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(فريال حماد)   د.موضي احلمود ونورية الصبيح  درع التكرمي لنورية الصبيح تقدمه د.موضي احلمود وعايض السهلي 

 مريم بندق
  في احتفال تأخر ســــنتني لم 
تقم خاللهما وزارة التربية بتكرمي 
فارسة التربيةـ  على امتداد ٤٠ عاما 
ـ الوزيرة السابقة نورية الصبيح 
نظمت جمعيــــة املعلمني احتفاال 
لتكرميها بحضور وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ورئيس اجلمعية عايض 
السهلي وأغلب الوكالء املساعدين 

وقيادات املناطق التعليمية.
  وفي كلمة للوزيــــرة احلمود 
أكدت انهــــا حني تولــــت الوزارة 
وجــــدت الكثيــــر مــــن االجنازات 
املميــــزة واخلطط املســــتقبلية 
العامرة باملشروعات الكبيرة التي 
تستهدف االرتقاء بعناصر املنظومة 
التعليمية التي حتكمها رؤى سديدة 
وتســــندها خبرة تربوية عميقة، 
مشيرة الى ان مواصلة واستكمال 
هذه املشروعات في السنوات املقبلة 
ســــيجعلها تؤتي ثمارها وحتدث 

نقلة نوعية في التعليم.
  وأشادت د.احلمود باملبادرة التي 
قامت بها اجلمعية لتكرمي الوزيرة 
السابقة الصبيح، مؤكدة ان تلك 
اللفتة الطيبة تؤكد حرص اجلمعية 

لي الكثير من األبناء والبنات الذين 
يرحبون بي فــــي اي مكان أذهب 
اليه كما أعطت انطباعالكل املعلمني 
واملعلمات بأن بامكانهم الوصول 
ألعلى املراكز بجدهم واجتهادهم.

  ولفتت الى ان التكرمي سّنة طيبة 
التربية وجمعية  استنتها وزارة 
املعلمني معا إذ يأخذ التكرمي فيهما 
أشكاال عديدة اذ يتم سنويا تكرمي 
املعلمني املتميزين بكل مسمياتهم 
وكذلك تكرمي املعلمني املتقاعدين مما 
يشعرهم بأن جهدهم مقدر ألهميته 
ودوره في بناء النشء واملجتمع 
وهو تكرمي غير موجود في أي مهنة 
أخرى. ووجهت الصبيح الشكر الى 
الوزيرة احلالية د.موضي احلمود 
على حضورها كما أوصتها خيرا 
بالتربيــــة وبالعاملني بها ومتنت 
االستمرار في استراتيجية تطوير 
التعليم واالنتقال به الى مستوى 
متقدم يهيــــئ ابناء الكويت لعالم 
سريع التطور والتغيير، وكررت 
شكرها جلمعية املعلمني على هذا 
احلفل الذي أتاح لها فرصة االلتقاء 
بالزمــــالء والزميالت من املعلمني 
واملعلمــــات العاملــــني في جميع 

وظائف التعليم. 

تضيــــف اجلمعية صفحة جديدة 
في هذا الســــجل بتكــــرمي مربية 
قديرة وقيادية محنكة هي املربية 
القديرة نورية الصبيح التي يشهد 
لها اجلميع بعطائها وبدورها في 
ابتداء من  التربوية  دعم املسيرة 
امتداد  مشــــوارها كمعلمة وعلى 
حياتهــــا العمليــــة والتي حفلت 
بالعديد من التحديات واملعوقات 
والتي اســــتطاعت ان تتجاوزها 

بثبات.
  ولفت الى ان اجلمعية كانت لها 
وبكل صراحــــة وقفات عديدة مع 
هذا املشوار منها االيجابية والتي 
ســــاهمت في معاجلة العديد من 
القضايا واملسائل ومنها ما تباينت 
فيها وجهــــات النظر وكانت محل 
خالف وتباين في الرأي وهو األمر 
الطبيعي والصحي الوارد حدوثه 
بني مؤسســــة مهنية لها رؤيتها 
املعبرة عن أهــــل امليدان ووزارة 
تقع علــــى عاتقها املســــؤوليات 
الى  الواسعة واملتشعبة  اجلسام 
أبعد احلدود ويقع على عاتقها أيضا 
صنع القرار التربوي وتنفيذ اخلطط 
واملشاريع مبا يتوافق مع األهداف 

العامة والغايات املنشودة.

التوفيق للجميع في خدمة العملية 
التعليمية واالرتقاء بالوطن.

  الوفاء سمة الشرفاء

  وفي كلمتهــــا تقدمت الوزيرة 
بهــــا نورية  الســــابقة واحملتفى 
الصبيح بالشكر والتقدير جلمعية 
املعلمني على هذه اللفتة التي تدل 
على سمة الوفاء لدى املعلمني وهي 
سمة الشرفاء التي نعلمها مع غيرها 
القيم ألبنائنا باملدارس حتى  من 
يحفظوا اجلميل ألهله وأن يكونوا 
أوفياء ملــــن له الفضل عليهم وان 
غير الوفي يســــيء لنفســــه قبل 

اآلخرين.
  وأوضحت انها من هذا املنطلق 
جاءت تلبيتها لدعوة اجلمعية لرد 
التحية بأحسن منها او مثلها كما 
عبرت عن تقديرها لظروف تأخير 
هذا احلفــــل مؤكدة على ان عالقة 
وزراء التربية مع اجلمعية عالقة 
ود واحترام وان اختلفت وتباينت 
اآلراء وان اجلمعية والوزارة وجهان 
لعملة واحدة. وتابعت: أتشــــرف 
اليوم بأن أقف في هذا املكان كمعلمة 
أوال فهذه املهنة املقدسة أعطتني 
الكثير من الرضا النفسي وكّونت 

قدمته للتعليم في وطننا العزيز 
منذ ان كانت معلمة وخالل تدرجها 
في العديد من املناصب التربوية 
واالدارية والقيادية حتى تقلدت 
عن جدارة واستحقاق مسؤولية 
الوزارة وانهــــا كانت موضع ثقة 

اجلميع على كل املستويات.

  عطاء الصبيح الصادق

  وأشارت الى ان عطاء الصبيح 
الصادق في كل مرحلة كان موضع 
فخر واعتزاز لوطننا العزيز كونها 
ابنة بارة تفيــــض حبا واخالصا 
ووالء لهــــذه االرض الطيبة التي 
انبتتهــــا وغيرها مــــن املخلصني 
واملخلصات نباتا حسنا فكانت ثمار 
عملها ومعطيات اخالصها ركائز 
ثابتة بوزارة التربية يتصاعد عليها 
البناء ويعلوا لتبقى الكويت دائما 
شامخة قوية عزيزة بعطاء ابنائها 
املخلصني، كما انها اضحت النموذج 
املشرف الذي جعل املرأة الكويتية 
جديرة باالحترام واملســــاواة مع 
الرجل في احلقوق والواجبات وفي 
الوطنية  االضطالع باملسؤوليات 
في مختلف املجاالت بفضل ادائها 
املشرف الذي كان مثارا لالعجاب 

ومبعثا لالشادة.
  وختمت احلمود بتوجيه الشكر 
للصبيــــح كأول وزيــــرة للتربية 
والتعليــــم العالي في البالد والى 
كل من ســــبقوها في هذا املنصب 
على ما قدموه من اجنازات ستبقى 
الوطن،  حية راســــخة في ذاكرة 
مشــــيرة الى ان الــــوزارة تقديرا 
جلهود ام عادل بادرت بتســــمية 
احدى املدارس باســــمها ملعرفتها 
مدى حب الوزيرة الســــابقة لتلك 

املهنة والعاملني فيها.

  الغايات النبيلة

اكــــد رئيس اجلمعية    بدوره، 
عايض السهلي على ان

  احلفل يأتي تأكيدا على الغايات 
النبيلة التي تربط كل أهل امليدان 
كأســــرة تربوية تسودها مشاعر 

الوفاء والتقدير والعرفان.
  وأشار السهلي الى ان جمعية 
املعلمني أخــــذت على عاتقها على 
امتداد تاريخها وســــجلها احلافل 
ان حتفظ لكل تربوي سّخر نفسه 
وفكره وعطاءه خلدمة مسيرتنا 
التربوية حقه في التقدير واالعتزاز 
والعرفان ومــــن خالل هذا احلفل 

  وتابع: ان لهذا احلفل خصوصيته 
ومعانيه بل وأهدافه النبيلة وغاياته 
الرامية الى احملافظة على ترابطنا 
وتعزيز مجاالت التواصل والتقارب 
فيما بيننا كجمعية بصفتها لسان 
حال املعلمني واملعلمات والناطق 
الرسمي املعبر عن وجهات نظرهم 
وطموحاتهم وما بني وزارة التربية 
بقياداتها وبصفتها املعنية بصياغة 
وتنفيذ اخلطط والقرارات التربوية 
ولعلنا هنا نؤكد مجددا ومن خالل 
وجــــود الوزيرتني ان ما نســــعى 
ونهدف اليه هو االستفادة التامة من 
جميع احملطات والتجارب السابقة 
بســــلبياتها وايجابياتها لتعزيز 
مجاالت التعاون والتنسيق وتقريب 
وجهات النظر الى احلد الذي يساهم 
في تعزيز مسيرتنا وتأمني وسائل 
النجاح للقرار واخلطط التربوية 
لتحقيق خطط التنمية واالصالح 
والتطوير مبا يضمن توفير أجواء 

االستقرار ملسيرتنا التربوية.
  وأكد السهلي على تقدير جمعية 
املعلمني للجهود التي بذلتها الوزيرة 
السابقة ولدورها في خدمة املسيرة 
التربوية وكذلك تقديرها لرعاية 
الوزيــــرة احلالية للحفل، متمنيا 

الدائم على الوفاء بالواجب وتقدم 
الدليل تلو اآلخر على انها تضطلع 

مبسؤولياتها على نحو طيب.
  ولفتت د.احلمــــود الى ان هذا 
التكرمي يؤكد ان اجلمعية حتفظ 
اجلميــــل ملن يقدمــــه وفق منهج 
موضوعي جدير بالتقدير والثناء 
ينطلق من احترامها واجاللها ملن 
قدمــــوا اجلهود واخلصــــوا النية 
وعقدوا العزم على خدمة التعليم في 
وطننا العزيز وسعوا بكل احلماسة 
واحلكمة والرؤى السديدة لتطويره 
وحتديثــــه وحتســــني مخرجاته، 
واضعة في اعتبارها ان اختالف 
الذين يسعون  الزمالء  الرأي بني 
لهدف نبيل ال يفسد للود قضية وال 
ميس مطلقا مبا يحتفظ به كل منهم 
من احترام وتقدير لآلخر. وشددت 
على ان هذا القدر من االحترام هو 
املنهــــج الواجب اتباعه في تناول 
كل قضايانــــا الوطنية، الفتة الى 
ان احلفل يحمل في مضمونه داللة 
خاصة على ان الوزيرة الســــابقة 
بشهادة اجلميع سواء من اتفقوا 
معها او من اختلفوا مع توجهاتها 
موضع تقدير واعزاز وانها جديرة 
بكل الثناء والشــــكر والعرفان ملا 

 غرفة ملمارسة الرياضة للنزالء

 غرفة نوم مجهزة

 خالل جولة نظمت للصحافة داخل مركز السالم التأهيلي 

 العودة: حملة شاملة لجذب انتباه العالم والضغط
  على األميركيين لإلفراج عن أبنائنا في غوانتانامو 

  بيان عاكوم
  «أمتمنا شروطكم فاعطونا أبناءنا» هذه باختصار 
الرسالة التي أرادت جلنة اهالي معتقلينا في غوانتانامو 
بالتعــــاون مع اجلمعية الكويتية حلقوق االنســــان 
ايصالهــــا لالدارة االميركية من خالل اجلولة التي مت 
تنظيمها للصحافة احمللية والعربية والعاملية داخل 
مركز السالم التأهيلي الذي يقع ضمن السجن املركزي، 
وقد أنشــــأته الكويت تنفيذا للشروط التي وضعتها 

االدارة االميركية إلطالق املعتقلني الكويتيني.
  اال انه وعلى الرغم من اجنازه فاليزال داخل معتقل 
غوانتانامو مواطنان وهما فوزي العودة وفايز الكندري. 
واخلوف من ان يبقيا الى االبد داخل املعتقل، خصوصا 
بعد عزم االدارة االميركية على اســــتمرار اعتقال ما 
يقارب اخلمسني معتقال من أصل مائة وثمانني معتقال 
الــــى االبد من دون محاكمة ومــــن ضمنهم املواطنان 

الكويتيان.
  رئيــــس اللجنة الشــــعبية ألهالــــي معتقلينا في 
غوانتانامو خالد العودة قــــال في حديثه للصحافة 
ان كل املؤشــــرات تدل على ان فايز الكندري وفوزي 
العودة ســــيكونان ضمن اخلمســــني الذين سيبقون 
الى األبد في املعتقل، ولكن ال يوجد تصريح واضح 
ومكتوب في هذا األمر. ولذلك طالب العودة احلكومة 
الكويتية بالتحرك الســــريع اآلن حتى يتـــم حســـم 

القضيــة.
  خصوصا مع وصول اجلمهوريني حيث اعتبرهم 
ســــيعقدون االمور اكثر اال انه اشار الى انهم لديهم 
الوقت الكافي الســــتغالله قبل ان يتسلموا مقاعدهم 
مؤكدا ان لديهم خيارات كثيرة سيقومون بها بالتزامن 

مع املساعي الديبلوماسية حيث لفت الى استخدامهم 
لكل األدوات القانونية املسموح بها باستعادة املعتقلني 
كالتحرك االعالمي والتحرك على مســــتوى منظمات 
املجتمع املدني هذا باإلضافــــة الى اجلانب القضائي 
والبرملانات العامليــــة ومحاولة الوصول الى محاكم 

دولية لإلفراج عن املعتقلني.
  وعن انطالق تلك احلملة قال العودة انهم ينتظرون 
ما ستؤدي إليه االتصاالت التي ستتم بني احلكومتني 

الكويتية واألميركية.
  وردا على سؤاله عن اوضاع املعتقلني قال العودة 
ان اوضاعهم جيدة اذا ما قورنت باألوضاع في السابق 
واشــــار الى ان االتصاالت معهما اصبحت افضل من 
السابق بكثير حيث بإمكان األهالي التواصل معهما من 
خالل الفيديو والتحاور معهما ضمن احلدود الفتا الى 

انه ممنوع عليهم الكالم اال عن احلالة االجتماعية.
  وشــــكر العودة في ختام حديثه مدير عام اإلدارة 
العامة للمؤسســــات االصالحية اللــــواء خالد الديني 
على جهوده في إجناز مركز السالم التأهيلي في أقل 

مدة ممكنة.

  المركز إنجاز كويتي

  من جهته، قال بــــاري وينجارد احملامي األميركي 
العســــكري املكلف بالدفاع عن املعتقل فايز الكندري 
ان زيارة مركز السالم فرصة لالطالع على ما يقدمه 
من خدمات للمعتقلني املفرج عنهم مشــــيرا الى انه 
اجناز كويتي على احدث املستويات وجاهز الستقبال 

العائدين من غوانتانامو.
  وتساءل لو كان املعتقل اميركيا ماذا كانت ستفعل 

احلكومة االميركية؟ بالطبع ستطالب به.

  وصمة عار

  ومن جهته، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت د.غامن النجار ان زيارة املركز تأتي مبناسبة 
وصول احملامني األميركيني املكلفني من قبل الكونغرس 

االميركي للدفاع عن االسير فايز الكندري.
  وقال كل املؤشــــرات تدل على ان ليس هناك نية 
لإلفراج عنهما خصوصا بعد القرار الذي سيسجن ٥٠ 
معتقال الى االبد دون محاكمة مؤكدا ان هذا االمر سيكون 

وصمة عار على الواليات املتحدة االميركية.
  واشار النجار الى حتركات احلكومة الكويتية وقال 
انها حثيثة ومستمرة وكان البد ان جتد لها استجابة اال 

انه حتى اآلن لم يتم االفراج عن اثنني من ابنائنا.
  وبني جنــــار ان املطالبة اآلن هي االفراج عنهما او 
يحاكما حسب القوانني والقواعد املعترف بها دوليا.

  ضغط على أميركا

  أما عضو مجلس االدارة فــــي اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنسان د.ابتهال اخلطيب فأكدت مسؤولية 
اجلمعية في املساهمة في اغالق هذا امللف مشيرة الى 
ان اهتمــــام اجلمعية ال ينصب فقط على االفراج عن 
املعتقلني الكويتيني وامنا على جميع املعتقلني بالرغم 
من ان ألبنائنا األولوية.  مطالبة باإلفراج عنهم وعودتهم 

الى بلدانهم او اجراء محاكمة عادلة لهم.
  وقالت اخلطيب نتحضر خلطة شاملة من ضمنها 
التحرك االعالمي جلذب انتباه العالم والضغط على 

اميركا للتعامل انسانيا مع املعتقلني. 

   وينجارد: مركز السـالم على أحدث المسـتويات وجاهز السـتقبال العائدين مـن غوانتانامو
   الخطيب: مسـؤوليتنا كجمعية لحقوق اإلنسان السعي لإلفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة 

 اهتمام صحي
  

ــب  ــال طبيـ   قــ
ــفى السجن  مستش
ــني  ــزي د.ياس املرك
طعمة ان هناك خدمات 
صحية شاملة تقدم 
للنزيل مبجرد دخوله 
املركز، مشيرا الى انه 
يخضع لفحص طبي 
ــامل ويبقى حتت  ش
ــة  ــة الصحي الرعاي

للتأكد من سالمته. 

 انسجام وتجاوب
  

ــام االدارة العامة  ــر ع ــال مدي   ق
ــات االصالحية خالد الديني  للمؤسس
ــزالء بطريقة  ــز خصص للن ان املرك
تؤدي الى حتقيق االهداف التي أنشئ 
ــن أجلها من خالل الغرف وصاالت  م
الرياضة والديوانية، مؤكدا ان هذا االمر 
خلق نوعا من التآلف، وهذا ما مت بالفعل 
مع املفرج عنهما خالد املطيري وفؤاد 
الربيعة، مؤكدا جتاوبهما مع البرنامج 
التأهيلي الذي وضع بعناية لهما للعودة 

الى حياتهما اخلاصة بشكل طبيعي. 

ــاء املركز اخلاص  ــا يبدو ان اجناز انش  على م
باستقبال العائدين من غوانتانامو لم يشفع بعودة 
جميع املعتقلني الكويتيني ولذلك كانت اجلولة التي 
نظمتها جلنة اهالي املعتقلني في غوانتانامو للصحافة 
على املركز برفقة مدير عام االدارة العامة للمؤسسات 
االصالحية اللواء خالد الديني وممثل عن اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان د.ابتهال اخلطيب وذلك اللقاء 
املزيد من الضوء على املركز واخلدمات التي يقدمها 
ــتطيعوا  للمعتقلني والتي وضعت بعناية حتى يس
من خالله ممارسة حياتهم اخلاصة بشكل طبيعي 

وذلك عبر جتهيزه مبالعب رياضية وغرفة للدراسة 
واملطالعة حيث تتضمن كتبا ودراسات متنوعة الى 
جانب غرفة النوم املجهزة بكل ما يحتاجه النازلون، 
هذا الى جانب احتوائه على ديوانية مجهزة ملشاهدة 
التلفاز وحتقيق االنسجام وااللفة للنازل فيه. وكان 
قد وصف رئيس جلنة الدفاع العسكري احملامي باري 
وينجارد املركز بأنه يعتبر على احدث املستويات 
ومجهز بكل الوسائل خصوصا مع خضوع النزالء 
لبرنامج خاص وضع من قبل مختصني الندماجهم 

في احلياة بشكل طبيعي. 

 مركز السالم.. وتجهيز تام

 (محمد ماهر) خالد العودة وابتهال اخلطيب وخالد الديني وغامن النجار وباري وينجارد أمام املركز 
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