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»المعلمين« للحمود: ضرورة الدراسة المستوفاة 
والمتأنية وأخذ رأي أهل الميدان قبل اتخاذ أي قرار 

»الشؤون«: منع دخول أي شخص
إلى دور الرعاية حفاظًا على سالمة النزالء

االتفاقية األمنية بين الكويت وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ

طالبت جمعية املعلمني وزيرة 
التربية د.موضي احلمود بأن تعيد 
جميع حس���اباتها مع بدء العام 
املي���ادي اجلديد وأن تقف وقفة 
جادة أمام األخطاء واملمارس���ات 
املتناقضة واملتباينة التي ارتكبت 
خال الع���ام املاضي وفي بعض 
الق���رارات التي اتخذتها بش���كل 
غير مدروس مما دفع باألوضاع 
التربوية إلى املزيد من االضطراب 
والسخونة والتخبط، وإلى ضرورة 
األخذ في االعتبار دراسة أي قرار 
دراسة متكاملة ومستوفية قبل 
اتخاذه والتشاور والتنسيق مع 

أهل امليدان خاص���ة إن كان هذا الق���رار معنيا بهم 
وباخلطط التعليمية بالدرج���ة األولى، كما أعربت 
اجلمعي���ة عن أملها أن يكون العام اجلديد 2011 عام 
استقرار للوزارة وللميدان التربوي بشكل عام، وأن 
تكون الوزارة قد أعدت العدة ملواكبة خطط التنمية 

والتطوير وحتسني أوضاع املعلمني وكادرهم.
وأشارت اجلمعية في بيان لها أن العام امليادي 
املنصرم 2010 ش���هد على مستوى امليدان التربوي، 
الكثير من األحداث التربوية املهمة، التي كان لها تأثيرها 
السلبي املباشر على استقرار األوضاع التربوية برمتها 
وعلى ارتفاع معدل الضبابية وانعدام الرؤى واخلطط 
املدروسة وحالة الااستقرار، بل وكان بعضها سببا 
في تعطيل عدد من املشاريع والطموحات املنشودة 
واآلمال املطروحة في مس���يرتنا التربوية، وإن كان 
ذلك ال مينع من اإلش���ارة إلى أحداث أخرى كان لها 
تأثيرها اإليجابي على امليدان أيضا، وإن كانت هذه 
األحداث محدودة، إلى حد ما وال ترتقي إلى مستوى 
الطموح���ات واآلمال، بل وعلى اخلطط املعتمدة من 

الدولة ومبا يتوافق مع حاجة امليدان ومتطلباته.
وحددت اجلمعية في بيانها أبرز احملطات السلبية 
املؤثرة التي حدثت العام املاضي وكانت مثار جدل 
وتباين، مشيرة الى أن من أبرز هذه احملطات أسلوب 
التضليل الذي انتهجته الوزارة في طرح املش���اريع 

التربوية وغياب الطرح املنشود 
وفقا لاحتياجات واملتطلبات امللحة 
في البرنامج احلكومي وهو األمر 
الذي تتحمل مسؤوليته الوزارة، 
إلى جانب قضية زيادة ال� 25 دقيقة 
غير املبررة حلصة النشاط يوم 
الثاثاء وأوض���اع كادر املعلمني 
واحلاجة امللحة إلى مساواته بكادر 
معلمي التعليم التطبيقي وإقرار 
حقوقهم ومكافآتهم ومستحقاتهم 
والتأخير في صرف بعضها، إلى 
جانب تقاعس الوزارة في اتخاذ 
اخلطوات العملية والفعالة لتنفيذ 
املشاريع والقوانني املتعلقة بإدراج 
مهنة التعليم ضمن املهن الشاقة وإقرار قانون مزاولة 
املهنة باإلضافة إلى عزم الوزارة انش���اء مش���روع 
خصخصة التعلي���م، والتأخير في اختيار القيادات 
التربوية، كما حدث في تعيني مديري منطقتي اجلهراء 
والعاصمة التعليميتني، واختيار الكفاءات للمناصب 
احلساسة في الوزارة، وفي فشل الوزارة الذريع في 
إيجاد احللول املناسبة ملعاجلة التوسع اخلطير في 
ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد اإلجازات، وما يتعلق 
بإجراءات التقاعد للمعلمني واملعلمات وقضايا مديري 
م���دارس التعليم اخلاص إلى جان���ب قضايا أخرى 
تهم امليدان الترب���وي. وأضافت اجلمعية في بيانها 
أن احملط���ات اإليجابية في العام املاضي تكاد تكون 
محدودة ومن أبرزها تنفيذ مشروع الوجبات املدرسية 
في املرحلة االبتدائية، وتشكيل جلنة لدراسة مشروع 
متهني التعليم وقرار إضافة مديري املدارس اخلاصة 
إلى الفئات احملددة بقرار صرف مكافآت أعضاء جلان 
تصحيح امتحانات النقل من الصف الس���ادس إلى 
الثاني عش���ر، إلى جانب قرار تفعيل خطة تكويت 
الوظائف اإلشرافية والتواجيه الفنية ملواد التربية 
اإلس���امية والتربية البدنية واالجتماعيات، وقرار 
تعيني مش���رفتني فنيتني بدال من مشرفة واحدة في 
مدارس مرحلة رياض األطفال وحسم قضية مكافآت 

جلان التصحيح خارج أوقات الدوام الرسمي.

بشرى شعبان
أك���د مدي���ر إدارة اخلدمات ف���ي دور الرعاية 
االجتماعي���ة عبداهلل اجلاف���ور ان هناك تعميما 
اداريا صادرا عن الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية بن���اء على مذكرة مرفوعة من املركز 
الطبي  في دور الرعاية االجتماعية بإيقاف جميع 
االنشطة الداخلية واخلارجية وإيقاف الزيارات اال 
من الدرجة األولى إلى مجمع دور الرعاية االجتماعية 
حفاظا على س���امة النزالء من أي عدوى نتيجة 

وجود حاالت االنفلونزا املوسمية.
واضاف في تصريح ل� »األنباء« بناء عليه مينع 
دخول اي شخص الى مجمع دور الرعاية، كما ان 
زيارات النزالء وفق القانون تسمح لاقرباء من 
الدرجة االولى ونحن كجهة مسؤولية عن االمن 
والسامة ال ميكن ان نس���مح الحد بالدخول اال 

مبوجب تصريح مسبق موقع من وكيل الوزارة 
وان ما حصل اليوم )امس االول( حضور مجموعة 
من االشخاص ال ميلكون اي صفة وحاولوا الدخول 
الى املجمع لزيارة نزيل في املسنني طلبت منهم 
التوجه إلى مكتبي ألتفهم معهم وبينت لهم األمر 
لكنه���م اصروا على زيارة املس���ن دون أي صفة 
رسمية بينت لهم مخالفة القوانني بذلك، واكدت 
لهم ان الوزارة لم تقصر يوما مع النزيل وقامت 
مبعاجلته والوزير فاضل صفر عندما زار املجمع 
اخذ اوراقه ويقوم بالواجب بشأن معاجلته باخلارج 
ورغم ذلك ظلوا مصرين على موقفهم مما دفعنا 
بالذهاب إلى املخفر وتقدمي اثبات حالة ضدهم بشأن 
الدخول الى جه���ة حكومية وبحوزتهم كاميرات 
تصوير دون اذن مس���بق ودون حصولهم على 

موافقة أولياء أمور النزيل.

أ.ش.أ: دخلت االتفاقية األمنية بني الكويت 
من جهة وبريطانيا وايرلندا الش����مالية من 
جهة أخرى بشأن تعزيز التعاون والتنسيق 
في املجال األمني حيز التنفيذ بعد اتخاذ كل 

اإلجراءات الازمة وفقا للقانون الكويتي.
ووفقا جلريدة »الكويت اليوم« تأتي هذه 
االتفاقية بعد أن الحظت احلكومتان الكويتية 
والبريطانية تزايد معدالت اجلرائم، وعلى 
وجه اخلصوص اجلرمية املنظمة واإلرهاب 
املخ����درات واملؤثرات  الدولي واالجتار في 

العقلية وغس����يل األم����وال،  وإدراكا منهما 
بأن األنش����طة اإلجرامية تؤثر س����لبا على 
األمن واالقتصاد وعلى الرفاه العام للدول 

واألفراد.
وتأمل احلكومتان الكويتية والبريطانية 
تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما ملكافحة 
التعاون  تلك األنش����طة اإلجرامية وزيادة 
في املجاالت االمني����ة والتدريبية والتقنية 
واالدارية في حدود ما تسمح به تشريعاتهما 

الداخلية.

وكان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
قد وقع خال زيارته لبريطانيا في التاسع 
من شهر اغسطس املاضي مع وزيرة الدولة 
البريطانية املختصة بشؤون األمن ومكافحة 
اإلرهاب نيفيل جونز مذكرة تفاهم للتعاون 

األمني بني البلدين.
وأكد اجلانبان حرصهما على تبادل اخلبرات 
والتعاون االمن����ي للتعامل مع اي تهديدات 
تواجه البلدين مبا في ذلك مكافحة اإلرهاب 

واجلرمية املنظمة وغسيل األموال.

أعربت عن أملها في استقرار األوضاع التربوية في العام الميالدي الجديد

ال يسمح بالزيارة إال لمن يحمل تصريحًا موقعًا من الوكيل

جمموعة الـمبــرور
مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

تنعــــى

املحامي

 يو�شف عبداملح�شن ها�شم العلي
وقد ووري جثمانه الثـرى يوم اأم�س
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تقبــل التعــازي
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زيارة رئيس الوزراء المنغولي إلى الكويت
تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين

عاما بطاقة استيعابية ل� 150 سريرا 
مع كامل اجهزة التشخيص وسيقدم 
اجلانب املنغولي لنظيره الكويتي 

الدراسات وتفاصيل املشروع.
واستعرض اجلانبان املسائل 
السياسية العاملية حيث تطابقت 
وجهات نظرهما في هذا املجال وقررا 
تعزيز التع����اون بينهما في االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية االخرى 
في املسائل التي تخص منطقة آسيا 
� احمليط الهادي ومكافحة االرهاب 
ودعم حق الفلسطينيني في دولتهم 
القدس وان  املستقلة وعاصمتها 
تكون منطقة الشرق االوسط خالية 

من اسلحة الدمار الشامل.
وخ����ال الزيارة حضر رئيس 
وزراء منغوليا منت����دى االعمال 
القى  املنغول����ي حيث   � الكويتي 
كلمة حول مناخ االستثمارات في 

منغوليا.
وقد عبر رئيس وزراء منغوليا 
س����وكاباتار باتبولد عن امتنانه 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على ما لقيه والوفد 
املرافق من حرارة االستقبال وكرم 

الضيافة.
وقدم دعوة لسمو الشيخ ناصر 
احملمد لزيارة منغوليا في الوقت 
الذي يراه سموه وقد قبلها سموه 
بكل سرور على ان يحدد موعدها 

عبر القنوات الديبلوماسية.

اهتمامهما بتطوي����ر التعاون في 
مجال اس����تخدام الطاقة النووية 

لاغراض السلمية.
واس����تعرض اجلانبان فرص 
تصدير حلوم املواشي املنغولية الى 
الكويت، حيث متلك منغوليا اعدادا 
كبيرة من املواش����ي، وقد عرضت 
عقد مباحثات في هذا املجال حيث 
رحب اجلان����ب الكويتي باملقترح 
واكد اس����تعداده للتعاون في هذا 

املجال.
طل����ب اجلان����ب املنغولي من 
الكويت متويل انش����اء مستشفى 
حديث لعاج االطفال حتت سن 16 

تقديره لقرار الكويت املتعلق بزيادة 
عدد املنح الدراسية املخصصة الى 

الطلبة املنغوليني.
 وك����رر اجلانب����ان اهتمامهما 
املشترك بتصدير النفط من الكويت 

الى منغوليا.
وأع����رب اجلانب املنغولي عن 
اهتمامه بالنهوض بالتعاون في 
مجاالت التعدين والزراعة والصحة 
وجذب االستثمارات الكويتية في 
مختلف قطاعات االقتصاد املنغولي 
والتي تشمل مشاريع اكتشاف املواد 

اخلام واملصادر املعدنية.
اع����رب اجلانب����ان عن  كم����ا 

وقد اك����د اجلانبان على اهمية 
تطوير التعاون في مجال التجارة 
واالقتصاد، واتفقا على دعم التعاون 
في مجاالت البنية التحتية وبناء 
الطرق والتنمية الريفية واحلضرية 
والطاق����ة والتعدي����ن والزراعة 
والبيئ����ة والتعلي����م واحلضارة 
والعلوم والتكنولوجيا واالتصاالت 
واملواص����ات والصحة والضمان 
االجتماع����ي والدف����اع وتطبيق 
القانون، وأكدا على اتخاذ كل السبل 
التي تهدف ال����ى تعزيز التعاون 
الثنائي في املجاالت املشار اليها.

وقد عبر اجلانب املنغولي عن 

بناء على دعوة كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، قام رئيس وزراء منغوليا 
سوكاباتار باتبولد بزيارة رسمية 
الى الكويت خال الفترة من 4 الى 

6 يناير 2010.
حيث تش����رف باتبولد بلقاء 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  االحمد وسمو ولي 
نواف االحمد ورئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
وقد عقدت مباحثات رسمية 
بني سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس وزراء 
منغوليا سوكاباتار باتبولد، حيث 
العاقات  اس���تعرض اجلانبان 
السياسية املتينة التي تأسست 
بني البلدين خال الفترة املاضية 
واعرب���ا عن تطلعهم���ا لتعزيز 
ف���ي جميع  الثنائية  الرواب���ط 

مجاالت مصاحلهما املشتركة.
وقد اعربت حكومة منغوليا عن 
التي  العديدة  تقديرها للمشاريع 
حتققت وانشأها الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية والعربية لها 
حيث عبرت عن امتنانها الى حكومة 
الكويت والى الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية لتوفير 
املساعدات املالية الازمة لتحقيق 
الطرق  مشاريع من حيث رصف 

ومحطة الطاقة املائية.

في مجاالت االقتصاد والصحة والتعليم واالتصاالت والنفط

نقابة الموانئ تحتفل بتجديد الثقة في المحمد 
قامت نقابة مؤسسة املوانئ الكويتية ومجلس 
إدارتها وجموع من اعضائها بذبح اخلراف تيمنا 
بتجديد مجلس األمة الثقة في س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في جلسة 
التصويت على كتاب »ع����دم التعاون«. وقام 
أعضاء النقابة بتوزيع اللحوم على احملتاجني 
وعابري السبيل أمام قصر سمو الشيخ ناصر 
احملمد في منطقة الش����ويخ. وأشاد األعضاء 
بنتائج جلسة مجلس األمة، واصفني إياها بأنها 
صورة من صور الدميوقراطية، موضحني ان 

حصول سمو رئيس مجلس الوزراء على الثقة 
والدعم يؤكد صدق نوايا السلطتني، مشيدين 
بخطوة احلكومة مواجهة كل هذه االستجوابات 
التي كانت س����ببا في حل كثي����ر من املجالس 
الس����ابقة، مطالبني الشعب الكويتي بتسجيل 
نقطة مضيئة في تاريخ العمل السياسي وفي 

ترسيخ مفهوم العمل الدميوقراطي.
ومتنى أعضاء النقابة التطلع للمس����تقبل 
حتقيقا ملبدأ التعاون بني السلطتني، حتى يقوم 

اجلميع بواجبه جتاه التنمية.

القربي: نشكر للكويت 
دعمها المستمر لليمن

صنع����اء � كونا: أع����رب وزير 
اخلارجية اليمن����ي ابو بكر القربي 
أمس األول عن تقدير وشكر احلكومة 
اليمنية وش����عبها للدور احليوي 
الكبير الذي تلعبه الكويت في دعم 
خطط وبرام����ج التنمية في اليمن. 
وأشاد القربي بالدعم الكويتي املستمر 
للدفع بجهود التنمية في اليمن من 
خال متويل املشاريع في مختلف 
املجاالت. وكش����ف ع����ن أن اللجنة 
الوزارية املش����تركة التي ستجتمع 
نهاية الشهر اجلاري ستطلق مرحلة 
جديدة من التع����اون البناء ملا فيه 
مصلحة الشعبني الشقيقني. وأوضح 
أنه تقرر عقد اجتماعات الدورة املقبلة 
للجنة الوزارية اليمنية � الكويتية 
في الكويت من 24 الى 26 اجلاري. 
وأشار الى ان اللجنة ستقيم مسار 
التعاون الثنائي منذ عقد أول دورة 
لها في مدين����ة عدن في فبراير من 
عام 2009 كما س����يجرى في ختام 
أعمالها توقيع ع����دد من اتفاقيات 
وبرامج التع����اون في عدة مجاالت 

تخدم املصالح املشتركة.

عايض السهلي


