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أكد في المؤتمر الصحافي التحاد الصيادين أهمية تحقيق األمن الغذائي

الطبطبائي: ندعم مطالب الصيادين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية
نأخذ قروضا على مزارعنا ربع 
مليون أو نصف مليون دينار من 
البنك الصناعي وندفع أقساطا 
تزيد ع���ن 3 آالف دينار، فأين 
دعم الدولة؟ يقولون هناك ناس 
تأخذ دون وجه حق، فأين رقابة 
الهيئة، أين ضبطياتها؟ وكان 
الرقابية  أدواتها  عليها تفعيل 
للحد من التالعب بدال من منع 

الدعم.

أزمات متتالية

بدوره، انتقد أمني عام قوى 
11/11 ناصر الش���ليمي األزمات 
املتتالي���ة للح���وم واخلضار 
واألس���ماك والرياضة وخطة 
التنمي���ة وغيره���ا، مؤكدا ان 
احلكوم���ة ه���ي م���ن تتحمل 

مسؤولية تلك األزمات.
وأكد ان ما يحدث أكبر من 
مجرد قض���ية هيئة، ألن األزمات 
كثي���رة ومتتالية ومتواصلة، 
وه��ناك تعم���د من احلكومة، 
فخطة التنمي���ة أقروها بكلفة 
37 ملي���ارا وال يوجد بها بند 
واحد يش���ير الى تنمية األمن 

الغذائي.
وأض���اف ان���ه عندما بدأت 
أزمة البنوك قامت الدنيا، لكن 
ما يحدث اآلن أزمة تهدد األمن 
الغذائ���ي الذي ه���و جزء من 
منظومة أمنية كاملة، لم يحرك 
انهم يحاسبون  أحد س���اكنا، 
الصيادين على نوع غزل تاركني 

البحر كله ملوثا.

تعويض النقص

من جانبه، استعرض أمني 
س���ر احت���اد الصيادين ظاهر 
الصويان عددا من املستندات 
التي توضح تعسف الهيئة ضد 
الصيادين وجتاوزها في بعض 
األمور، وقال ان مش���اكلنا مع 
الهيئة كثي���رة بدأت مع بداية 
املجلس اجلديد، وان هناك من 
يصيدون باجلون حتت أنظار 
الثروة السمكية لتعويض نقص 
السمك احلاصل بسبب امتناع 

الصيادين عن الصيد. 
وأش���ار الى انه كان مقررا 
اجتم���اع الث���روة الس���مكية 
مبسؤولني عن الصيد في الدول 
املجاورة للحصول على قرار 
النايلون  مبنع الصيد بالغزل 
أحادي الش���عير، لكن فش���ل 

االجتماع.
وأشار الى كتب للهيئة بأنه 
ال يجوز سحب الرخص وهم 
يسحبون الرخص، كما أشار 
الى حكم محكمة صادر لصالح 
احد الصيادين رفضت »الثروة 
الس���مكية« تنفي���ذه رغم انه 

مصدق من صاحب السمو.
وانتقد العملي���ات الكيدية 
ضد الصيادين، منوها بحجز 
25 طرادا و57 رخصة من على 
الشاطئ بتهمة باطلة، مت حجزهم 
ثالثة أسابيع ثم أفرج عنهم دون 

توجيه تهم اليهم.
وتساءل: ملاذا يتم تفعيل قرار 
منذ 2004 اآلن بالذات، مؤكدا ان 
هذا لسببني أولهما القضاء على 
مهنة الصيد بالطراريد والسبب 
اآلخر زعزعة الثقة في مجلس 
ادارة االحت���اد احلالي لصالح 

القائمة السابقة.

حمد العنزي
نظم احتاد الصيادين مساء 
اول من امس مؤمترا صحافيا 
مبشاركة جتمع نقابي ضد الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
لثالثة احتادات معنية بتوفير 
الغذائي، ورئيس احتاد  االمن 
املزارعني سعود العرادة، ورئيس 
احتاد مربي الثروة احليوانية 
البغيلي ورئيس احتاد  محمد 
الصيادين محمد العريفان وامني 
السر ظاهر الصويان وامني سر 

قوى 11/11 ناصر الشليمي.
في البداية استعرض رئيس 
احتاد الصيادين محمد العريفان 
أش���كال التعسف القائم، قائال 
ان قرار انش���اء هيئة الزراعة 
رقم 83/94 باملرسوم االميري 
كان الهدف من���ه توفير االمن 
الغذائي للبالد، ولكن لألسف 
اصبحت هناك اشكاالت كبيرة 
مع كل القطاعات التي توفر االمن 
الغذائي بالبلد كاحتاد املزارعني 
واحتاد مربي الثروة احليوانية 
واحتاد الصيادين، وما حدث 
ان املش���اكل تفاقمت ووصلت 
الى طريق مسدود، وجلأنا الى 
وزير االش���غال العامة ووزير 
الذي  البلدية،  الدولة لشؤون 
اصدر تعليماته مشكورا للهيئة 

بعدم التعسف.

تظاهرة وطنية

من جانبه قال النائب د.وليد 
الطبطبائ���ي ان جتم���ع هذه 
االحتادات هو تظاهرة وطنية 
تضم جميع االحتادات والنقابات 
املس���ؤولة عن االمن الغذائي، 
سواء كان من الثروة احليوانية 
او من املزارعني او من الصيادين، 
فهذه هي الثروة الوطنية التي 
متثل الضمان لضبط االسعار 
واجل���ودة وتش���غيل العمالة 
والدفع باالقتصاد، وايضا اشغال 
وقت الناس فيما ينفعهم، وبدال 
من ان تكون لهم هوايات سيئة، 
تكون لهم هوايات مفيدة للبلد، 
تقلل االستيراد، فهذه القطاعات 
لها دور حيوي مهم جدا، يجب 
على الدولة رعايتها واعطاؤها 

الدعم املناسب.
وأضاف نحن لسنا في دول 
تفرض الش���روط، هناك دول 
تفرض ما يس���مى باحلمائية، 
وجتعل املنتج احمللي في حماية 
القائمون  كبيرة، لكن لألسف 
على توفير االمن الغذائي عندنا 
ال يحظ���ون بالدعم اال بش���ق 
االنفس، وهذا يدعونا الى تقوية 

هذه االحتادات.

حماية قانونية

الى ان الصيادين  واش���ار 
عندما امتنعوا عن نزول البحر 
لم يكن لهم اي حماية قانونية، 
واتهم���وا بأنه���م وراء ارتفاع 

اسعار االسماك.
واكمل ان الغريب في االمر هو 
الصدام احلاصل وعدم االعتداد 
برأي اصحاب الشأن، فالهيئة ال 
تستمع لصوت اصحاب الشأن 
مع ان املفترض في هذه القضايا 
احليوية االس���تماع لهم، فهم 
حريصون على البلد وعلى جون 
الكويت، فقد اعجبني ش���عار 
احتاد الصيادين الذي يقول ان 

تضع أمامنا العراقيل الواحدة 
تلو األخرى.

من جهته، قال رئيس احتاد 
العرادة ان  املزارعني س���عود 
اآلالم واحدة واملصيبة واحدة، 
اننا نواجه الويالت من الهيئة 
العامة للزراعة، مستغربا تدني 
قيمة الدعم الذي يحصل عليه 
الصيادون، وان هذا الدعم كان 
مقررا منذ الثمانينيات، ومازال 
قائما رغم غالء االسعار وغالء 

تكلفة الطراريد واللنشات.

صيد وتصدير

وانتق���د موقف الهيئة التي 
تتفنن في إص���دار قوانني للي 
ذراع الصيادي���ن وتركيعه���م 
وتخضيعه���م، بدال من اصدار 
قوان���ني للتس���هيالت لتوفير 
مادة غذائية مه���مة للمواطن 
الكويتي، رغم السماح لآلخرين 
بالصي���د وتصدي���ر صيدهم 
للخارج، وفي ذات الوقت يسمح 
آلخرين باس���تيراد أسماك من 
اخلارج تب���اع على أنها منتج 

كويتي.
الى ان الصيادين  وأش���ار 
يواجهون الصعاب داخل البحر 
املرتفعة  الطق���س  من حرارة 
وبرودت���ه املفاجئة واألمواج، 
وذلك لتوفير االسماك للشعب 
الكويتي، مؤكدا انهم يواجهون 
املوت لكس���ر احتكار التجار. 
وانتقد تدني الدعم للمزارعني 
الثمانينيات 60  الذي كان في 
فلس���ا لكيلو الطماطم وغيره 
من اخلضراوات واآلن أصبح 
15 و20 فلس���ا، حتى أصبحنا 

خيط واحد هم يطالبون بثالثة 
خيوط نايلون مغلف بالقطن، 
والقصد منه ليس عدم التحلل 
كم���ا يدعون القص���د منه هو 
تقليل املصيد مبا معناه تقليل 
اجله���د على البح���ر، فالهيئة 
تدعي ان الثروة السمكية قلت 
وكانت في السابق اكثر لكنهم 
يسقطون من حساباتهم االسباب 
احلقيقية وراء وفرة االسماك 
في الثمانينيات، وهي احلرب 
� االيرانية، حيث لم  العراقية 
يكن هن���اك صيد من اجلانبني 
فكان���ت لدين���ا وف���رة، حيث 
كانت االسماك تأخ���ذ حريتها 
من اقاصي البحار حتى تصل 
عندنا لك���ن بعد وقف احلرب 
بني اجلانبني ثم حترير العراق 
انتش���ر الصي���ادون من دول 
اجلوار وه���ذا حقهم، ولم يعد 
امامنا س���وى السمكة الهاربة 

من شباكهم لنصطادها.

تسهيالت حكومية

من جانبه، قال رئيس احتاد 
مربي الثروة احليوانية محمد 
صالح البغيلي، كارثة أن نرى 
ثالثة احتادات انتاجية حيوانية 
وزراعية وسمكية متوقفة، وال 
أدري ماذا أسمي احلكومة، هل 
هي حكومة الطماط أم حكومة 
الشعير أم األسماك؟ من املسؤول 
عن محارب���ة 3 احتادات؟ من 
املس���ؤول عن محارب���ة أهل 
الكويت؟ نستغرب من الوضع 
القائم أمام األمن الغذائي الذي 
هو أمن وطني وقومي، فبدال من 
ان تعطينا احلكومة التسهيالت، 

جون الكويت خط احمر، ومعنى 
ذل���ك ان الهدف واحد، كان من 
املمكن االجتماع وحل املشاكل 
بال عواصف، اما الوصول الى 
الصدام والقرارات »القراقوشية« 

فهذا شيء غريب.

الثروة الحقيقية

وأك���د د.الطبطبائي دعمه 
للصيادين قائال نضم صوتنا 
الى صوت الصيادين واملزارعني 
ومربي الثروة احليوانية على 
أن تكون هناك حماية لهم بشكل 
افضل، فه���م الثروة احلقيقية 
للبلد، والوضع احلالي غير سار 
فهناك اضطراب في االس���عار، 
بسبب غياب الرؤية الصحيحة 

لهيئة الزراعة.
وق���ال إن الهيئ���ة العام���ة 
للزراعة لألس���ف فش���لت في 
دورها، ولم تق���م بدورها في 
الث���روة احليوانية او  حماية 
السمكية او الزراعية، وينبغي 
القائم���ني  عل���ى املس���ؤولني 
عليها مراجعة انفس���هم، واال 
يكون دورهم تعسفيا محبطا 
للمنتجني »قاعدين يطقونهم 
على روسهم«. وفي ختام كلمته 
متن���ى ان يق���ف مجلس االمة 
التي  القطاعات  واحلكومة مع 

تؤمن األمن الغذائي للبلد.
وعقب محمد العريفان على 
كلم���ة الطبطبائي موضحا ان 
ال���ذي تطالب  الداكرون  غزل 
به الهيئة ه���و ليس قطنا بل 
هو غزل متعدد الشعيرات من 
النايلون مغطى بطبقة قطنية، 
فاإلشكالية مع الصيادين على 

أوضحت في بيان لها أن الدعم الزراعي يرتبط بعدم ارتكاب التجاوزات

»الزراعة«: ال نمنع االنتاج المحلي من األسماك 
واالستيراد لتحقيق التوازن في السوق وضبط االسعار

محمد راتب
ص����در بيان عن هيئة الزراعة ادان فيه ما تداوله 
البعض حديثا من افتراءات وممارسة للضغوط لتحقيق 
مآرب شخصية تنفيعية ال عالقة لها بالصالح العام 

وال احلفاظ على ثروات الوطن.
واشار البيان الى ما اثاره البعض ونقله مغلوطا 
الى الرأي العام حول الدعم وصعوبة احلصول عليه 
مبا يجافي الواقع متاما فاجلميع يعلم ان الدعم الذي 
تقدمه الدولة ممثلة في هيئة الزراعة ترصد له ميزانيات 
سنوية من قبل اجلهات الرسمية بالدولة ويتم على 
ضوء املبالغ املرصودة بتلك امليزانيات وضع القرارات 
التي تنظم صرف الدعم سنويا، كما تلجأ الهيئة في 
الكثير من االحيان الى املطالبة واالحلاح لدى اجلهات 
املعنية بزيادة مخصصات الدعم الس����نوي ملجابهة 
االرتفاع العاملي في اس����عار امل����واد االولية لصناعة 
الزراعة، فعلى س����بيل املثال تشهد االسواق العاملية 
حاليا ارتفاعات مطردة وقفزات في اس����عار الشعير 
املادة االساسية لعلف احليوان، كما تشهد اسواق بيع 
وتداول البذور واملبي����دات وغيرها من مواد زراعية 
اساسية ارتفاعات عاملية مشابهة مما يرفع من التكاليف 
الفعلي����ة لالنتاج الزراعي، ومن جهة اخرى تش����هد 
البالد انتاجا متناميا وزيادة كبيرة بكميات االنتاج 
النباتي واحليوان����ي ادت الى زيادة املبالغ املطلوبة 

للدعم سنويا.

تكاليف االنتاج

واستطرد البيان مشيرا الى ان اجلميع اصبح اآلن 
يستقرئ تلك احلقائق ويعلمها جيدا، اال ان التزام الدولة 
وتقاسمها للمنتج واملربي والصياد في تكاليف انتاجه 
ورفع فاتورة مبيعاته وهامش ربحه هذا االلتزام مرتبطا 
� ويجب ان يس����تمر مرتبطا � بالتزام مقابل من جهة 
املنتج باحترام القانون وتغليب مصلحة الوطن على 
املخالفات التنفيعية واحلفاظ على الصالح العام وعدم 
ارتكاب املخالفات التي حتجب عنه هذا الدعم، ونكرر 
لن يصرف الدعم للمخالفني واملتجاوزين ومستنزفي 
الثروة الوطنية. واشار البيان الى ان قرارات تنظيم 
نشاط الصيد التي تصدر عن الهيئة هي نتاج ابحاث 
علمية موثقة ومتعارف عليها عامليا ومقررة من قبل 
كبرى املنظمات الدولي����ة املعنية بالثروات البحرية 

وحمايتها من التلوث والتدمير.
واشار البيان الى ان تلك القرارات وان كان للبعض 
منها اعباء بسيطة نتشارك في حتملها، اال ان ذلك 
يهون في مقابل الهدف الوطني االسمى في احلفاظ 
على صالح الوطن وحماية ثروته البحرية ووقف 
التدهور والتدمير احلادث ملواردها، ونعتقد ان ذلك 
هدف اسمى على جميع ابناء هذا الوطن التضافر 
لتحقيق���ه حبا فيه وحفاظا عل���ى موارده والنأي 
ب���ه عن عبث التجاوز من قبل البعض من العمالة 
االجنبية التي ال تهتم بصالح هذا الوطن، بل واعتادت 
على ارتكاب مخالفاتها اجلس���يمة وانتهاك حلرمة 
ثرواته، ولالس���ف جتد من يدافع عنها ويساندها 
من بعض ابناء هذا الوطن لتحقيق مصالح مادية 

آنية ضيقة.
ويكرر البيان انه على ضوء احلقائق السابقة فان 
الدعم بش����تى مجاالته يقدم بصورة دورية منتظمة 
على ضوء محورين، اولهما االلتزام بالقانون وعدم 
ارتكاب التجاوزات واملخالفات وثانيهما توافر املبالغ 
املطلوبة بامليزانية املقررة من قبل اجلهات الرسمية 

بالدولة لهذا الغرض.
كما اشار البيان الى ما اثاره البعض من اتهامات 
عارية من احلقيقة في ش����أن سماح الهيئة باستيراد 
االس����ماك في مقابل منع احمللي، نكرر ان هذا االدعاء 
يجافي احلقيقة متاما فالهيئة ال متنع االنتاج احمللي 
من الثروة الس����مكية، على الرغ����م من تنامي بعض 
االصوات الشعبية املتخصصة والنيابية الستصدار 
ق����رار وقف الصيد نهائيا لفترة محددة اكثر من عام 

لتنمية املخزون السمكي اال اننا نبحث في امكانيات 
ذلك على ضوء توافر املبالغ املالية املطلوبة للتعويض 

عن وقف الصيد.
وتكرر الهيئة انها ال متنع االنتاج احمللي من الثروة 
السمكية امنا تسعى الى تنميته وتطويره واحلفاظ 
على موارده من خالل تنظيم نشاط الصيد مبا يحقق 
احلفاظ على املوارد البحرية شريانا متجددا ورافدا 
متوارث����ا لألمن الغذائي مع حتقيق هامش ربح مجز 

للصياد.
ويس����تطرد البيان مؤكدا على ان استمرار الهيئة 
في الس����ماح باستيراد االسماك من اخلارج يأتي في 
اطار حتقيق التوازن بالسوق وزيادة املعروض من 
االس����ماك لضبط االسعار واس����تمرار توفير املنتج 
السمكي بالسوق احمللي باسعار منافسة للمستهلك 
وعدم ترك املجال حتت رحمة القلة من املس����تغلني 
الذين يسعون الى الضغط التنفيعي بافتعال موجات 
من رفع اسعار منتجات االسماك وقلة املعروض منها 
عبر االضرابات عن العمل واملتاجرة غير املشروعة 
مبصدر القوت والغذاء الرئيسي للكثيرين من أبناء 

هذا الوطن.
وفي ه����ذا االطار فالهيئة ترف����ض متاما التدخل 
الذي يحاوله البعض من املنتفعني في شؤون ادارتها 
وسياستها الداخلية، مؤكدة على انها تنأى بنفسها 
عن الرد على تلك التدخالت التي تطاولت حتى على 
رئاسة مجلس ادارتها الذي يصدر بتشكيله مرسوما 
اميريا ويضم نخبة معروفة بخبرتها االدارية واهتمامها 

بالشأن الزراعي.
وتس����تنكر هذا التدخل الس����افر، مشيرة الى ان 
سياسات الهيئة االدارية والتنظيمية والفنية هي شأن 
داخلي يكفله لها القانون، مش����يرة الى ان االحتادات 
الزراعية جميعها ممثلة باللجان التنسيقية والفنية 
بالقطاعات املعنية التي تس����تقرئ مرئياتهم دوريا 
في جمي����ع ما يتعلق بالنواح����ي الفنية والقانونية 
اخلاصة بكل نش����اط نباتي حيواني او سمكي عبر 
تلك اللجان والتي تض����م كذلك نخبة من املختصني 
من الفنيني والقانونيني بالهيئة وتتخذ القرارات من 
خاللها عبر التصويت اجلماعي واالتفاق الذي يحقق 

الصالح العام.

محاجر بيطرية

كما اش����ار البيان الى انه فيم����ا يتعلق باحملاجر 
البيطرية فان الهيئة تسعى نحو مواكبتها مع االجتاهات 
العاملي����ة بهذا املجال والتي تضمن توافر املواصفات 
البيطري����ة املقررة من قبل املنظم����ة العاملية لصحة 
احليوان بشأنها، هذا وقد ادرجت ضمن خطتها للتنمية 
السنوية مشروعا متكامال لتطوير تلك احملاجر على 

احدث النظم البيطرية املتعارف عليها دوليا.
وعلى صعيد متصل اش����ار بيان الهيئة الى انها 
ال تألو جهدا نحو دعم تطوير املنتج النباتي احمللي 
ومنافس����ته ملثيله االجنبي عبر العديد من احملاور 
يأتي على رأس����ها تقدمي الدعم املادي والعيني لهذا 
املنتج وكذلك توفير احدث الوسائل والظروف املوائمة 
لتسويقه عبر منافذ تسويقية تتواكب مع املواصفات 

العاملية في هذا االجتاه.
وفيما يتعلق بس����وق الصليبية ف����ان قرار نقل 
الس����وق من منطقة الش����ويخ الى منطقة الصليبية 
ال يدخ����ل ضمن مجال عمل الهيئ����ة امنا جاء تنفيذا 
للمخطط التنظيمي للمنطقة وعلى قرار من اجلهات 

املعنية بهذا الصدد.
انتهى بيان الهيئة مؤكدا على ترحيبها بالنقد البناء 
وتواصل تعاونها مع مختلف اجلهات واآلراء املعنية 
لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بش����تى مجاالته اال 
انها تهيب بجميع املخلصني تغليب مصلحة الوطن 
على املصالح االنية واملادية الضيقة ووقف الضغوط 
لتحقيق املصالح واملآرب الفردية على حساب مصلحة 

الوطن وتبديد ثرواته.

الديحاني يدعو الكويتيين إلى تطبيق منع الصيد في سورية
دمشقـ  كونا: دعا سفيرنا 
لدى سورية عزيز الديحاني 
أمس بعض املواطنني الكويتيني 
الى االلتزام بتطبيق قرار منع 
)القنص( في سورية  الصيد 
ــورية  واحترام القوانني الس
ــارية املفعول  التي التزال س
وحتظر الصيد بكل أشكاله.

وقال الديحاني في تصريح 
ــورية متنع  لـ »كونا« ان »س
منعا باتا ممارسة هذه الهواية، 
ــدرت العديد من  ــث أص حي
القوانني أخيرا لتفعيل حملة 

املنع والتأكيد على تطبيق القوانني«.
ــورية تعمد في  ــلطات الس وأضاف ان الس
ــني الى مصادرة  ــــر القــوان حال ضبط كس
أدوات ومعدات الصيد التي بحـــوزة املخالفني 

وحتويلهم الى اجلهات األمنية 
املختصة لتنفيذ مواد قانون 
الصيد والتي تتضمن عقوبة 
ــم الترحيل من  ــف ث التوقي

البالد.
الديحاني  السفير  وحذر 
من تبعات االنتهاكات املتكررة 
في كل عام للقوانني السورية 
ــاظ على  الى احلف ــة  الهادف
البيئي واستباحتها  التوازن 
ــخاص،  من قبل بعض األش
ــفه لتعودهم  ــا عن أس معرب
على ارتكاب املخالفات وتدمير 

احلياة البرية.
وكان مجلس الوزراء السوري قد أصدر قرارا 
ــنوات، واليزال  مبنع الصيد منعا باتا ملدة 5 س

هذا القرار ساري املفعول حتى اآلن.

)قاسم باشا(د.وليد الطبطبائي واملتحدثون في مؤمتر احتاد الصيادين 

عزيز الديحاني

مرزوق الغامن يلقي كلمته

خالل ملتقى »أبناؤنا نبض الوطن« لمجلس مديري المرحلة الثانوية

الغانم: جيل اليوم عماد الغد وال يوجد مجتمع نامٍ إال في أجواء
حريات معززة بمسؤولية اجتماعية وأهلية تنبذ التعصب من أي جهة

فراغ، امنا نبع من رؤية يسعى 
اجلميع لتحقيقها، س���واء كانت 
على مستوى وزارات الدولة او 
مؤسساتها، او مواطنني او مقيمني، 
انها رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بأن تكون 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا مع 

مطلع عام 2035م.
وقال ان التربية هي املسؤولة 
عن اعداد هذا اجليل الذي سيواكب 
هذا احل���دث فقد قام���ت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
بإصدار القرارات الالزمة، وقامت 
منى اللوغاني باصدار التعليمات 
الالزمة لتقليل الفجوة بني قطاع 
التعليم العام والقطاعات االخرى 
ونذكر منها على س���بيل املثال 
)اجلودة الش���املة( م���ع بداية 
تقليدها ملنصب الوكيل املساعد 
للتعليم العام واللجان املكوكية 
واالثرائية على مستوى املناطق 
التعليمية، ونتعايش مع جزء منه 
اال وهو التخطيط االستراتيجي 

للتعليم العام.

على قاعدة ان جيل اليوم عماد 
الغ���د، وذلك كله من اجل نهضة 
الكويت وصورتها احلضارية كما 
تريدها القيادة السياس���ية وكل 

مخلص لهذا الوطن.
وقال: ال يوج���د مجتمع نام 
ومتطور اال ف���ي اجواء حريات 
معززة مبسؤولية اجتماعية واهلية 
تنبذ التعصب من اي جهة ومن اي 
طرف كان، وتعمل على بناء وحدة 
شعبية تقوم مبسؤولياتها عندما 
يتطلب منها ذلك، وهي دعوة لم 
يبخل بها صاحب السمو االمير 
في معظ���م خطاباته، حيث كان 
يوجهها بصريح العبارة الينا نحن 
� ابناءه في ه���ذا الوطن � ليقوم 
كل من���ا بواجبه على اكمل وجه 

وامت نتيجة.
م���ن جهت���ه حت���دث رئيس 
مجلس مديري املرحلة الثانوية 
وليد الس���عيد قائال: ان املتأمل 
التربوية يجد  اليوم للمنظومة 
ان بينها انسجاما وتناغما تاما، 
وان هذا االنس���جام لم ينبع من 

نبض الوطن« والذي أقيم حتت 
رعاية د.موضي احلمود وبدعم 
وحض���ور النائب عضو مجلس 
األمة م.مرزوق الغامن، مشيرة الى 
ان امللتقى التربوي يهدف لتفعيل 
رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
التركيز واالهتمام  األمير بشأن 
برعاية ابنائنا وشكرت القائمني 
امللتق���ى وثمنت جهودهم  على 

املبذولة في االعداد لتنظيمه.
النائب مرزوق  ق���ال  بدوره 
الغامن ان���ه ال يختلف اثنان في 
وقتنا احلالي على أن الكويت بكل 
مقدراتها عازمة على ترجمة رؤية 
صاحب السمو بأن تكون مركزا 
ماليا واقتصاديا اساسيا في هذه 

املنطقة من العالم.
ولكن االلت���زام بهذا األمر له 
متطلباته التي تش���كل الصراط 
الس���وي للوصول إل���ى الهدف 
املنش���ود، وبخاصة مع وجود 
من يتح���دث عن نق���ص راهن 
واستراتيجي في خطط الكويت 
لقيام نهضة اقتصادية كبرى، وهو 

ليلى الشافعي
اكدت الوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني ان االهتمام 
برعاية وإعداد وتأهيل االجيال 
باعتباره���م الث���روة احلقيقية 
والضم���ان للمس���تقبل يتطلب 
جهدا مميزا في االعداد التربوي 
بامليدان، واحلرص على االلتزام 
مبعايير اجلودة جلميع عناصر 
املنظوم���ة التربوية مبا في ذلك 
النظ���م واألس���اليب واآللي���ات 
التي يتم اتباعها في أداء العمل 
فضال عن ترسيخ مفاهيم القيم 
اإلنسانية واألخالقية التي تتوافق 
مع معتقدات مجتمعنا اإلسالمي 

العربي.
ج���اء ذل���ك في كلم���ة وزير 
التربية ووزي���ر التعليم العالي 
د.موضي احلمود التي ألقتها نيابة 
عنها من���ى اللوغاني في امللتقى 
الثالث ملجلس مديري  التربوي 
الذي نظمته  الثانوي���ة  املرحلة 
العاصمة  العامة ملنطقة  اإلدارة 
التعليمية حتت عنوان »ابناؤنا 

الكويتيني  ومتمس���ك بع���ادات 
وتقاليدهم الفذة ثانيا، ومجتهد 
العقول واالجسام قبل  في بناء 

البنيان والعمران.
مشيرا الى ان هذا الوعي امر 
تبلور امام املواطن الذي ال يفكر 
فيما يجب ان يحققه اليوم بقدر 
ما يفكر فيما ينهض بالوطن غدا، 

في البالد، وهو في النتيجة عمل 
يؤمن لهذا اجليل واألجيال املقبلة 
كل االطمئنان املطلوب، وقال: اننا 
ننظر ال���ى ابنائنا بعني ترى ان 
وجودهم امامنا دليل اكبر على 
استمرارية احلياة، وتدفق العطاء، 
وه���و ما يدعون���ا ألن ننفق من 
جهودنا الغالي والنفيس � وليس 

الرخيص � لبناء ه���ذه القاعدة 
البشرية الصلبة واألساسية في 

البلد.
واك���د الغ���امن انه م���ن اجل 
استغالل الثروة بالشكل االمثل، 
فإننا بحاجة الى وعي ايديولوجي 
وعمل���ي قائم في اساس���ه على 
شعيرة االسالم وشريعته اوال، 

على ما يب���دو، ال يتابع اجلهود 
املبذول���ة التي تس���عى جاهدة 
لالستفادة من القدرة اإلنسانية 
واملوقع اجلغرافي واإلمكانيات 

املادية الوفيرة بفضل اهلل.
واض���اف: هن���اك الكثير من 
القوى البشرية الكويتية املؤهلة 
ألن تقود مسيرة التطور احليوي 

)كرم ذياب(منى اللوغاني مكرمة الغامن


