ال نقلل من رغبتها وجهودها 
الواسعة وسعيها احلثيث من اجل 
االرتقاء بأوضاع التربية والتعليم 
اال ان رؤاها االكادميية وطموحاتها 
النظرية هي الغالبة وبشكل كبير 
على فكرها ونهجها وممارساتها 
القيادية في الوقت الذي يتطلب فيه 
االمر ان تعمل على ايجاد نوع من 
الترابط والتناغم ما بن هذه الرؤى 
والطموح����ات وما بن خصائص 
واقعنا التربوي بهمومه وقضاياه 

ومتطلباته املهنية القيادية.

جمعية المعلمين تنتقد الحمود وتحملها مسؤولية االرتباك والتخبط في اتخاذ القرار

تنظمه جمعية الصحافيين واتحاد الصحافيين السوريين في دمشق

عايض السهلي

عزيز الديحانيمنصور العجمي فيصل القناعي

الوفد األرجنتيني خالل جولة في معهد األبحاث

تبادل الدروع التذكارية

الرشيدي: نأمل أن تلتزم الحكومة بتطبيق 
القانون2006/27 بخصوص مهندسي البترول

العميري: ضرورة تقريب شعبي الكويت والجزائر 
عن طريق التعريف بحضارتي البلدين 

»األبحاث« ووفد من األرجنتين ناقشا 
التعاون المستقبلي في المجاالت العلمية

اجلامع����ات احلكومية واخلاصة 
املتميزة واملؤسسات البحثية التي 
جتري أبحاثا في عدة مجاالت من 
أهمها مجال التكنولوجيا احليوية. 
وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان 
على فتح باب التعاون املستقبلي 
في املجاالت العلمية ذات االهتمام 
املشترك، ثم قام الوفد بجولة في 
املعهد شملت مقر الشبكة الوطنية 
الزالزل، ومركز  الكويتية لرصد 
الكويت للجيومعلوماتية، حيث 
استمع الى شرح واف من القائمن 

على هذين املرفقن الرائدين.

اس����تقبل نائب املدي����ر العام 
للمعلومات مبعهد الكويت لألبحاث 
العوضي ونائب  العلمية د.نادر 
املدير العام لشؤون األبحاث د.محمد 
سلمان وفدا من مقاطعة سانتافي 
بجمهورية األرجنتن. ضم الوفد 
عددا من املسؤولن رفيعي املستوى 
املقاطعة  على رأس����هم محافظة 
د.هيرم����ز بينر ووزير االقتصاد 
أجنيل سيسيارا ووزير اإلنتاج 
خوان خوس����يه برتيرز وسفير 
البالد  جمهورية األرجنتن لدى 
خورخي بيغا وعدد من املسؤولن 

باملؤسسات العلمية.
وقدم د.العوضي عرضا مرئيا 
أوض����ح فيه أهم أه����داف املعهد 
وإجنازاته وبرامجه، كما ركز على 
مشروع التحول اإلستراتيجي الذي 
يتبناه املعهد حاليا، ليصبح من 
خالله واحدا من أهم املؤسسات 
البحثية في املنطقة في املستقبل 
القريب، وأوضح ان املعهد استقبل 
مؤخرا وزير العلوم والتكنولوجيا 
األرجنتيني، حيث تناول الطرفان 
س����بل تعزيز التع����اون العلمي 

بينهما.
وبدوره، قدم محافظ مقاطعة 
سانتافي فيلما وثائقيا عن مختلف 
أوجه احلياة في املقاطعة خاصة 
األنشطة االقتصادية والزراعية 

وس����بل احملافظة عل����ى البيئة. 
وأشار احملافظ الى أهم األنشطة 
االقتصادي����ة الت����ي تتمي����ز بها 
املقاطعة، حي����ث أوضح انها من 
التي تنتج احملاصيل  الدول  أهم 
الزراعية في العالم، وميكنها تزويد 
الدول األخرى بها، وأكد ان قضية 
األمن الغذائي ستكون على رأس 
األولويات في الس����نوات املقبلة 
نظرا لزيادة عدد س����كان العالم، 
حيث س����يصل ال����ى 8 مليارات 
نسمة خالل 40 عاما، وأوضح ان 
لدى مقاطعة سانتافي العديد من 

االتحاد العربي للرياضات الجوية يختار 
األيوب وبورحمة في لجنة نماذج الطائرات

اختار االحتاد العربي للرياضات اجلوية اثنن 
من اعضاء ادارة علوم الطي���ران بالنادي العلمي 
هما صالح عبداهلل االي���وب ومحمد بورحمة في 
جلنة مناذج الطائرات نظرا الى خبرتهما الطويلة 

في هذا املجال.
وجاء اختيار االيوب وبورحمة بناء على ترشيح 
النائب االول لرئيس االحتاد وممثل الكويت باالحتاد 
مساعد احلريص خالل انعقاد اجلمعية العمومية 

لالحتاد في القاهرة لالستعانة بخدماتهما وخبرتهما 
املميزة في هذه الرياضة من خالل اش���راكهما في 
عضوية اللجنة للعمل على تطوير عملها مع بقية 

االعضاء.
وأكد االيوب وبورحمة حرصهما على تطوير اداء 
االحتاد مبشاركة اعضاء اللجنة شاكرين االحتاد 
ورئيسه مبارك سويلم على ترشيحهما متمنن ان 

يكونا على قدر املسؤولية.

أكدت جمعية املهندس����ن 
ان تطبيق القانون 27 لس����نة 
2006 على العاملن في القطاع 
النفطي ومنهم املهندسون بات 
ضرورة حتمية في ظل التسرب 
القطاع  الذي يش����هده  الكبير 
م����ن قبل املهندس����ن، خاصة 
حديثي التخرج، وذلك نتيجة 

حتمية.
وقال رئيس جلنة مهندسي 
النفطي في اجلمعية م.محمد 
الرش����يدي: ان الزيادات التي 
تبحثها املؤسس����ة حاليا هي 
زيادات دورية تقوم بها ادارة 

املؤسسة وفقا لالتفاق الذي مت بن املؤسسة واحتاد 
البترول في العام 2003، وان موعد هذه الزيادات 
ق����د حان في ظل متيز رواتب املوظفن بالقطاع 
اخلاص الكويتي والقط����اع النفطي اخلليجي، 
وان اللجن����ة تؤيد زيادة عامة جلميع املوظفن 

بالقطاع النفطي.
أما فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 
2006 والصادر عن ديوان اخلدمة املدنية والذي 
تتعمد املؤسسة جتاهله فهذا موضوع منفصل 
عن الزيادة العامة ولن نقبل في اللجنة باملساومة 
عليه، فهو حق مكتس����ب بصف����ة القانون ولن 

يسقط اال بصدور قانون يلغيه.
وزاد الرشيدي بأن ديوان اخلدمة املدنية اكد 
غير مرة ان تطبيق هذا القانون حق دستوري 
ويس����اوي بن العاملن في القطاعن احلكومي 
والنفط����ي باملزايا املالية للك����وادر باحلكومة، 
مش����يرا الى ان ديوان اخلدمة املدنية طلب من 
املؤسس����ة االس����راع بتطبيق هذا القانون منذ 
العام 2007 بكتاب رسمي وجه من الديوان الى 
املؤسسة في ذلك الوقت، بينما تستمر املماطلة 

في التطبيق.
وشدد الرشيدي على ان جمعية املهندسن ومن 

خالل جلنة مهندس���ي القطاع 
النفطي قامت غير مرة باملطالبة 
التطبيق له���ذا القانون ومنح 
النفطي  القطاع  املهندسن في 
املزاي���ا والبدالت التي يتلقاها 
زمالؤهم في القطاع احلكومي، 
وهي تناشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
تطبيق هذا القانون الذي بات 

أمرا دستوريا.
وقال رئيس اللجنة ان هذا 
التطبيق يحفظ هيبة املؤسسة 
ويؤكد حرصها على املال العام 
ويحمي املال العام من خسائر 
تقدر باملالين من جراء حتمل املؤسسة للحق املدني 
وأتعاب احملامن، مضيفا ان القضاء الكويتي قال 
كلمته في مواضيع متطابقة مع حاالت املهندسن 
العاملن في مؤسسة البترول الكويتية، مشيرا 
الى دعاوى كس���بها زمالء قدموها ضد مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وهي تتطابق في شروط 

عملها مع مؤسسة البترول الكويتية.
وتابع الرش���يدي: أما الزيادات الشاملة التي 
يدعي بعض القيادات النفطية بأنها س���تصلح 
اخللل بن رواتب املهندسن باحلكومة والقطاع 
النفطي، فإن موضوعها يختلف متاما، انه آن االوان 
لتقدمي الزيادة جلميع العاملن بالقطاع النفطي 
في ظل روات���ب أعلى بالقطاع اخلاص الكويتي 
والقطاع النفطي اخلليجي، وانها باتت مستحقة 
طبقا التفاق العام 2003، واملهندسون يطالبون 
ببدالت موقع وطبيعة العمل واملسمى الوظيفي 
والعالوة الفني���ة على ان يتم االخذ بالتنصيف 
الهندسي ودرجاته وفقا لقرارات اخلدمة املدنية. 
واننا نطالب ليس مبساواة املهندسن بالقطاعن 
النفطي واحلكومي وامنا متيزهم براتب ومميزات 
مالية افضل نتيجة ألوقات العمل الزائدة واملخاطر 

التي يتعرضون لها.

اجلزائر � كونا: أكد رئيس 
متحف »بيت الكويت لالعمال 
الوطنية« يوسف العميري أمس 
أهمية تنشيط اللقاءات ذات البعد 
احلضاري والتاريخي والثقافي 

بن الكويت واجلزائر.
الزيارة  ان  العميري  وقال 
التي يقوم بها للجزائر تأتي 
الثقافة  بدع���وة م���ن وزارة 
اجلزائرية، حيث أجرى لقاءات 
مع مس���ؤولن ف���ي الوزارة 
تناولت التعريف ببيت الكويت 
لالعمال الوطنية والتطرق الى 
مشروع اتفاقية إلنشاء معرض 
وجناح خاص باجلزائر يضم 

التاريخ احلافل لدولة الكويت وأيضا جناح خاص 
بالتاريخ اجلزائري في دولة الكويت.

وذكر ان هذا املشروع يهدف الى تقريب الشعبن 
وتعريفهم بثقافة البلدين مؤكدا انه ملس ترحيبا 

كبيرا من قبل املسؤولن اجلزائرين.
وأضاف ان اللق���اءات تناولت التطرق الى 
امكانية تبادل املعارض الثقافية بن البلدين التي 
تتعلق بعرض تاريخ البلدين خالل تظاهرات 

ثقافية.
وثمن العميري التبادل الثقافي بن البلدين 
مستذكرا األسبوع الثقافي الكويتي الذي احتضنته 
اجلزائر خالل تظاهرة اجلزائر عاصمة الثقافة 

العربية عام 2007.
وأش����اد في هذا السياق باألس����بوع الثقافي 
اجلزائ����ري الذي انطلق بدولة الكويت الش����هر 

املاضي.
وحول »بيت الكويت لالعمال الوطنية« قال 

العمي����ري ان هذه الهيئة تعد 
صرحا حضاري����ا في الكويت 
حيث يعد السجل الذي يوثق 
مسيرة ونضال الشعب الكويتي 

ضد االحتالل.
وأشار الى الدعم الذي يقوم 
به سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي دأب 
على تشجيع جميع مبادرات 

البيت الوطنية.
وثمن العميري املجهودات 
التي تقوم بها س���فارة دولة 
الكويت ف���ي اجلزائر وعلى 
رأسها السفير سعود الدويش 
ما يؤكد حرص وزارة اخلارجية 
على دعم مشاريع بيت الكويت لالعمال الوطنية 

في اخلارج.
وكان العمي���ري قد التقى ام���س مع وزير 
املجاهدين اجلزائرين محمد الش���ريف عباس 
وطرح املسؤول الكويتي مشروع املتحف الكويتي 
الضخم الذي سيكون عبارة عن صرح حضاري 
وتاريخي من شأنه أن يجمع تاريخ 80 بلدا من 
الدول العربية واالس���المية واألجنبية. وأبدى 
الوزير اجلزائري ترحيبه باملش���روع معتبرا 
الفكرة راقية ومهمة السيما في تأريخ حضارات 

الدول وتقريب الشعوب فيما بينها.
كما زار العميري متح����ف املجاهد ومتحف 
اجليش اللذين يؤرخان تاريخ اجلزائر احلافل 
باألحداث. ورافق العميري كل من عضو مجلس 
األمناء املدير التنفيذي لدى بيت الكويت لألعمال 
الوطنية الدكتور سلمان العسعوسي والعضو 
ببيت الكويت لألعمال الوطنية ناصر بوراشد.

ناشد رئيس الوزراء إنصاف أبنائه في القطاع النفطي

العوضي قدم عرضًا مرئيًا وركز على مشروع التحول اإلستراتيجي

العنزي: اكتمال االستعدادات النطالق 
مهرجان اإلسكندرية للسياحة العربية

القاهرة � كونا: أكد رئيس وفد وزارة اإلعالم الى مهرجان »اإلسكندرية 
للس����ياحة العربية« نواف العنزي أمس اكتمال االستعدادات النطالق 
أنش����طة املهرجان الذي تنظمه وزارة اإلع����الم الكويتية بالتعاون مع 

محافظة اإلسكندرية اليوم مبركز اإلسكندرية لإلبداع.
وقال العنزي ان هذا املهرج����ان يأتي حرصا من وزارة اإلعالم على 
التواجد في جميع األنش����طة االعالمية والثقافية والس����ياحية العربية 
باعتبارها مناسبات مهمة تعد فرصة لعرض صورة حضارية مشرقة 

للكويت تظهر مالمح النهضة االعالمية الثقافية فيها.
وأضاف ان املهرجان والذي س����يفتتحه سفيرنا في القاهرة د.رشيد 
احلمد ومحافظ اإلسكندرية اللواء عادل لبيب يتواكب مع اختيار منظمة 
الس����ياحة العربية التابعة جلامعة الدول العربية ملدينة اإلس����كندرية 

عاصمة للسياحة العربية لهذا العام.
وذكر ان املهرجان الذي تتواصل أنشطته لعشرة ايام يشهد العديد من 
األنشطة تبدأ بافتتاح معرض الكتاب الكويتي بالقاعة الرئيسية مبركز 
االسكندرية لإلبداع ويضم مجموعة من االصدارات احلديثة لوزارة االعالم 
وجامعة الكويت ومجلة العربي ومؤسسة البابطن والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية. وتابع ان املهرجان سيش����هد كذلك افتتاح 
معرضن للفن التشكيلي واحلرف التقليدية الكويتية الذي يشتمل على 
مجموعة من ألوان التراث احلرفي التقليدي القدمي مثل السدو واألزياء 
واملنتجات البحرية والبدوية الت����ي تعكس صورة متكاملة ملالمح من 
ماضي الكويت. وقال ان من ضمن األنش����طة كذلك اقامة أمسية شعرية 
يشارك فيها الشاعر محمد صرخوه عالوة على عروض فنية على مدار 
ثالثة أيام حتييها فرقة حمد بن حس����ن املتخصصة في تقدمي األعمال 
الفنية التراثية. وأكد العنزي االهتمام الكبير الذي توليه قيادات وزارة 
االعالم وفي مقدمتهم وكيل الوزارة الشيخ فيصل املالك الصباح حيث 
ان ذلك االهتمام يجسد استمرار التواجد االعالمي الكويتي في مختلف 
احملافظات املصرية. وأوضح ان هناك العديد من املهرجانات التي سبق 
ان نظمته����ا وزارة االعالم في مختلف احملافظات املصرية، مش����يرا الى 
مهرجان األقصر الذي أقيم في مارس املاضي وغلب عليه الطابع األثري 
واملهرجان الذي نظمته الوزارة في مدينة العريش العام املاضي اضافة 
الى املهرجان الثقافي الكبير الذي مت تنظيمه في مدينة اإلسكندرية منذ 
عامن. وأضاف ان هذه املشاركات تؤكد الرغبة في دفع مسيرة التعاون 
االعالم����ي والثقافي بن مصر والكوي����ت قدما والعمل على تطويره مبا 

يتواكب مع التميز الذي تشهده العالقات الثنائية في سائر املجاالت.

م.محمد الرشيدي

يوسف العميري


