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السبت 11 يونيو 2011

سامي الفرج يتناول »إدارة التنمية« في ملتقى النقي اليوممحليات
يستضيف ملتقى محامية الدولة بالفتوى والتشريع جنالء النقي، اليوم السبت رئيس مركز الكويت للدراسات 
االستراتيجية د.سامي الفرج اللقاء محاضرة حتت مسمى »ملاذا ال نستطيع ان ندير عملية التنمية؟ وكيف 
يؤثر هذا الفشل على األمن الوطني الكويتي؟«. يبدأ اللقاء الساعة الثامنة مساء في مقر امللتقى مبنطقة 
سلوى قطعة 2 منزل 338 الباب االمامي شارع املسجد االقصى، الباب اخللفي شارع عبدالرحمن 
الغافقي رقم الشارع 107 وهذه دعوة لوسائل االعالم املختلفة »االعالم املرئي، واملقروء واملسموع«.

شكرت اللجنة املشتركة على موقفها من الزيادة واستنكرت حادثة االعتداء على املعلم جالل من أحد الطلبة خالل جلنة اختبارات لتعليم الكبار

»املعلمني«: ثقتنا كاملة في النواب إلقرار الكادر باملداولة الثانية
واجلمعية مستمرة في صيحاتها املدوية للمطالبة بقانون حماية املعلم

المناسبة له لممارسة رسالته 
ومس���ؤولياته الجسيمة على 
أكمل وجه وبم���ا يتوافق مع 

مك�انته ال�رفيعة.
وناش�دت الجمعية في ختام 
التربية ووزير  بيانها وزي���ر 
المليفي  العالي أحمد  التعليم 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
إلى جانب  المعلمين،  بحماية 
اتخاذ اإلج���راءات الكفيلة برد 
اعتب���ار المعلم ج���ال محمد 
والوقوف إل���ى جانبه وإجراء 
التحقيقات الازمة حول ما حدث 

في اللجنة.

الم�علم���ون  ال���ذي يعيش���ه 
واإلدارات المدرسية بشكل عام 
في ظ���ل غياب قانون يحميهم 
من الممارسات الدخيلة لبعض 

الطلبة وأولياء األمور.
وأش����ارت الجمعي���ة في 
بيان لها أنه���ا كانت ومازالت 
المدوي�ة  تطل���ق صيحاته���ا 
وتستصرخ بأعلى صوت لها 
للم��طالب���ة بوضع حد ل��مثل 
ه���ذه االع��ت���داءات من خال 
إق���رار قانون حماي���ة المعلم 
ومن خال تأمين السبل الكفيلة 
لحماية المعلم وتهيئة األجواء 

بمهنة التعليم وللسعي الجاد 
والحي���وي من أج���ل تعزيز 
التربوية ونهضة  مس���يرتنا 

وطننا العزيز.

اعتداء يظهر الواقع المؤلم

من جانب آخر، اس���تنكرت 
الجمعية حادثة االعتداء المؤسف 
المعلم جال  الذي تعرض له 
محمد من قبل أحد الطلبة في 
الكبار  لجنة اختبارات تعليم 

بثانوية الصباحية.
وأك���دت أن ه���ذا االعتداء 
يعك��س حقيقة الواقع المؤلم 

الكادر  خالها ح�س���م قضية 
وإق���راره بش���كل نهائي وبما 
هو منش���ود، وذلك است��كماال 
لموق�فه���م الت��ربوي الوطني 
المداولة  الذي جاء في جلسة 
األول���ى بالوق���وف إلى جانب 
المعلمين  إخوانه���م وأبنائهم 
والمعلم���ات، وتفهمهم الكامل 
لحق حملة رس���الة العلم في 
إنصافهم ولترسيخ مبدأ العدل 
والمساواة وضمان االستثمار 
الحقيقي واالستقرار التربوي من 
خال تفع��يل خ�ط�ط تشجيع 
الوطني���ة لالت�حاق  الكوادر 

التي وضعها وزير  »بونص« 
التربي���ة والتي تخالف الواقع 
الميدان���ي وال يمكن تطبيقها 
عمليا وتخرج عن إطار فلسفة 

الكادر.
أنها  إلى  الجمعية  وأشارت 
كانت على ثقة بما س���تتخذه 
اللجنة المشاركة من موقف داعم 

ومؤيد للكادر.
وأعربت في الوقت نفس���ه 
عن أمله���ا وثقتها الكبيرة بما 
سيتخذه نواب األمة في جلس�ة 
التي ستعقد  الثانية  المداولة 
ه��ذا األسبوع التي سيتم من 

المعلمين  أعربت جمعي���ة 
عن شكرها وتقديرها البالغين 
للتفهم الك��بير الذي أبدته اللجنة 
المش���تركة ف���ي مجلس األمة 
المشكلة من قبل اللجنة المالية 
واالقتصادية واللجنة التعليمية 
من خال موافقتها وباإلجماع 
على كادر المعلمين وفقا لما جاء 
في ال��مداولة األولى التي طرحها 
مجلس األمة في جلسة 10 مايو 
الماضي وتم إق���راره بموافقة 
43 نائبا من أصل 45 حضروا 
تلك الجلس���ة، ولتفهم اللجنة 
أحمد املليفيفي رفض الضوابط على هيئة  متعب العتيبي

العفاسي شارك في ملتقى دولي تضامني مع فلسطني
سنويا نحو 45 الفا كملتحقني جدد 
بسوق العمل داعيا الى جهد وطني 
واقليمي ودول���ي كبير للقضاء 
على تلك املش���كلة امللحة. واكد 
مجدالني »ان املشكلة ال تنحصر 
فقط في تدبير هذا احلجم الكبير 
من االستثمارات فحسب ولكن 
ايضا في توفير املناخ املناسب 
للعمال مثل التخلص من القيود 
واالجراءات واج���واء االحباط 
الناجمة عن السلوك االسرائيلي 

العدائي«.
البطال���ة  »ان  واوض���ح 
املتفش���ية بني مختلف طبقات 
الفلس���طيني تشكل  الش���عب 
معضلة اقتصادية واجتماعية 

خطيرة«.

جنيڤ � كونا: ش���ارك نائب 
رئيس الوزراء ووزير الشؤون 
ووزير العدل د.محمد العفاسي 
والوفد املرافق له ومندوب الكويت 
الدائم لدى االمم املتحدة في جنيڤ 
الس���فير ضرار الرزوقي الليلة 
املاضية بامللتقى الدولي التضامني 

مع عمال وشعب فلسطني.
التضامني  اللقاء  ويأتي هذا 
الس���نوي على هام���ش املؤمتر 
الدولية  العمل  السنوي ملنظمة 
بحض���ور وزراء العمل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية والدول الصديقة املؤيدة 

حلقوق الشعب الفلسطيني.
العم���ل  وزي���ر  واوض���ح 
الفلس���طيني احم���د مجدالني 

في مداخلت���ه أن ع���دد العمال 
الفلسطينيني العاطلني بلغ ربع 
مليون ش���خص يض���اف اليهم 

د.محمد العفاسي وضرار الرزوقي ومحمد الكندري خال مشاركتهم في امللتقى

البغيلي: معتمرو »العمرية والرابية« عادوا بعد رحلة إميانية

وأكد البغيلي أن جميع املعتمرين 
الكبير  أعربوا عن استحسانهم 
لنجاح هذه الرحلة، وأثنوا على 
دور مجلس اإلدارة احليوي في 
إحياء وبث روح األلفة والوئام 

بني املعتمرين.
محمد راتب  ٭

عملية تقريب العائات مع بعضها 
البعض كي تنعم الرحلة بالهدوء 
والسكينة في أداء مناسك العمرة، 
واالستعداد الستقبال املساهمني 
ف���ي مط���ار املل���ك عبدالعزيز 
الدولي وجتهي���ز الباصات لهم 
وتوصيلهم لفندق هيلتون مكة. 

إدارة  أعلن رئي���س مجلس 
العمري���ة والرابي���ة  جمعي���ة 
التعاونية خالد حليوي البغيلي 
ان وفد رحلة العمرة التي نظمتها 
اجلمعية ملساهميها الكرام، عاد 
من الديار املقدسة وذلك في قافلة 
إميانية جاب���ت رحاب األراضي 
العمرة،  املقدسة، وأدت مناسك 
الفتا إل���ى أن املعتمرين أعربوا 
عن استحسانهم الكبير وإعجابهم 
بأداء الوفد اإلداري والتنظيم املميز 
الذي هيأ لهم ظروف اإلقامة مما 
ساهم بشكل فاعل في أداء عبادتهم 
بساس���ة وطمأنين���ة وأجواء 
إميانية عظيمة، مؤكدا أن إرضاء 
املساهمني وحتقيق طموحاتهم 
يشكان أولوية بالنسبة ملجلس 
اإلدارة، وه���و أحد أهم األهداف 
واألغراض التي أنشئت احلركة 
التعاونية م���ن أجلها. وأوضح 
البغيلي أن مجلس اإلدارة أرسل 
وفدا إلى الديار املقدسة مكونا من 
رئيس الوفد وبعض اإلداريني من 
اجلمعية ومن مكتب الس���ياحة 
والس���فر، وذلك للقيام بتوزيع 
النهائي على  الغرف واإلشراف 

رحلة إميانية موفقة ملعتمري »العمرية والرابية«

البرجس: هدفنا بذل اجلهد لتحقيق الطموحات

في نزول أكبر عدد غواصني حتت املاء في وقت واحد

»تعاونية بيان« شّكلت الهيئة اإلدارية ملجلسها

»الغوص« يسعى لتسجيل رقم عاملي في موسوعة »غينيس«

التسويق واملشاريع واخلدمات 
هو هدفنا األول والذي من أجله 
أسس العمل التعاوني ومن هنا 
يحرص مجلس اإلدارة على تنفيذ 
التنظيمية وتطبيق  اإلجراءات 
التطويرية واإلشراف  اخلطط 
الى  على تنفيذها بكل شفافية 
امام  العقب����ات  جانب تذلي����ل 
مشاريعنا احلديثة التي تهدف 
الى خدم����ة املنطق����ة وأبنائها 

وتطلعات املساهمني.
وتاب����ع: نع����رف ان طريق 
النجاح طري����ق طويل وعلينا 
ان ندرك اننا نتحمل مسؤولية 
ونأمل من العلي القدير ان يوفقنا 
وان نكون على قدر ثقة املساهمني 
الكبيرة التي نقدرها ونحترمها 
ونعتز بها ونعاهدكم بأن نكون 
عند حسن ظنكم وان يستمر هذا 

اجلهد والعطاء.
ليلى الشافعي  ٭

العادي����ة قد عق����دت اجتماعها 
السنوي ملناقشة التقريرين املالي 
واإلداري للسنة املالية املنتهية في 
2010/12/31، حيث مت اعتمادها من 
قبل املساهمني اعضاء اجلمعية 
العمومي����ة، ومت انتخاب ثاثة 
اعضاء ج����دد واختيار مراقب 
حس����ابات اجلمعية لعام 2011، 
وذلك بحضور مندوبي وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وقال نائ����ب رئيس مجلس 
االدارة رئي����س جلنة اخلدمات 
عماد البرجس ان مجلس اإلدارة 
يح����رص على تطوي����ر العمل 
والسعي بكل جهد لتقدمي األفضل 
خلدمة املنطقة واملساهمني الى 
جان����ب دعم العم����ل التنفيذي 
الفعال ألداء املوظفني وحثهم على 
بذل املزيد من اجلهد والتطوير 
في آليات العم����ل. وأضاف ان 
تطوير األعمال السيما في مجال 

عقد مجل���س ادارة جمعية 
بيان التعاونية اجتماعه، وشّكل 
الهيئة اإلدارية واملناصب حيث 
مت انتخاب احمد ناصر البناي 
رئيس���ا ملجلس اإلدارة، وجاء 
التش���كيل لبقية األعضاء على 
النحو التالي: عماد خالد البرجس 
اإلدارة  نائبا لرئي���س مجلس 
ورئيس جلنة اخلدمات، ناصر 
عبداهلل املهنا أمينا للسر ورئيس 
اللجنة املالية واإلدارية، مشعل 
عمعوم العازمي أمني الصندوق، 
مرضي مب���ارك العازمي ممثل 
اجلمعية لدى احتاد اجلمعيات، 
الكندري رئيسا  ياس���ر احمد 
للجنة املشتريات، سلطان محمد 
الدوسري عضو مجلس ادارة، 
هادي محس���ن العازمي عضو 
مجل���س ادارة، نبيل يوس���ف 

الكندري عضو مجلس ادارة.
العمومية  وكانت اجلمعية 

عماد البرجس

واحد، والذي مت في اندونيسيا 
في أغسطس عام 2009، ويأتي 
ه���ذا احل���دث العامل���ي برغبة 
الغواص���ني املصريني بتحطيم 
الرقم القياسي، بنزول أكثر من 
3000 غ���واص في وقت واحد، 
باالضاف���ة الى تس���جيل رقم 
قياسي آخر في نزول أكثر من 
300 غواص في عملية تنظيف 
الس���رحان:  املاء«. وأكد  حتت 
»ان »الغوص الكويتي« قد وفر 
املعلومات والترتيبات للراغبني 
في املشاركة بالتعاون مع االحتاد 
املصري للغوص، حيث ستقام 
الفعالية في منطقة املينا  هذه 
اجلدي���دة ف���ي الغردقة، حيث 
يتزامن موعد احلدث مع تواجد 
فريق الغوص الكويتي في البحر 
األحمر ضم���ن برنامج بعثته 

االستكشافية لهذا العام«.

الرقم القياسي احلالي ملوسوعة 
»غينيس« لألرق���ام هو نزول 
2486 غواصا حتت املاء في وقت 

وّجه فريق الغوص الكويتي 
دعوته جلمي���ع الغواصني في 
الكوي���ت ملش���اركة الغواصني 
املصريني لتسجيل رقم عاملي 
في موسوعة »غينيس« في نزول 
أكبر عدد غواصني حتت املاء في 
آن واح���د، وذلك في تاريخ 26 
يوليو املقبل في مدينة الغردقة 

مبصر.
وقال رئيس الفريق الكابنت 
الفريق  الس���رحان: »ان  طال 
بصفت���ه ممث���ل الكوي���ت في 
االحتادي���ن العرب���ي والدولي 
للغ���وص قد تلق���ى دعوة مت 
توجيهها جلميع الغواصني في 
الكويت للمشاركة في هذا احلدث 
العامل���ي ورفع أع���ام الكويت 
بجان���ب العلم املصري وأعام 

الدول املشارك حول العالم«.
الس���رحان: »ان  وأض���اف 

أحد أنشطة فريق الغوص
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