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 الكندري: أبواب «المعلمين» مفتوحة للمدرسين من كل الجنسيات 
لتبني قضاياهم وحقوقهم المشروعة ورفعها ألعلى المستويات

 عبرت جمعية املعلمني عن اعتزازها 
وتقديرها الكبيرين للكلمة التي وجهها 
صاحب السمو األمير للمواطنني عقب ما 
شهدته البالد خالل األسبوع املاضي من 
مشاعر وطنية غامرة في إطار احتفاالتها 
مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ أعوام على تولي صاحب 
الســـمو األمير مقاليد احلكم، وأشارت 
اجلمعية في بيان لها الى أن ما عبر عنه 
سموه من مشاعر أبوية جياشة كان له 
أثره العميـــق في نفوس كل املواطنني 
صغارا وكبارا وقد حرص ســـموه كل 
احلرص على رســـم معالم الفرح على 
وجوه اجلميع من أبناء هذا الوطن، وإنه 
ومن خالل توجيهاته السامية وارشاداته 
احلكيمة ورؤاه الثاقبة رســـم خارطة 
طريق تتطلب من كل أطياف املجتمع 
الكويتي أن يضعوها في عني االعتبار 

واالهتمام واألخذ بها والعمل مبقتضاها من أجل تعزيز مسيرة 
الوحدة الوطنية، والتأكيد على تالحم الشعب ووحدة الصف 
والعمل اجلاد من أجل النهوض واالرتقاء مبسيرة وطننا العزيز 
واحلفاظ على أمنه واستقراره وحمايته من تداعيات وتأثيرات 

األوضاع واألحداث التي حتيط بعاملنا العربي.
  من جانب آخر أكد أمني سر اجلمعية د.عبدالرحيم الكندري 
موقف اجلمعية الواضح من محاوالت زعزعة األوضاع التربوية 
واســـتغالل تداعيات األوضاع السياســـية الساخنة ووسائل 
االتصال احلديثة من خالل شـــبكات التواصل عبر االنترنت، 
مشـــيرا الى أن اجلمعية ترفض رفضا قاطعا إقحام املســـألة 
التربوية في قضايا ومتاهات من شـــأنها أن تثير البلبلة على 
مستوى ميداننا التربوي، وإدخال مسيرتنا التعليمية في نفق 
مظلم سيكون له تأثيره السلبي الكبير واخلطير على مستوى 

املسيرة التربوية واستقرارها.
  وقال ان اجلمعية تؤمـــن إميانا كامال بأن من حق كل معلم 
ومعلمـــة ســـواء كان كويتيا، أو وافدا أن ميـــارس كل حقوقه 
املشروعة في التعبير عن مطالبه والسعي إلى معاجلة قضاياه 
وهمومه، إال أن ما يهمها بالدرجة األولى أن متارس هذه احلقوق 
في إطار واضح وشـــفاف ومن خالل القنوات الرسمية وطرق 
األبواب املشـــروعة، دون اللجوء إلى األساليب التي من شأنها 
اإلثارة والتصعيد وخلق الفنت، واإلساءة إلى مكانة أهل امليدان 
بشكل عام، وشريحة من املعلمني نكن لهم كل التقدير واالعتزاز 

بشكل خاص.
  وأضاف د.الكندري ان أبواب جمعية املعلمني وبصفتها لسان 
حـــال املعلمني واملعلمات واملنبر احلر لهم جميعا هي مفتوحة 
وستبقى دائما ـ وكما العهد بها ـ جلميع املعلمني على اختالف 
جنسياتهم من أجل تبني قضاياهم وحقوقهم املشروعة واملكتسبة، 

وهذا ما قامت بهـ  والتزالـ  على امتداد 
مشوارها في طرح وتبني جميع القضايا 
التربوية ورفع املطالب اخلاصة باملعلمني 
واملعلمات إلى أعلى املستويات والشواهد 

على ذلك كثيرة.
  وذكر أنه وبغض النظر عن اإلثارة 
املفتعلة للـــزج باملعلمني الوافدين في 
اجتاهات وممارســـات مرفوضة وغير 
مسؤولة من قبل أشخاص غير معروفني، 
وحتريضهم بشكل يتعارض مع سياسة 
الدولة واللوائح والنظم، إال أن ثقة جمعية 
املعلمني بهؤالء األشقاء أكبر بكثير وهم 
جميعـــا محل كل تقدير واحترام ولهم 
مكانتهم الرفيعة وان رئيس اجلمعية 
متعب العتيبي التقى مؤخرا بوفد من 
املعلمني الوافدين الذين طالبوا اجلمعية 
بالتدخل لتحقيق مطالبهم املتمثلة في 
زيادة بدل الســـكن واشـــتمالهم لكادر 
املعلم وزيادة بدل الغالء ومنحهم تذاكر ســـفر ســـنوية أسوة 
ببعض دول اخلليـــج، مؤكدين في اللقاء علـــى أال عالقة لهم 
مبا ســـمي بجمعية املعلمني الوافدين في الكويت على صفحة 
التواصل االجتماعي وإنهم يسعون لتحقيق مطالبهم بالطرق 
القانونية املشروعة وعدم اخلروج عن القانون الكويتي وانهم 
ليس لديهم أي اجتاه يؤثر ســـلبا على العملية التعليمية، كما 
انهم طالبوا باحترام مكانتهم من قبل وسائل اإلعالم الكويتية 
وعدم التحريض ضدهم، فـــي املقـــابل أبدى رئيس اجلمعية 
تفهمه الكامل ملطالبهم والسعي لتحقيقــها وفق األطر والقوانني 
والنظم املعمول بها والعمل والســـعي اجلاد لرفع مرتبـــاتهم 
وضمان العمل على تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم، وإن همومهم 
ومطالبهم ســـتكون محل كل االهتمام وسيعمل مجلس اإلدارة 
على دراســـتها واتخاذ اإلجراءات املناســـبة في شأنها ورفعها 
إلى اجلهات املختصــــة مبا فيها مجلس الوزراء، وأكد لهم أن 
اجلمعية وضعت في اعتبـــارها إعداد مشروع خاص باملعلمني 
الوافــــدين وبالتنســـيق مع وزارة التربيــــة وديوان اخلدمة 
املدنـية تتم من خالله إعادة النظر في مســـألة العقود ومينح 
املعلمني امتيازات خاصة تقديرا ملكانتهم ودورهم، كما أكد لهم 
أن هناك العديد من املطالب في شـــأن زيـــادة رواتب املعلمني 
الوافديـــن مت رفعها إلى اجلهات املعنية وعلى رأســـها ديوان 
اخلــــدمة املدنية وهي مدرجة ضمن الدراســـة والبحث حالها 
حال العديد من املطالبــات والزيادات املعنية بالكوادر الوطنية 
العاملة في العديد من الوزارات األخرى مبن فيهم العاملني في 

وزارة التربية.
  واختتم د.الكندري تصريحه مشيدا بالتفهم الذي أبداه وفد 
املعلمني وحرصهم على طرق األبـــواب باألطر القانونية ومن 

خالل جمعيتهم املعنية بشأنهم وشأن كل أهل امليدان. 

 األحمد: إنشاء مركز للتدريب البيئي بالتعاون مع منظمات عالمية

 الرفاعي: الكويت بلد معطاء ومنارة من منارات العمل الخيري

  القراوي: ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي ستضع 
  النقاط على الحروف في قضايا اإلعالم ودوره المنشود

  دعا مدير إدارة اإلعالم بوزارة األوقاف والشــــؤون اإلسالمية احمد 
القراوي إلى االســــتفادة من التظاهرة الفكرية التي سيجتمع فيها ثلة 
من املختصني واملهتمني من رجال اإلعالم في ندوة «مســــتجدات الفكر 
اإلسالمي التاسعة» التي ستقيمها الوزارة برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف املستشــــار 
راشد احلماد حتت شعار «اإلعالم القيمي.. بني الفكر والتجربة» بفندق 

الشيراتون في الفترة من ٧ إلى ٩ مارس اجلاري.
   وقال القراوي في تصريح صحافي مبناسبة انعقاد الندوة غدا ان 
الوزارة حترص على تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الشراكة 
املجتمعية بتبني املواضيع املهمة ذات التأثير املباشر وغير املباشر لكل 

شرائح املجتمع، مشيرا إلى تضمني الندوة جملة من العناوين العلمية 
والتجارب العملية في مجال اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء بجانب 
اإلعالم االلكتروني الذي ظهرت آثاره في اآلونة األخيرة على الســــاحة 

اإلقليمية والدولية.
   وبني القراوي ان الندوة ســــتجمع هــــذه الكوكبة من رموز اإلعالم 
العربي واإلسالمي لوضع النقاط على احلروف في كل القضايا املتعلقة 
باإلعالم ودوره املنشــــود ضمن املنظومة القيمية املستمدة من ديننا 
اإلسالمي احلنيف.  موضحا انه بجانب الندوات التي ستعقد سيكون 
هناك عدد من ورش العمل للمشاركني ألجل الوصول إلى صيغ عملية 

يستفيد منها املجتمع حاليا ومستقبليا. 

 قال الشــــيخ زياد الرفاعي رئيس جمعية 
جتمع سنابل اخلير (عكار) اللبنانية الذي زار 
البالد مؤخرا ان الهدف من زيارته هو التواصل 
والتزاور ولندعو مع بعضنا البعض، ولنسمو 
مع بعضنا البعض فــــي عملنا اخليري الذي 
تعد الكويت منارة من مناراته، ومن ذلك طلب 
الدعم لكفالة األيتام اجلدد، باإلضافة الى دعم 
مشاريع األيتام املكفولني وأسرهم وتقدمي بعض 
املشاريع التي تهدف الى رعايتهم مثل تنظيم 
الدورات الصيفية وتوزيع حصص متوينية 
ألسر األيتام، كذلك املساهمة في مشروع الكسوة 
الســــنوية لهم وألسرهم، باإلضافة الى تقدمي 

احلجاب الشرعي لألرامل.
  واضاف ان من املشاريع التي نسعى لتقدمي 
الدعم لها مشــــاريع توزيع املصاحف والكتب 
واالشــــرطة وتنظيم احملاضرات االرشــــادية 

والتربوية.
  وأوضح الرفاعي ان اجلمعية نظمت مؤخرا 
حفال للتعريف مبشروع «كفالة االيتام» وطلب 

الدعم له، وقد حضر احلفل مفتي (عكار) سماحة 
الشيخ د.اسامة عبدالرزاق الرفاعي، باالضافة 
الى عدد من املســــؤولني في مناطق عكار مثل 
البلديات ووجهاء  املخاتير وبعض رؤســــاء 

املنطقة.
  علما بأن مبلغ الكفالة الشهرية لليتيم يبلغ 
١٥ دينارا شهريا حيث سيتم استقبال الدعم 
على صورتني الكفالة الشاملة لليتيم وتبلغ 
قيمتها ٥٠ دينارا شــــهريا، والكفالة اجلزئية 
وتبلغ قيمتها ١٥ دينارا وهي لتلبية االحتياجات 

األساسية.
  واوضح ان جمعية جتمع ســــنابل اخلير 
تكفــــل حاليا ٨٥٠ يتيما لنحو ٣٧١ اســــرة في 
مناطق عكارـ  لبنان وانه يوجد حاليا استمارات 
لنحو ١٥٠ يتيما من اجمالي عدد االيتام الذين 
يحتاجون للكفالة وهم ما يقرب من ٦٠٠ يتيم 

أو أكثر.
  وحول اجلهات واجلمعيات التي سيعرض 
عليها مشــــروع كفالة االيتام قال الشيخ زياد 

الرفاعــــي: انه ســــيتم عرض املشــــروع على 
بيــــت الزكاة الكويتي، وجمعية احياء التراث 
االسالمي ومبرة التواصل، باالضافة الى اهل 
اخلير واالحسان من التجار واحملسنني الكرام، 
وسيتم دعم النشاط من خالل جمعية احياء 

التراث االسالمي ملن اراد املساهمة فيه.
  وفي نهاية تصريحه شــــكر الشــــيخ زياد 
الرفاعي كل من ساهم في دعم اجلمعية بالكلمة 
الطيبة، أو مباله، او باالبتســــامة التي نلقاها 
من اخواننا في هذا البلد املعطاء والتي ترفع 
املعنويات، والنبي ژ يقول: «من ال يشــــكر 
الناس ال يشــــكر اهللا» لذلك فنحن نتقدم لهم 
بالشكر اجلزيل وكل هيئة قدمت لنا شيئا من 
املساعدات لدعم انشطة جمعيتنا في لبنان، 
ونتقدم بالشكر اجلزيل لهذا الشعب الذي لم 
يبخل على اجلميع من خيره، ســــائال اهللا ان 
يكثر خيرهم، وان يجعــــل لهذا البلد املعطاء 
حماية من عنــــده عز وجل واهللا يجزي ما ال 

يجزي عليه العبد.

واملشروع اآلخر سيوقع قريبا مع 
الكبرى  البيئية  إحدى الشركات 
في أملانيا لدعم جهود اجلمعيات 
األهلية في دول مجلس التعاون 
الســــتيعاب متطلبــــات التعامل 
مع امللوثــــات النفطية من خالل 
مشروع مشــــترك بقيمة نصف 
مليون دوالر، موضحا أن مشروع 
ترشيد املياه سيوجه إلى الدول 
العربية قريبا بالتنســــيق مع ٨ 

جمعيات خليجية.
  وبني أن اجلمعيــــة حاليا من 
خالل ترؤسها للشبكة تسعى إلى 
تنظيم زيارات عاملية للعديد من 
املنظمات واملواقع الدولية مبشاركة 
وفــــود بيئية من جميــــع الدول 
العربية، بهــــدف تبادل اخلبرات 
البيئي  العلمي  وزيادة املستوى 
لدى اجلهات احلكومية في البالد 
العربية، مبا يخص ابرز املشكالت 
التــــي تواجهها املنطقة  البيئية 
وأهمها النفايــــات وتلوث البيئة 
البحريــــة والســــاحلية والتنوع 

االحيائي.
  وأكد األحمد شفافية اجلمعية 
واستمرار مبمارسة دورها الرقابي 
من خالل إبراز املشــــاكل البيئية 
البــــالد واجلهات املتســــببة  في 
بحدوثها، وإبراز احللول اخلاصة 
مبعاجلتها، مطالبا هذه اجلهات بأن 
تنفذ مشاريعها آخذة أهمية البيئة 

وسالمتها بعني االعتبار. 

للجمعية ســــيركز على تطوير 
بعض احملميات الطبيعية واجلزر 
مبفهوم مختلف عما هو متداول 
سابقا، باإلضافة إلى تعزيز قدرات 
التوثيق  التصوير ومركز  فريق 
اإلعالمي (االستديو) وإنشاء مقاطع 
ڤيديــــو بيئية يتم نشــــرها على 
مواقع التواصل االلكتروني مثل 
يوتيوب والفيس بوك، بهدف نشر 
أنشطة اجلمعية والتوعية البيئية 
في الوقت نفســــه، مبا يعزز دور 
اجلمعية في نشر الثقافة البيئية 

املرئية في املجتمع.
  وتسعى اجلمعية أيضا إلصدار 
تقارير عن حالة البيئة في الكويت 
وستكون مبفهوم مختلف من خالل 
تناولها شفافية العمل البيئي في 
البــــالد، إضافة إلــــى حتديد دور 
جهات الدولة والقصور املوجود 
في أعمالها، لدفعهم إلى ضرورة 
التصحيح. وأضاف: عمل اجلمعية 
على املستوى اإلقليمي سيكون من 
البيئية اخلليجية  الشبكة  خالل 
التي ترأســــتها اجلمعية مؤخرا، 
الفتا إلى ســــعي اجلمعية حاليا 
إلى إعداد برامج خليجية من خالل 
تعزيز دور اجلمعيات في كل بلد 
على حدة، معلنا عن توقيع الشبكة 
أخيرا عقدي شراكة احدهما لترشيد 
استهالك املياه في الوطن العربي 
العربــــي للتنمية  مع الصندوق 
بقيمة مليون دوالر لترشيد املياه، 

مجلس اإلدارة خالل العام املاضي، 
وما حتقق خاللها من قفزات نوعية 
في مخصصات امليزانية اخلاصة 
باألنشطة والبرامج مبا يزيد على 

١٨ ضعفا عن السنوات املاضية.
  وأشــــار إلــــى تبنــــي مجلس 
اإلدارة حاليا بعد اكتمال أعضائه 
إستراتيجية السنة املقبلة من خالل 
التركيز على استقطاب املتطوعني 
وإنشاء فرق بيئية تابعة للجمعية 
والعمل علــــى تعزيز قدراتها مبا 
يتناسب مع حجم القضايا البيئية 
في البالد، كاشفا عن تبني اجلمعية 
مؤخرا ٣ محاور لعملها، تشــــمل 
العمل على املســــتوى احمللي من 
خالل تعزيز قدرات الفرق العاملة 
في اجلمعيــــة وتطويرهم علميا 
وتكنولوجيا بهدف رصد متغيرات 
العمل البيئي، مثل مراقبة الطيور 
في البالد بواسطة نظم املعلومات 
اجلغرافية ومراقبة تغيرات جودة 
مياه البحر وتأثيراتها على الشعاب 
املرجانية في مختلف جزر البالد، 
عن طريــــق سنســــرات خاصة 
عملنــــا على زرعها فــــي عدد من 
اجلزر ملتابعة مدى تأثير حرارة 
املياه على الشــــعاب، معلنا عن 
عمل يجــــري حاليا لتطوير هذه 
التقنيات بحيث تصبح قراءاتها 
مباشرة من مركز خاص سينشأ 
مستقبال في اجلمعية.  ولفت إلى 
ان فريق التنوع اإلحيائي التابع 

 دارين العلي
  أعلن رئيــــس جمعية حماية 
البيئــــة محمد األحمــــد عن عمل 
اجلمعية على إنشاء مركز تدريب 
بيئي وطني متخصص في الشأن 
بالتنسيق مع عدد من اجلمعيات 
البيئية واجلامعات في أوروبا لدعم 
توجهات إنشــــاء املركز، وإصدار 
الشهادات املعتمدة دوليا، مضيفا 
أن املركز سيشمل تدريب جميع 
فئات املجتمع من أطفال وطالب 
ومتقاعدين، عبر دورات تستمر 
ملدة ٣ شــــهور تتخللهــــا زيارات 
ميدانية إلــــى مواقع متعددة في 
البالد مثل مرادم النفايات واملناطق 
الســــاحلية إلبراز أهــــم املناطق 

البيئية احلساسة فيها.
فــــي تصريح    وقــــال األحمد 
صحافي ان هذا األمر يدخل ضمن 
االستراتيجية اجلديدة للجمعية 
التي وضعتها خــــالل جمعيتها 
العمومية فــــي اجتماعها الـ ٣٤، 
بهدف النظر في التقريرين املالي 
واإلداري، وانتخــــاب ٣ أعضــــاء 
مكملني ملجلس اإلدارة بالتزكية، 
إلى وضع إســــتراتيجية  إضافة 
عملها خالل العام املقبل مبا يخص 
إبراز املشكالت البيئية التي تعاني 
منها البالد، ودفع اجلهات املعنية 
بذلك الى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

إلصالحها.
  وأوضــــح األحمد أن اجلمعية 
العمومية عملت خالل اجتماعها 
على إعادة تشكيل مجلس إدارتها 
بالشكل التالي: محمد األحمد رئيسا 
ملجلس اإلدارة، واحمد احلميضي 
العقاب  نائبا للرئيس، ووجدان 
أمينا عاما، ويوسف الكوس أمينا 
للصندوق، وعضوية كل من عبد 
األمير اجلزاف، وفيصل العجيل 
وعبدالعزيز الشــــعيل، مؤكدا أن 
املجلس اجلديد أصبح حاليا يضم 
أعضاء متخصصني من ذوي اخلبرة 
في املجال البيئي ومجال الصحة 

والسالمة البيئية.
  وأضاف أن اجلمعية العمومية 
بحثت إستراتيجية العمل للعام 
املقبل، ولالطــــالع على اجنازات 

 الجمعية أشادت بكلمة صاحب السمو التي وجهها لجموع المواطنين

 الجمعيـة تـرأس ماليـًا الشـبكة البيئيـة الخليجيـة ووّقعنـا عقد شـراكة 
 نتفهم مطالب المعلمين الوافدين وسـنعد مشـروعًا يمنحهم امتيازات خاصةمـع الصنـدوق العربـي للتنمية بقيمـة مليـون دوالر لترشـيد اسـتهالك المياه

 «حماية البيئة» عقدت جمعيتها العمومية وأقرت إستراتيجيتها الجديدة

 رئيس جمعية تجمع سنابل الخير اللبنانية زار البالد

 بمناسبة انطالق فعالياتها غدًا برعاية المستشار الحماد

 الشيخ زياد الرفاعي مع سماحة مفتي عكار جانب من احلضور في احلفل الذي اقامته اجلمعية 

 د.عبدالرحيم الكندري

 محمد األحمد متوسطا اثنني من املشاركني في اجلمعية العمومية

الصحة مع كل خطوة
شارك الكويت أفراحها بعيدي االستقالل والتحرير وانضم إلى سباق الوطني للمشي في 
12 مارس 2011. يس������تمر التس������جيل لغاية 11 مارس 2011 في خيمة الوطني بجانب 

املركز العلمي.

املشاركة في السباق تؤهلك لدخول السحب على سيارة
KIA Cerato Koup اجلديدة.
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