
الجمعة 3 سبتمبر 2010   15محليات

»الشفافية« تخصص »الشفافية والتنمية« 
في كتاب ضد الفساد

شدد على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد من يريد الفتنة

فهد السالم: كلمة صاحب السمو بمناسبة العشر األواخر 
ركزت على األهم في حياتنا ودعمت مواقف أهل الخير

اكد الشيخ فهد سالم العلي ان كلمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة العشر االواخر 
من رمضان املبارك المس����ت ما يش����عر به املواطن 
الكويتي من هواجس وركزت على االهم في حياتنا 
خالل هذه الفترة، مؤكدا انه ال يس����عنا اال ان نش����د 
على يدي سموه ونقف صفا واحدا ضد كل من يريد 
الفتنة في بلدنا، جاء ذلك في تصريح للش����يخ فهد 

سالم العلي قال فيه:
لقد جسد لنا االمير املفدى في كلمته مبناسبة العشر 
االواخر من شهر رمضان الكرمي سمات االنسان الكويتي 

في حبه لوطنه وتواصله مع أهله وابناء بلده.
وذكرنا سموه بالنعم التي حبانا اهلل اياها واخلير 
الوفير الذي نعيش فيه. واوصانا بالتمس����ك بديننا 
وثوابتنا املوروثة حلماية بلدنا واحلفاظ عليه وحذرنا 

من الفتنة التي تثيرها النعرات الطائفية والقبلية والفئوية. واضاف: 
لقد المس صاحب السمو الهواجس التي يشعر بها االنسان الكويتي في 

كل حلظة واكد سموه ما قلناه وما اعلناه وذكرناه في 
لقاءاتنا ومقابالتنا املتكررة باحلذر احلذر من الفتنة 
ايا كان نوعها ويجب وأده����ا واخمادها ونزعها من 
افراد املجتمع الكويتي بكل مكوناته والبد من الوقوف 
بوج����ه من يثير الفتنة من خ����الل زيادة الوعي بني 
املواطنني وكشف املتجاوزين الذين يثيرون الفتنة 
ملصاحلهم الشخصية للوصول الى اهدافهم اخلاصة، 
ودعم املبادرات الهادفة الى املواطنة احلقة، واملساهمة 
في برامج ومشروعات توفر املتطلبات الالزمة لبناء 

الوطن ودفع عجلة التنمية.
فشكرا يا صاحب السمو من القلب، لقد ركزت على 
االهم من حياتنا في هذه الفترة ولقد دعمت وسندت 

مواقف اهل الكويت اخليرين.
ونحن في ظل هذه الظروف واالوضاع التي توشك 
ان تأخذ بلدنا الى الفرقة والتعصب ال يس����عنا اال ان نشد على يديك 

ونقف صفا واحدا ضد من يريد الفتنة في بلدنا.

أبا الخيل: »اإلعالم الديني« أهدت 
الفضائيات العربية فالشاتها الرمضانية

ليلى الشافعي
متاشيا مع استراتيجية وزارة 
االوقاف ودورها الكبير الذي تلعبه 
حيال العاملني العربي واالسالمي في 
ترسيخ القيم واملبادئ االسالمية 
داخل نف����وس وافراد االمة افادت 
ادارة االعالم الديني بالوزارة عن 
اهدائها الفضائيات العربية بعض 
التي حتث  الرمضانية  الفالشات 
العبادة  املسلم على االجتهاد في 
واهمية هذا الشهر املبارك ونفحاته 
التي يتميز بها عن باقي الشهور.

صرح بذلك مدير االدارة صالح 
ابا اخليل حيث اكد في بيان صحافي 
ان ذلك يتفق متاما مع استراتيجية 
الوزارة والسيما انها تقود مسيرة 
التواج����د االعالمي اله����ادف عبر 
املناسبات االس����المية والوطنية 
مبا من شأنه ان يساهم في اثراء 
اجلوانب املعرفية والثقافية لدى 
افراد املجتمع الكويتي بصفة خاصة 

واالسالمي بصفة عامة.
واشار ابا اخليل الى ان الفالشات 
حتم����ل على كاهلها سلس����لة من 
املوضوعات املتعلقة بشهر رمضان 
املبارك وتسلط الضوء على بعض 
القضايا التي تبعث على االلتزام 
بسنة نبينا ژ والسيما في هذا 
الشهر الذي يعتبر فرصة حقيقية 
لتكفير الذنوب والعودة الى اهلل 
عز وجل، الفتا الى ان الفالشات يتم 

عرضها بأسلوب يتسم باجلاذبية 
واملهنية العالية ومنها فالش »ارح 
معدتك بقليل الطعام تساعدك في 
طاع����ة الرحمن« وف����الش »هكذا 
صحبة الكرام.. لعب وذكر وعبادة 
وقيام« وفالش »اطعم من ش����ئت 
وكن اكرم انسان لكن ال تنس ان 

تصل االرحام«.
كما تطرق ابا اخليل الى اسماء 
بعض الفالشات التي سبق عرضها 
عل����ى الفضائيات ف����ي مثل هذه 
املناس����بات وذكر منها »التنافس 
على الطاع����ات � الصيام والعمل 
� الصيام والصحة وس����نة النبي 
ژ في االفطار على التمر - فضل 
صالة التراويح � فضل السحور � 

السحور بركة«.

تعت����زم جلن����ة كتاب ضد 
الفساد التابعة جلمعية الشفافية 
اضافة ملف خاص في اإلصدار 
الثاني من الكتاب املزمع إصداره 
في اليوم العاملي ملكافحة الفساد 
في ديس����مبر الق����ادم يتناول 
موضوع »الشفافية والتنمية« 
للنظر في االحتياجات التنموية 
للكويت واملجتمعات اخلليجية 
ومتطلبات الشفافية املصاحبة 
لها، وفي هذا الصدد صرحت 
رئيسة جلنة كتاب ضد الفساد 
د.معصوم����ة إبراهيم بأن هذا 
امللف يعد اضافة هامة في الكتاب 

لهذا العام، حيث تتناول مادته محاور ثالثة: مفهوم التنمية كمدخل 
عام وتقييم أهمية توفير النزاهة والشفافية كأساس لنجاحها، وخطة 
التنمية في الكويت: الطموحات وفرص جناحها في ضوء معطيات 
الواقع، وموقع خطة التنمية في الكويت بني التجارب التنموية في 

دول اخلليج وامكانات االستفادة من هذه التجارب.
وقالت ان اللجنة بدأت في التواصل مع نخبة مختارة من الباحثني 
واملفكرين املتميزين من داخل وخارج الكويت للمساهمة بكتاباتهم 
في امللف اخلاص منهم االستاذ جاسم السعدون ود.خلدون النقيب 
ود.عباس املجرن ود.بدر الديحاني ود.ندى املطوع ود.محمد عصام 
السبيعي واألستاذ أحمد غلوم بن علي ومن خارج الكويت األستاذ 
فالح العنزي مدير حترير مجلة آراء حول اخلليج ود.فؤاد الصالحي 
رئيس الفريق الوطني إلعداد استراتيجية املجتمع املدني ملكافحة 
الفساد في اليمن. ويعتبر هذا اإلصدار هو الثاني جلمعية الشفافية 
الكويتية في إطار حتقيق أهداف اجلمعية إلثراء املكتبة العربية في 
مجاالت احلكم الصالح وحق االطالع وحرية تداول املعلومات والنزاهة 
واملساءلة ومكافحة الفساد وتشجيع الكتاب احملليني نحو االهتمام 

بهذه القضايا وضرورة املداومة على توعية اجلمهور بها.

د.معصومة إبراهيم

الشيخ فهد سالم العلي

صالح أبا اخليل

أكدت خالل غبقة جمعية المعلمين اكتمال استعدادات الوزارة الستقبال العام الجديد بنسبة تفوق الـ %90

الحمود: حسم تسكين الشواغر لمديري عموم العاصمة والجهراء قبل بدء العام الدراسي

وبينت احلمود ان تبادل الزيارات الس�هلي: جمعي�ة المعلمي�ن تحرص عل�ى التنس�يق م�ع وزارة التربي�ة لخدم�ة القضاي�ا التربوية
االجتماعية بني أعضاء األس����رة 
التربوية خطوة ايجابية لتعميق 
العالقات ومد جسور التعاون مبا 
يخدم العملية التربوية، معربة عن 
شكرها وتقديرها للحفاوة وحسن 
االستقبال الذي لقيته من رئيس 

واعضاء اجلمعية.
من جانبه قال رئيس اجلمعية 
عايض السهلي ان اجلمعية حترص 
على التنسيق والتعاون مع الوزارة 
خلدمة القضايا التربوية واملعلمني 
وتذليل كل العقبات التي تواجههم، 
مشيرا الى ان الوزيرة والقيادات 
التربوية حريصون على االستماع 
لوجهات نظر اجلمعية واطروحاتها، 
األمر الذي ساهم في حل الكثير من 

القضايا التي تخص املعلمني.
ه����ذا وقامت وزي����رة التربية 
بجولة على أقسام جمعية املعلمني 
واطلع����ت من خاللها على املكتبة 
وقاعات الورش التدريبية ومسرح 
اجلمعية وكذلك جتولت في قسم 
ال����ذي توفره  املكتبية  الل����وازم 
اجلمعي����ة كنوع من اخلدمة ألهل 

امليدان التعليمي.

لعدد منهم ومت رفع اسمائهم الى 
املدني����ة ونحن  دي����وان اخلدمة 
بانتظار الرد للمباشرة بإجراءات 
تعيينهم، مشيرة الى انهم من ذوي 
الكفاءات واخلبرات التي حتتاجها 

الوزارة.

لدى اخلدمة املدنية وهي املخولة 
بحسم ذلك.

وحول تعيني معلمني »بدون« 
واالستفادة من خبراتهم في التربية 
قالت احلمود ان الوزارة ليس لديها 
مانع في ذلك وقد مت اجراء مقابالت 

قطار التعليم في مسيرته.
 وتابعت احلم����ود ان الوزارة 
رفعت تصورها بشأن الكوادر الى 
ديوان اخلدمة املدنية، كما رفعت 
جمعية املعلم����ني تصورها بهذا 
اخلصوص ويبقى حسم املوضوع 

اليوم  ان اطالة  املدرسية، مؤكدة 
الدراسي يوم واحد او أي اضافة 
على الفت����رات الزمنية لن تتم اال 
بعد دراسات مستفيضة وأخذ رأي 
أهل امليدان حرصا من الوزارة على 
استقرار اجلسم التربوي ومضي 

ما يرام وهي عالقة تكاملية وليست 
ندية، الفتة الى ان اخلالف حول 
إطالة الدوام املدرسي مسألة جزئية 
والتربية ماضية في تطبيق اضافة 
قرار ال�25 دقيقة على يوم واحد في 
األسبوع لالستفادة منه في األنشطة 

املراقبة، اضافة الى العيادات الطبية 
املدرسية، معربة عن شكرها للجنة 
املناقصات املركزية على تعاونها في 

مجال مترير مناقصات الوزارة.
وذكرت د.احلمود ان العالقة بني 
الوزارة وجمعية املعلمني على خير 

عادل الشنان
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود عن 
حسم قرار تسكني الشواغر ملديري 
العموم ملنطقتي العاصمة واجلهراء 
قبل بداية العام الدراس����ي املقبل، 
مش����يرة الى ان الوزارة حريصة 
على توفي����ر األج����واء التربوية 
املالئمة لبدء العام الدراسي دون 

أي معوقات.
وقالت احلمود خالل حضورها 
الغبق����ة الرمضانية التي نظمتها 
جمعية املعلمني بحضور القيادات 
التربوية وأعضاء اجلمعية مساء 
امس األول ان استعدادات وزارة 
التربية جارية على قدم وس����اق 
الفتتاح العام الدراس����ي اجلديد، 
مبينة ان اجلوالت التفقدية التي 
قامت بها خالل األسبوع املاضي لعدد 
من املدارس أوضحت جهوزية تامة 
في مختلف القطاعات مبا يشير الى 
اكتمال االستعدادات بنسبة تفوق ال� 
90% واشارة الى ان الوزارة ماضية 
في تنفيذ مشاريعها التنموية ومنها 
مشروع الوجبات الغذائية للمرحلة 
االبتدائي����ة ومش����روع كاميرات 

جانب من جولة الوزيرة على أقسام اجلمعية الزميل جمال السويفان مع محمد الداحس فالح العجمي وطلق الهيم

)أنور الكندري(حديث باسم بني د.موضي احلمود وعايض السهلي بحضور متاضر السديراويد.موضي احلمود وعدد من القيادات التربوية في صورة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية املعلمني


