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األمير عزى حاكم إمارة الفجيرة
بوفاة أصيلة بنت سيف الشرقي

 بعث صاحب الس��مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى صاحب 
السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو املجلس األعلى حاكم امارة الفجيرة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها باذن اهلل تعالى 
الش��يخة أصيلة بنت سيف بن سرور 
الشرقي سائال املولى تعالى ان يتغمدها 
بواس��ع رحمته ويسكنها فسيح جناته 
وان يلهم األسرة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية الى 
أخيه صاحب الس��مو الش��يخ حمد بن 
محمد الش��رقي عضو املجلس األعلى 
حاكم إمارة الفجيرة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لها بإذن اهلل تعالى الشيخة أصيلة بنت 
سيف بن سرور الشرقي سائال املولى 
تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناص��ر احملمد ببرقي��ة تعزية 

مماثلة. 

العالقات الثنائية وأمن الخليج والقضايا اإلقليمية

سالم العبداهلل: 3 ملفات رئيسية تتطرق إليها
مباحثات رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين باإلدارة األميركية

واشنطنـ  كونا: وصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوفد املرافق إلى واشــــنطن في زيارة رسمية 
تســــتغرق يوما واحدا يلتقي خاللها نائب الرئيس األميركي 
جو بايدن ومستشار الرئيس األميركي لألمن القومي جيمس 

جونز.
وقال سفيرنا لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم العبداهلل 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيعقد 
خالل زيارته إلى واشنطن اجتماعات مع كبار املسؤولني في 

اإلدارة األميركية.
وأضاف الشيخ سالم في تصريح لـ »كونا« وتلفزيون الكويت 
في وقت متأخر من أمس األول ان سمو الشيخ ناصر احملمد 
سيلتقي خالل زيارته الى الواليات املتحدة التي تستمر يوما 
واحدا نائب الرئيس األميركي جو بايدن ومستشار الرئيس 

األميركي لشؤون األمن القومي اجلنرال جيمس جونز.
وأشار الى ان زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد هي األولى 
التي ستجمعه بأركان إدارة الرئيس باراك أوباما، مؤكدا في 
الوقت نفسه انها تأتي في إطار التشاور املستمر بني الكويت 

والواليات املتحدة نظرا للعالقات القوية واالستراتيجية التي 
جتمع البلدين. وأكد الشيخ سالم أن سمو الشيخ ناصر احملمد 
سيبحث مع املسؤولني األميركيني ثالثة ملفات رئيسية هي 
العالقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها لألمام وملف امن 
اخلليج السيما بعد انســــحاب القوات األميركية من العراق 
والعمل املشترك للكويت والواليات املتحدة لضمان امن هذه 

املنطقة احليوية الى جانب القضايا اإلقليمية.
وفي امللف اإلقليمي قال الشيخ سالم انه سيتم بحث ثالث 
قضايا أساسية منها امللف العراقي والعملية السياسية هناك 
وطبيعة دور العراق في املســــتقبل وامللف النووي اإليراني، 
حيث ســــيؤكد اجلانب الكويتي على موقفه الداعي حلل هذا 

امللف بالطرق السلمية.
وتابع الشيخ سالم قائال اما امللف اإلقليمي الثالث فيتمثل 
في القضية الفلسطينية حيث سيشكر اجلانب الكويتي اإلدارة 
األميركية على جهودها حلل هذه القضية املهمة والتركيز على 
أن حــــل هذه القضية هو من مصلحــــة األمن القومي العربي 

واألمن القومي األميركي.

الكويت س�تؤكد موقفها الداعي إلى حل الملف النووي اإليراني بالطرق السلمية وتناقش طبيعة دور العراق في المستقبل

السفير الشيخ سالم العبداهلل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

شارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 134 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية

الروضان: تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك
لنصرة قضايانا العادلة واالرتقاء بالمنظومة العربية

مع أعضاء املجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة مجددا على قرارات 
القمم العربية واألفريقية الرافضة 
لقرارات احملكمة اجلنائية الدولية 
بحق الرئيس عمر حسن البشير 
وأكدت تضامنها مع السودان ودعمه 
فـــي مواجهة قرارات احملكمة التي 
تهدف إلى النيل من قيادته الشرعية 
املنتخبة وتؤثر سلبا على اجلهود 

احلثيثة الحالل السالم.
وطالبـــت بالغـــاء االجراءات 
املتخـــذة في هذا الصـــدد خاصة 
أن السودان ليس عضوا في هذه 
احملكمة رافضة محاوالت تسييس 
مبادئ العدالة الدولية واستخدامها 
فـــي االنتقاص من ســـيادة الدول 

ووحدتها واستقرارها.
يذكـــر أن اللجنـــة تضـــم كال 
مـــن االمارات العربيـــة واجلزائر 
والســـعودية والسودان وسورية 
وعمان وليبيا ومصر واألمني العام 
للجامعة كما شـــارك فيها كل من 

قطر والبحرين.

السالم في الصومال

 من جانب اخـــر دعت اللجنة 
الوزارية العربية اخلاصة بالصومال 
الى ضرورة توفير احلماية الكاملة 
للشعب الصومالى وطالبت الدول 
العربية االفريقية باملساهمة بقوات 
الســـتكمال نشـــر بعثـــة االحتاد 
االفريقي في الصومال )أمصيوم( 
وتعزيزها. وأعربت اللجنة في بيان 
لها عقب اجتماعها ليلة امس على 
هامش اجتماعات املجلس الوزاري 
للجامعة العربية عن ادانتها القوية 
ألي عملية ارهابية تستهدف املدنيني 

أيا كانت ذرائعها ومبرراتها.
كما أعربت عن قلقها الشـــديد 
واالنزعاج البالغ من التدهور األمني 
الذي يشهده الصومال واستمرار 
أعمال القرصنة قبالة الســـواحل 
الصومالية نتيجة انهيار مؤسسات 
القائم بجميع  الدولة واالستهتار 

قيم حقوق االنسان.
وأعربت اللجنـــة عن تأييدها 
جلهـــود بعثة االحتـــاد االفريقي 
في الصومال ملســـاعدة احلكومة 
االنتقاليـــة الصومالية في توفير 

األمن واالستقرار في البالد.
ودعت اللجنـــة الدول العربية 
الى تقدمي دعم مالى شهرى قدره 
10 ماليني دوالر لتمكني الشرعية 
الصومالية من اعادة بناء مؤسسات 
الدولة واستعادة األمن واالستقرار 
وذلك اســـتجابة لطلـــب الرئيس 

الصومالي.

على هامـــش اجتماعات الدورة الـ 
134 للمجلس الـــوزاري للجامعة 
العربية بجهود البنك االســـالمي 
للتنمية وبرنامـــج األمم املتحدة 
االمنائي بالتعاون والتنسيق مع 
حكومة الســـودان لالعداد الدقيق 

لهذا املؤمتر.
وحثت الدول وصناديق التمويل 
العربية والغرف التجارية واملنظمات 
غير احلكومية العربية على املشاركة 
االيجابية في املؤمتر للمساهمة في 
مجال اعادة االنتعاش االقتصادي 
واالعمار والتنمية واحلد من الفقر 
وتوفير اخلدمات األساسية في شرق 

السودان.
وأكدت ضرورة اجراء االستفتاء 
على حق تقرير مصير اجلنوب في 
موعده املقرر وبشـــفافية ونزاهة 
وحتت رقابة دولية تشـــارك فيها 
جامعة الدول العربية وان يجري 
في اطار يتسق مع املعايير الدولية 
املتعارف عليها مشددة على ضرورة 
جعل الوحدة خيارا جاذبا تنفيذا 

لنصوص اتفاق السالم الشامل.
واشـــارت اللجنة الـــى أهمية 
تواصل دور اجلامعة العربية في 
االضطالع بدور ايجابي وبناء في 
الدولية  اآلليات  هذه اجلهود عبر 
واالقليمية التي مت انشاؤها مؤخرا 

والتي تشارك في أعمالها.
وارتـــأت اللجنة ايـــالء أهمية 
خاصة لتواصـــل وتعظيم جهود 
اجلامعة العربية والدول األعضاء 
في دعم خيار الوحدة اجلاذبة على 
النحو الذي يحقق األمن ويشـــيع 
االستقرار وينشر السالم في ربوع 
السودان وينعكس ايجابيا على دول 

اجلوار والقارة االفريقية.

مفاوضات الدوحة

كما قدرت اللجنة عاليا اجلهود 
احلثيثة التي تقوم بها دولة قطر 
الستئناف مفاوضات السالم اجلارية 
في الدوحة للوصـــول الى اتفاق 
سالم شـــامل ونهائي في دارفور 
واجلهود احلثيثـــة لكل من ليبيا 
ومصر للمساهمة في توحيد املواقف 
التفاوضيـــة للحركات املســـلحة 
الدارفورية بغية االسراع في عقد 

هذه املفاوضات.
ودعت اللجنة الى التخلي عن أي 
تصلب في املواقف والتجاوب مع 
اجلهود االقليمية والدولية املبذولة 
الستئناف العملية السلمية لدارفور 
مرحبة مببادرة حكومة السودان 
وضع استراتيجية جديدة ملعاجلة 
قضية دارفور في اطار من املشاورات 

رفاتهم في املقابر اجلماعية.
وأعرب املجلس في مشـــاريع 
قراراته اخلاصة بالعراق عن عميق 
التعازي ألسر الضحايا الذين جرى 
التعرف على رفاتهم والقلق حملنة 
أولئك الذين اليزال مكان وجودهم 

مجهوال.
وأشاد بتعاون وإشراف اللجنة 
الدولية للصليب األحمر على اجلهود 
التي تبذل من أجل كشـــف مصير 
جميع املفقودين خاصة بعد التحسن 
األمني في العراق واستعداد احلكومة 
هناك لتقدمي كل التسهيالت الالزمة 
ألعمال البحث عن الرفات، إلى وزارة 
حقوق اإلنسان العراقية إلنهاء هذا 
الوضع اإلنساني مبساعدة تقنية 
من بعثة األمم املتحدة في العراق 

)يونامي(.
وأكد املجلس ان التصور العربي 
للحل السياسي واألمني ملا يواجهه 
إلى  العراق من حتديات يســـتند 
احترام ســـيادة واستقالل العراق 
وهويته العربية اإلسالمية ورفض 
أي دعاوى لتقســـيمه مع التأكيد 
التدخل في شـــؤونه  على عـــدم 

الداخلية.
وشدد على ان تعزيز االستقرار 
العراق وجتـــاوز الصعوبات  في 
الراهنة يتطلب ان تعزيز العملية 
السياسية الدميوقراطية وحتقيق 
املصاحلة الوطنية ملعاجلة التحديات 
األمنية والسياسية وفي مقدمتها 
الطائفية  الفتنـــة  اجتثاث جذور 
الوزاري  واإلرهاب. وأكد املجلس 
العراقي  الشـــعب  إرادة  احتـــرام 
بجميع مكوناته في تقرير مستقبله 
السياسي مشـــيرا الى أن حتقيق 
األمن واالستقرار يقع على عاتق 
حكومة الوحدة الوطنية واملؤسسات 
الدستورية والقيادات السياسية 
العراقيـــة وعلى دعم ومســـاندة 
الدول العربية ودول اجلوار جلميع 
املبذولة ملكافحة اإلرهاب  اجلهود 

واملتسللني.

مبادرة الكويت لدعم السودان

 الى ذلك رحبت اللجنة الوزارية 
العربية املعنية بالسودان مببادرة 
الكويت اســـتضافة مؤمتر دولى 
العادة اعمار وتنمية شرق السودان 
يومي االول والثاني من ديسمبر 
املقبـــل وباجلهود املبذولة من كل 
الكويتي للتنمية  من الصنـــدوق 
االقتصاديـــة العربية والصندوق 
العربـــي لالمنـــاء االقتصـــادي 
واالجتماعي. كمـــا رحبت اللجنة 
في بيانها الصادر عقب اجتماعها 

العربية على املستوى الوزاري قد 
أدان مجـــددا االنتهاكات اخلطيرة 
حلقوق اإلنســـان التي متت أثناء 
الكويت وطمس احلقائق  احتالل 
املتعلقـــة باألســـرى واملفقودين 
الكويتيـــني ورعايا الدول األخرى 
الذين مت العثور على عدد من رفاتهم 

في املقابر اجلماعية.
وأعرب املجلس في مشـــاريع 
قراراته اخلاصة بالعراق عن عميق 
التعازي ألسر الضحايا الذين جرى 
التعرف على رفاتهم والقلق حملنة 
أولئك الذين اليزال مكان وجودهم 

مجهوال.

ملف المفقودين

وأشاد بتعاون وإشراف اللجنة 
الدولية للصليب األحمر على اجلهود 
التي تبذل من أجل كشـــف مصير 
جميع املفقودين خاصة بعد التحسن 
األمني في العراق واستعداد احلكومة 
هناك لتقدمي كل التسهيالت الالزمة 
ألعمال البحث عن الرفات، إلى وزارة 
حقوق اإلنسان العراقية إلنهاء هذا 
الوضع اإلنساني مبساعدة تقنية 
من بعثة األمم املتحدة في العراق 

)يونامي(.
وأكد املجلس ان التصور العربي 
للحل السياسي واألمني ملا يواجهه 
إلى  العراق من حتديات يســـتند 
احترام ســـيادة واستقالل العراق 
وهويته العربية اإلسالمية ورفض 
أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على 
عدم التدخل في شؤونه الداخلية. 
وشدد على ان تعزيز االستقرار في 
العراق وجتاوز الصعوبات الراهنة 
يتطلب ان تعزيز العملية السياسية 
الدميوقراطية وحتقيق املصاحلة 
الوطنية ملعاجلة التحديات األمنية 
والسياسية وفي مقدمتها اجتثاث 
جذور الفتنة الطائفية واإلرهاب.

الوزاري احترام  وأكد املجلس 
العراقـــي بجميع  الشـــعب  إرادة 
مكوناتـــه فـــي تقرير مســـتقبله 
السياسي مشـــيرا الى أن حتقيق 
األمن واالستقرار يقع على عاتق 
حكومة الوحدة الوطنية واملؤسسات 
الدستورية والقيادات السياسية 
العراقية وعلى دعم ومساندة الدول 
العربية ودول اجلوار جلميع اجلهود 
املبذولة ملكافحة اإلرهاب واملتسللني. 
وكان مجلس جامعة الدول العربية 
على املستوى الوزاري قد أدان مجددا 
االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان 
التي متت أثنـــاء احتالل الكويت 
وطمس احلقائق املتعلقة باألسرى 
واملفقودين الكويتيني ورعايا الدول 
األخرى الذين مت العثور على عدد من 

القاهرة - هناء السيد وكونا: 
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ضرورة 
العمل من اجل االرتقاء باملنظومة 
العربية والنهوض بها ملا فيه خير 

وصالح االمة العربية.
وقال الروضـــان في تصريــح 
لــــ »كونـــا« عقب مشـــاركته في 
الـ 134  العادية  الدورة  اجتماعات 
الدول  الوزاري بجامعة  للمجلس 
العربية انـــه »يتعني علينا العمل 
جميعا لتعزيز مفهوم العمل العربي 
املشترك لنصرة قضايانا العادلة« 
معتبرا ان جامعة الدول العربية هي 
املنظومة العربية التي نســـتطيع 
من خاللها دعم العمل والتضامن 

العربي.
واضاف ان االجواء التي سادت 
الـ 134  العادية  الدورة  اجتماعات 
التي انهـــت اعمالهـــا امس األول 
كانت »ايجابيـــة« وتناولت جملة 
من القضايا العربية املطروحة على 
جدول االعمال ومتيزت بالتوافق 

حول القضايا اجلوهرية.

بحث ملفات القمة االستثنائية

واوضح الروضان ان االجتماعات 
بحثت عددا من املوضوعات اخلاصة 
مبراجعة امللفات التي ســـتعرض 
على القمة العربية االستثنائية في 
مدينة سرت الليبية في التاسع من 
الشهر املقبل السيما مقترحي األمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى حول تطوير منظومة العمل 
العربي املشـــترك ومبادرة رابطة 

دول اجلوار.
وذكـــر الروضـــان ان هذيـــن 
املوضوعـــني قد مت ارجـــاء النظر 
فيهما حيث ســـيتم بحثهما خالل 
اجتماع وزراء اخلارجية العرب في 
الثامن من شهر اكتوبر املقبل في 
سرت ورفعهما الى القمة العربية 
االســـتثنائية على مستوى القادة 
وامللوك والرؤساء التخاذ ما يرونه 

مناسبا بشأنهما.
الكويت بوفد يرأسه  وتشارك 
الوزير الروضـــان ويضم كال من 
مدير ادارة الوطن العربي بوزارة 
اخلارجية السفير جاسم املباركي 
ومندوبنا لدى جامعة الدول العربية 
السفير جمال الغنيم واملستشار في 
البكر والسكرتير  املندوبية احمد 
اول في املندوبيـــة نواف العنزي 
اضافة الى السكرتير اول في ادارة 
العربي بوزارة اخلارجية  الوطن 

نايف العتيبي.
وكان مجلـــس جامعـــة الدول 

)ناصر عبد السيد( جانب من االجتماعات  الوزير روضان الروضان خالل مشاركته في االجتماع الوزاري

شارك في منتدى منظمة التجارة العالمية في جنيڤ

الجاسر طالب المعلمين والمعلمات بالتوقيع على عريضة االعتراض

العمير: الكويت تتطلع إلى تبوؤ مكانة
اقتصادية ومالية مرموقة في العالم

»المعلمين«: مبررات إطالة دوام يوم الثالثاء 
مضللة واجتهادات فردية

جنيڤـ  كونا: اكد عضو مجلس 
األمة النائب د.علي العمير اهمية 
منتدى منظمــــة التجارة العاملية 
املفتوح الذي اختتم اعماله امس 
نظرا حلجم امللفات والقضايا التي 

تناولها.
ولفت في هذا السياق الى حرص 
عدد كبير من ممثلي الســــلطتني 
التشريعية والتنفيذية من مختلف 
دول العالم على املشاركة فيه الى 
جانب ممثلني عن الدوائر االقتصادية 
والتجارية الدولية وشريحة واسعة 
من منظمات املجتمع املدني وغير 

احلكومية املعنية بذات امللف.
وأضاف العمير لـ »كونا« ان مشاركة ممثلني عن 
احلكومات والبرملانات على مدى 3 أيام كانت ضرورية 
في مثل تلك املؤمترات ملتابعة ما يحدث على الساحة 

الدولية في ملف التجارة واالقتصاد العامليني.
واشار الى ضرورة ان يتعرف صناع القرار السياسي 
واالقتصادي على التوجهات السائدة في العالم حول 
مستقبل التجارة العاملية واالقتصاد الدولي وانعكاسات 
تلك التوجهات على سياســــات الدول واملؤسســــات 
التجارية واالقتصادية سواء مبوجب القوانني املعمول 
بها حاليا في كل دولة أو فيما ميكن أن تطوره الدول 
من قوانني وتشريعات تواكب بها املتغيرات الدولية في 

تلك الساحة وحتفظ بها مصاحلها في الوقت ذاته.
وأوضح ان املنتدى ركز على كيفية عدم الوقوع 
فـــي أزمة اقتصادية وماليـــة عاملية جديدة وعدم 
الوقوع في فخ معامالت جتارية تؤدي الى أزمة أو 
مشكالت ذات ابعاد دولية مثلما حدث في السنوات 

املاضية.
وأكد العمير أن رسالته الى مجلس األمة بعد هذا 
احلشــــد الهائل من املعلومات اثناء املنتدى ستكون 
النظر الى مدى الشــــفافية التي تتمتع بها قوانيننا 
وتشريعاتنا في املجاالت االقتصادية واحلرص على 
جودة االنتاج السيما ان الكويت تتطلع الى أن تتبوأ 

مركزا جتاريا وماليا واقتصاديا مرموقا في العالم.
وبني أن الكويت ليست بعيدة عن العالم بل على 
عالقة وثيقة باحلركة التجارية الدولية وتتفاعل معها 
وتؤثر وتتأثر بها فلذا يجب أن تضمن التشــــريعات 
الكويتية ذات الصلة عالقة قوية وشفافة مع األطراف 

اخلارجيــــة في مجالــــي التجارة 
واالقتصاد.

وأوضح أن النقاشات التي دارت 
خالل املنتدى متحورت حول عدة 
نقاط اساسية مثل كيفية تطويع 
العاملية لتالفي  التجارية  احلركة 
املتغيرات املناخية السلبية واآلثار 
املدمرة للبيئة »اذ رأينا أن سفنا 
ضخمة تلقي بأحمالها في البحار 
واحمليطات لهدف اقتصادي محدد 
ولكنها في الوقت ذاته تتسبب بشكل 
مباشر في أضرار بيئية جسيمة 

تتفاقم من يوم الى آخر«.
كما تناولت جلســــات احلوار 
كيفية احلفاظ على املوارد الطبيعية وادارتها بشكل 
يخدم البشــــرية والبيئة لكنه أوضح أن تلك النقطة 
تفرق بني الثروات الطبيعية التي هي ملك للدول مثلما 
هي احلال مع الثروة النفطية وبني الثروات الطبيعية 
املشــــتركة مثل املياه والهــــواء وغيرها والتي يجب 
على اجلميع املشــــاركة الفعالة لضمان استمراريتها 
واســــتفادة اجلميع منها بدال مــــن البحث عن الربح 
الســــريع بغض النظر عن مدى األضرار التي ميكن 

أن تنجم عن ذلك.
وأضاف العمير ان ملف العالقات بني الدول الغنية 
واألخرى الفقيرة كان حاضرا في جميع املناقشــــات 
تقريبا اذ حرص املنتدى على تناول امكانية حتقيق 
التوازن في العالقة بني الطرفني عوضا عن أن تكون 
عالقة بني منتج قوي الهث وراء الربح السريع دون 
مراعاة جودة االنتاج والنزاهة في األسعار ومستهلك 
فقيــــر يرضى مبا يحصل لــــه دون حول أو قوة في 

االعتراض عليه لضعفه.
واشار الى أن املنتدى تناول اهمية احلرص على 
أخالقيات التصنيع ومبادئ التجارة العادلة وكيفية 
تطبيقها عمليا والشفافية في التعامالت لضمان النزاهة 
وتكافؤ الفرص واحلرص على مصلحة املستهلك في 
املقام األول. وقال ان التحدي القائم هو التوصل الى 
معادلة متوازنة تضمــــن جتارة عاملية وحرة تكون 
عادلة ونزيهة وتتمع بالشــــفافية اال ان ذلك يتطلب 
جدية في الثقة بني األطراف مبن فيهم املستهلك أيضا 
وضمان تناسب اجلودة مع الســــعر والتزام الدول 

املنتجة بأخالقيات التصنيع والتجارة.

د.علي العمير

عبدالرحمن اجلاسر

دورهم الكبير واألساسي في العملية 
التعليمية ورسم وتنفيذ خططها. 
واضاف اجلاسر ان اجلمعية باتت 
مكرهة على اتخاذ خطوات التصعيد 
بعد ان استنفدت كل الوسائل التي 
اكدت فيها موقفها الرافض الي زيادة 
غير مبررة او غير مدروســــة في 
ساعات اليوم الدراسي ما لم ينظر 
اليها بنظرة شمولية واسعة، ووفق 
دراسة ميدانية متكاملة يؤخذ فيها 
برأي اهل امليدان بشــــكل اساسي، 
فيما حرصت على رفع مذكرة الى 
وزيرة التربية شرحت فيها بوضوح 
كامل وبأســــس تربوية وميدانية 
اســــباب رفض زيادة الـ 25 دقيقة 
على الساعات الدراسية ليوم الثالثاء 
والتي جاءت بناء على طلب قطاع 
الطالبية بغرض تفعيل  االنشطة 
الوالء واالحساس بالشعور  مبدأ 
الوطني ونبذ العنف وتعزيز القيم 
التربوية، وهو مبــــرر غير مقنع 
ويشوبه العديد من اجلوانب املهمة 
من حيث اخلطط وآلية التنفيذ، ومن 
حيث وجود العديــــد من العوامل 
التي  واخلطط املدرسية املعتمدة 
تقوم بنفس االهداف والغايات دون 

احلاجة الى الزيادة.

وجه رئيــــس جلنــــة متابعة 
الدوام املدرسي في جمعية املعلمني 
الدعوة الهل  عبدالرحمن اجلاسر 
امليدان مــــن املعلمــــني واملعلمات 
املدرســــية للمشــــاركة  واالدارات 
الفعلية فــــي التعبير عن رفضهم 
الطالــــة دوام يوم الثالثاء ملدة 25 
التوقيع  دقيقة، وذلك من خــــالل 
على العريضــــة التي مت توزيعها 
عن طريــــق الفاكس على املدارس 
او عن طريق احلضور الشخصي 
للجمعيــــة او فرعيها في االحمدي 
واجلهراء للتوقيع عليها ومن ثم 
رفعها الى وزيرة التربية د.موضي 
احلمود، لتكون مبنزلة تعبير واضح 
وصريح لرفض اهل امليدان خلطة 
االطالة التي اقرتها الوزارة وفق آلية 
مبهمة ومبررات مضللة واجتهادات 
فردية، ودون ان تكون قد جاءت وفق 
دراسة متكاملة ومستوفية روعي 
فيها اخذ رأي اهل امليدان على اقل 
تقدير، وما جــــاء في املذكرة التي 
رفعتها اجلمعية الى الوزيرة ومت 
من خاللها توضيح اسباب الرفض 
والتحفظ مبنظور تربوي وميداني 

واضح والسباب منطقية.
وذكر اجلاسر ان هذه العريضة 

تأتي مصاحبة للخطوات التي اقرها 
مجلس ادارة اجلمعية ومن ضمنها 
تنظيم جتمع احتجاجي يوم الثالثاء 
اخلامس من اكتوبر املقبل امام املبنى 
رقم »1« في الوزارة مبنطقة الشويخ، 
للتأكيد على املوقف الرافض لالطالة، 
علما بأن هذا اليوم ســــيتزامن مع 
اول يوم تطبق فيه الوزارة عمليا 
خطتها املزعومة، كما انه سيتزامن 
مع احتفــــاالت العالم بيوم املعلم 
الذي يتطلب فيه تكريس  العاملي 
مبادئ احلفاظ على حقوق املعلمني 
وتعزيز مكانتهــــم والتأكيد على 


