
السبت 18 ديسمبر 2010   5محليات
متحف السيارات التاريخية مع المسنين واألطفال

قام وفد من متحف الكويت للسيارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية في الكويت بزيارة خاصة لدور 
رعاية املسنني ومستشفى الشيخة بدرية األحمد اجلابر 
الصباح لألطفال. وصرح رئيس اللجنة اإلعالمية ملتحف 
الس����يارات التاريخية والقدمية والتقليدية م.زكريا 
دشتي بقيام املتحف بزيارة وعرض بعض من التحف 
النادرة من سياراته التاريخية خالل زيارته اخلاصة 
لدور رعاية املسنني ومستشفى الشيخة بدرية األحمد 
اجلابر الصباح وذلك ضمن أهداف املتحف االجتماعية 
لتمكني نزالء الدور واألطفال من االستمتاع مبشاهدة 
حتف ونوادر مت����ت احملافظة عليها منذ زمن طويل 

لتظل رمزا لتاريخ الكويت.
ويضم املتحف العديد من الس����يارات التاريخية 
املميزة منها: سيارة ألمير الكويت الراحل املغفور له 
الش����يخ جابر األحمد من نوع امبيريال خالل توليه 
محافظة األحمدي، كما يضم السيارة الرئاسية ألمير 

الكويت الراحل املغفور له بإذن اهلل تعالى الش����يخ 
عبداهلل السالم من نوع لينكولن والتي كانت ايضا 
الس����يارة الرئاسية ألمير الكويت الراحل املغفور له 
الشيخ صباح السالم، كما يضم املتحف سيارات عاملية 
مثل سيارة العميل الس����ري جيمس بوند وهي من 
اوسنت مارتن دي بي 5 وهي السيارة التي استخدمت 
في تصوير أحد أفالمه، هذا باإلضافة الى العديد من 
السيارات املميزة والتاريخية. اجلدير بالذكر ان جواد 
بوخمسني قام مش����كورا بالتبرع بسيارته ال� »بي.
ام.دبليو« للمتحف علما أن السيارة قد كانت احدى 
السيارات الفائزة في مسابقة الكويت للسيارات الفارهة 
والتاريخي����ة التي اقيمت للمرة األولى في الش����رق 
األوسط بالكويت في يناير 2010. ويفتح املتحف أبوابه 
للجمهور من الساعة 9 صباحا الى 1 ظهرا، ومن ثم من 
الس����اعة 5 عصرا الى الساعة 8 مساء، ويقع املتحف 

في الشويخ الصناعية ق 1، ش 39.

جانب من زيارة وفد السيارات القدمية ملستشفى الشيخة بدرية األحمد وفد السيارات التاريخية في دار رعاية املسنني

هدايا من نادي السيارات التاريخية لألطفال

»المعلمين«: طلب الحمود من قياديي »التربية« 
إفادتها بأهمية ساعة النشاط فضيحة

الخميس: أعضاء المجلس األعلى لإلعالميين 
العرب جمعهم الحرص على تطوير إعالمنا

ضرورة المشاركة في الملتقى اإلعالمي للشباب 
 أكد املشاركون في ملتقى الكويت اإلعالمي األول 
للش����باب والذي ستنطلق أنش����طته يوم غد األحد 
حرصهم على حضور أنشطة الدورة األولى من أعمال 
امللتقى، مش����يرين إلى أهمية هذا احلدث اإلعالمي 
املوجه للشباب. وقالت اإلعالمية في قناة »ام بي سي« 
عال فارسي في تصريح ل� »كونا« ان ملتقى الكويت 
اإلعالمي األول للشباب فرصة كبرى لتدعيم العمل 

اإلعالمي الشبابي، خصوصا في املنطقة العربية.
وأضافت أن امللتق����ى كذلك فرصة عظيمة لدعم 
مس����اهمات اإلعالم في عملي����ة التنمية، معتبرة ان 
تنمية وسائل اإلعالم ال حتدث إال عن طريق تنمية 

كوادر املستقبل العاملني في هذا املجال.
من جانبه قال رئيس حترير مجلة »سيدتي« محمد 
احلارثي في تصريح مماثل »أننا كصحافيني وإعالميني 
نحتاج باستمرار إلى إقامة مثل هذه امللتقيات وذلك من 
اجل إثراء الساحة اإلعالمية العربية«. وأوضحت نائبة 
رئيس أكادميية »أخبار اليوم« د.ليلى عبداملجيد ان 
ملتقى الكويت اإلعالمي للشباب خطوة مهمة لتنمية 

قدرات طلبة اإلعالم الن امللتقى سيقربهم من الواقع 
اإلعالمي ويوفر لهم فرصة لالحتكاك بذوي اخلبرة 
من اإلعالميني قبل تخرجهم. وأعرب رئيس حترير 
مجلة »لها« مطر األحمدي عن شكره وامتنانه لهيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي على إقامة مثل هذا احلدث 
وعلى حرص هيئ����ة امللتقى على تواجد اإلعالميني 
والصحافيني من اجل تدعيم أواصر التعاون ومزج 
اخلبرات بني أقطاب العمل اإلعالمي والصحافي في 
الوطن العربي. كما أعرب وزير اخلارجية املغربي 
السابق محمد بن عيسى عن سعادته الكبيرة بامللتقى 
كونه النواة التي ستزرع داخل الشباب من اإلعالميني 
لتؤهلهم لتمثيل بالده����م والوطن العربي بصورة 
سليمة، مشددا على ضرورة إتاحة الفرص للشباب 

ليثبتوا مهاراتهم اإلعالمية والثقافية.
من جهته قال وزير اإلعالم األردني السابق صالح 
القالب انه يجب اس����تثمار ملتقى الكويت اإلعالمي 
األول للشباب من اجل عمل إعالمي عربي قادر على 

الصمود في وجه أي إعالم موجه.

املس����تور فيما طالبت الوزيرة 
بان توصل بنفسها وبشفافية 
ووضوح حقيق����ة ما حدث الى 
مجلس الوزراء لتتضح الصورة 
متاما ولتبرئ نفسها من التضليل 
الذي حدث لها سابقا، وليدرك 
مجلس ال����وزراء ان ما جاء في 
تقرير الوزيرة عن مدى اهمية 
الزي����ادة في س����اعة النش����اط 
واالستعداد لها كان مغايرا متاما 
للحقيقة والواقع وان ما جاء في 
االدعاءات ضد موقف اجلمعية 
يدين الوزارة وممارساتها التي 
ومن خالل ادعاءاتها في االطالة 
غير املبررة لساعة النشاط دمرت 
التربوية  املفاهيم والقي����م  كل 
ورسخت سياسة التضليل كمنهج 
التعليم وصنع  في سياس����ات 
القرار من جانبه، تساءل امني سر 
اجلمعية د.عبدالرحيم الكندري 
عن خطط املتابعة األولية آللية 
تطبيق ساعة النشاط وما جاء في 
التصريحات املتعددة للوكيلني 
املساعدين منى اللوغاني والدعيج 
ومديري عم����وم املناطق الذين 
طاملا اكدوا اهمية ساعة النشاط 
ونتائجها االيجابية وان اخلطط 
واآللية تسير على ما يرام وفقا 

للخطط واألهداف احملددة.
وق����ال د.الكندري: هل يعقل 
بعد تطبيق االطالة غير املبررة 
في س����اعة النش����اط منذ بداية 
الع����ام الدراس����ي وحت����ى اآلن 
وبعد م����رور ش����هرين تقريبا 
الوزيرة لتستفس����ر عن  تأتي 
مدى اهمية هذه الساعة؟! وهل 
هي كانت مغيب����ة طيلة الفترة 
انها  ام  التطبيق  املاضية وقبل 
كان����ت بحاجة الى طالب ليعبر 
وببساطة تامة وبعبارة بسيطة 
عن حقيقة الواقع املر واملؤسف 

لساعة النشاط؟!

والقادمة. وأضاف اخلميس أن 
االجتماع س���وف يخرج بعدد 
من التوصيات التي س���تكون 
انعكاسا ملا متت مناقشته من 
قضايا خالل االجتماع متضمنة 
رؤيتهم ملا يجب التأسيس له من 
أهداف خالل العمل في املرحلة 

املقبلة.
يذك���ر أن أعض���اء املجلس 
األعلى لإلعالميني العرب يضم 
نخبة من اإلعالميني السياسيني 
واالقتصادي���ني واألكادميي���ني 
ورؤس���اء التحرير مرش���حني 
للزي���ادة، وهم نبي���ل احلمر 
املستشار اإلعالمي جلاللة ملك 
الدين ميهوبي  البحرين، وعز 
وزير اإلعالم اجلزائري السابق، 
ومحمد بن عيسى وزير خارجية 
اململكة املغربية السابق وأمني 
الثقافي،  عام منتدى أصيل���ة 
وتركي السديري رئيس هيئة 
الصحافيني السعودية ورئيس 
حترير جريدة الرياض، وصالح 
القالب وزي���ر اإلعالم األردني 
السابق، ود.خولة مطر مديرة 
املكتب اإلعالمي لألمم املتحدة، 
ود.حسني أمني أستاذ اإلعالم في 
اجلامعة األميركية في القاهرة، 
ومحمد اخلمليشي األمني العام 
املس���اعد لقطاع اإلع���الم في 
جامعة الدول العربي، ود.محمد 
الرميحي إعالم���ي وأكادميي، 
وجابر احلرمي رئيس حترير 
جريدة الشرق، ومحمود شمام 
إعالمي، وصالح الدين معاوي 
رئيس احتاد اإلذاعات العربية، 
وماضي عبداهلل اخلميس األمني 
العام لهيئ���ة امللتقى اإلعالمي 

العربي.

من تضليل ب����ل إنها لم تضع في 
اعتبارها كل احملاوالت واملقترحات 
املدروسة التي تقدمت بها اجلمعية 

ملعاجلة الوضع في حينه.
وأبدت اجلمعية اس����تغرابها 
ودهشتها لتبعات ذلك قائلة: انه 
وفي سابقة هي األولى في تاريخ 
مسيرتنا التربوية والقيادية قامت 
الوكيلة املس����اعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني بتعميم القصاصة 
وما ورد فيه����ا الى مديري عموم 
املناطق ومديري االنش����طة والى 
املراقب����ني وإلى مدي����ري املدارس 
تطالبهم باإلفادة عن مدى أهمية 
ساعة النشاط وأثرها، وهذا ما يدفع 
الى مطالبة الوكيلة اللوغاني وكذلك 
الوكيل الدعيج ببيان تفسير ذلك 
واسباب العودة الى امليدان والسؤال 
عن اهمية النشاط في الوقت الذي 
سبق لهما فيه افادة الوزيرة قبل 
بدء التنفي����ذ وعلى امتداد الفترة 
املاضية عق����ب التنفيذ وبصورة 
مضللة وبعيدة عن الواقع التربوي 
متاما، بأهمية واهداف املش����روع 

وتكامل آلية االستعداد له.
ووصف����ت جمعية املعلمني ما 
حدث بفضيح����ة تربوية قيادية 
ان ص����ح التعبير كونها كش����فت 

تقدمي منتج إعالمي عربي يتسم 
باملوضوعية والشفافية ويساهم 
كذلك ف���ي زيادة نس���بة الوعي 
عن���د اجلمه���ور العربي، خاصة 
أن عاملنا العرب���ي يواجه الكثير 
التحديات املختلفة سياسيا  من 
واقتصادي���ا وعلميا، فكان لزاما 
على املهمومني بالش���أن العربي، 
الس���يما اإلعالميون منهم العمل 
على وضع رؤية عامة نستطيع من 
خاللها مواجهة التحديات وجتاوز 
كل األزمات والصراعات. وأردف 
اخلميس أن االجتماع التأسيسي 
للمجلس األعلى لإلعالميني العرب 
الذي سيعقد اليوم سيناقش عدة 
محاور مهمة وأساس���ية، حيث 
يناق���ش االجتماع الرؤية العامة 
العمل  للمجلس واستراتيجيات 
التي س���يعمل وفقه���ا املجلس 
لتحقيق أهدافه، وستتم مراجعة 
هذه األهداف التي مت وضعها طبقا 
لواقع اإلعالم العربي وس���يقدم 
األعضاء قراءتهم للمشهد اإلعالمي 
العربي بكل تفاصيله ومالبساته 
ومتطلب���ات املرحل���ة احلالي���ة 

كشفت جمعية املعلمني الكويتية 
النقاب عن أن وزيرة التربية طلبت 
من الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني والوكيل املس����اعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
افادتها مبدى اهمية ساعة النشاط 
وذلك على خلفي����ة عبارة انتقاد 
ساخرة نش����رت صحافيا لطالب 
رشح نفس����ه النتخابات مجلس 
الطلبة وأبدى طموحه في خوض 
األم����ة قائال:  انتخاب����ات مجلس 
سأستجوب وزيرة التربية بسبب 
س����اعة النشاط التي نضع أيدينا 
على خدودنا فيها وألسباب اخرى 

سأفصح عنها في حينها.
وذكرت اجلمعية في بيان لها 
ان هذه العبارة البسيطة التي ال 
تزيد عن اربعة سطور وخلصت 
احلالة املزرية لساعة النشاط هي 
الت����ي حركت الدماء وهزت عرش 
املبنى رقم 1 في الوزارة، وأصبحت 
محط اهتمام كبي����ر من الوزيرة 
الت����ي ما كان منه����ا إال أن وجهت 
القصاصة الصحافية الى الوكيلة 
اللوغاني والوكيل الدعيج بالتأكد 
من أهمية س����اعة النشاط، وهي 
بنفسها التي طاملا تغنت وتفننت 
باحلديث واالس����هاب عن أهمية 
هذه الساعة واستعدادات الوزارة 
املتكاملة لتنفيذها ونقلت األمر الى 
مجلس الوزراء وهي التي بنفسها 
ايضا ضربت عرض احلائط بكل 
النداءات والتحذيرات والتوجيهات 
والنصائح التي وجهتها اجلمعية 
واهل امليدان والنواب في مشروع 
االطالة غي����ر املبررة لزيادة فترة 
ساعة النشاط يوم الثالثاء وفسرتها 
مبا يحلو لها فيما استكثرت على 
اهل امليدان جتمعه����م امام مبنى 
ال����وزارة ومطالبته����م بتصحيح 
األوضاع ورفض مشروع الساعة 
بآليت����ه املبهم����ة ومبا ج����اء فيه 

الي���وم االجتم���اع  ينطل���ق 
التأسيسي األول للمجلس األعلى 
العرب والذي ينعقد  لإلعالميني 
بقاعة اجلهراء في فندق جي دبليو 
ماريوت الكويت في الس���اعة 10 
صباحا مبشاركة نخبة من أبرز 
اإلعالميني العرب، حيث سيشهد 
االجتم���اع اإلعالن الرس���مي عن 
تأسيس املجلس األعلى لإلعالميني 
الع���رب الذي يضم ثالثة عش���ر 
شخصية إعالمية عربية في مختلف 

مجاالت اإلعالم وتخصصاته.
وص���رح األمني الع���ام لهيئة 
امللتق���ى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس بأن املجلس قد تأسس 
العربي  الواق���ع اإلعالمي  لرصد 
الس���لبيات وتدعيم  ومعاجل���ة 
االيجابيات بشكل منهجي منظم 
يستند إلى رؤية إستراتيجية ذات 
أهداف محددة متت صياغتها بدقة 
التطلعات واآلمال  لتتناسب مع 
التي نرجوه���ا إلعالمنا العربي، 
وبأن املجلس س���يعمل بش���كل 
متواز مع أهداف واستراتيجيات 
الدائمة لإلعالم ومجلس  اللجنة 
وزراء اإلع���الم الع���رب بجامعة 
ال���دول العربية م���ن أجل تقدمي 
األفكار واالستشارات والدراسات 
العمل  والتوصي���ات لتطوي���ر 

اإلعالمي العربي.
وأض���اف اخلميس أن أعضاء 
املجلس قد جمعهم احلرص على 
توحيد اجله���ود ومزج اخلبرات 
اإلعالمية املختلفة من أجل الوصول 
إلى آليات عمل تستطيع أن تضع 
اإلعالم العربي في موقع متميز على 

خريطة اإلعالم العاملية.
مضيفا أن األهم من ذلك كان 
العرب���ي والعمل على  املتلق���ى 

وصفتها بالسابقة األولى في مسيرة التعليم

ينطلق أول اجتماعاته اليوم على أرض الكويت

د.عبدالرحيم الكندري

ماضي اخلميس


