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أكدت استعدادها لتقديم جميع التسهيالت المطلوبة إلنجاح أعمالها

الكويت تدين االعتداءات المتكررة
ضد بعثة «مونوسكو» في الكونغو
�أدان��ت الكويت ب�شدة االعتداءات
املتكررة التي تتعر�ض لها بعثة
الأم��م املتحدة لتحقيق اال�ستقرار
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
«م��ون��و���س��ك��و» و�آخ��ره��ا الهجوم
امل�سلح ال���ذي وق��ع يف دي�سمرب
املا�ضي.
جاء هذا املوقف يف كلمة �ألقاها
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
يف جل�سة جمل�س االم���ن ال��دويل
م�ساء �أم�س الأول ،لبحث تطورات
الو�ضع يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية.
وقال العتيبي يف كلمته ان االعتداء
الأخ�ير �أ�سفر عن مقتل  15عن�رصا

من قوة حفظ ال�سالم وا�صابة 53
�آخ��ري��ن ب��ج��روح خمتلفة ،داعيا
احلكومة الكونغولية الى مالحقة
مرتكبي تلك االعتداءات وتقدميهم
الى العدالة ب�أقرب وقت ممكن.
وث��م��ن ال��ع��ت��ي��ب��ي ع��ال��ي��ا ال���دور
امل��ح��وري واملهم ال��ذي تقوم به
بعثة «مونو�سكو» من خالل ت�أديتهم
مل��ه��ام��ه��ا امل��ن��وط��ة ب��ه��ا يف ظل
الأو�ضاع الأمنية غري امل�ستقرة التي
ت�شهدها الكونغو ،م�شيدا بنف�س
الوقت بقرار الأم�ين العام للأمم
املتحدة بتعيني دمي�تري تيتوف
لقيادة التحقيق اخلا�ص حول هذه
االعتداءات.
و�أعرب العتيبي عن القلق للو�ضع

الإن�ساين والأرق��ام واحلقائق التي
ذكرها تقرير الأمني العام الأخري
وتقارير الأم��م املتحدة بالن�سبة
لأعداد النازحني والقابلة لالزدياد
وت�أثري ذلك على ا�ستقرار الكونغو
وال���دول امل��ج��اورة لها ،م�شيدا
بجهود بعثة «مون�سكو» يف ت�سهيل
تقدمي امل�ساعدات لهم.
و�أع����رب ع��ن ال�شكر للمنظمات
الإقليمية العاملة يف جمهورية
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،على
جهودها احلثيثة الداعمة ال�ستقرار
االو�ضاع االمنية وال�سيا�سية يف هذا
البلد االفريقي.
وق��ال العتيبي« :وب�صفتي رئي�سا
للجنة عقوبات جمهورية الكونغو

ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��ن�����ش ��أة بقرار
جمل�س الأم���ن  1533ع��ام 2004
اتقدم بجزيل ال�شكر لل�سفري عمرو
�أبوالعطا املندوب الدائم مل�رص
للجهود التي بذلها يف تطوير
�أ�ساليب عمل اللجنة واملتابعة
احلثيثة للو�ضعني ال�سيا�سي
والأم���ن���ي بجمهورية الكونغو
الدميقراطية».
واكد ا�ستعدادات وفد الكويت لدى
الأمم املتحدة املطلق لتقدمي كافة
الت�سهيالت املطلوبة لإجناح �أعمال
بعثة حتقيق اال�ستقرار بجمهورية
الكونغو الدميقراطية ودعم فريق
اخلرباء املن�ش�أ مبوجب القرار 1533
للقيام مبهامه وم�س�ؤولياته.

• من�صور العتيبي يلقي كلمة الكويت يف جمل�س الأمن

الشعيب :حريصون على اختيار الكفاءات من المعلمين والمحفظين

تحتاج  4سنوات حتى تستطيع تطبيقه في مدارسها

«التربية» تدرس إعادة توزيع الباحثين االجتماعيين «األوقاف» :مناهجنا محكمة ومصونة
وال يوجد بها مواضيع متطرفة
والنفسيين للخروج من أزمة «اإلحالل»

• إزاحة الستار عن لوحة املكتبة

• تكرمي املشاركني

دشنت «المكتبة الثقافية التربوية البيئية» لنشر التوعية في هذا المجال
كتبت نورهان رم�ضان:

قالت م�صادر مطلعة بوزارة الرتبية
ان ال���وزارة تعمل على حل �أزمة
الباحثني االجتماعيني والنف�سيني
التي و�ضعت بها ال��وزارة من قبل
ديوان اخلدمة املدنية.
و�أك��دت م�صادر لــ «ال�شاهد» �أنه
يف حالة عجز ال���وزارة عن ح�سم
امل�س�ألة مع ال��دي��وان بخ�صو�ص
التعيينات اجلديدة التي �أوقفها �أو
م�س�ألة �إنهاء خدمات ما يزيد عن
 200باحث اجتماعي ونف�سي �ستقوم
ال��وزارة ب�إعادة توزيع الباحثني
احلاليني ليغطوا املدار�س اجلديدة
واملدار�س التي بها �شواغر.
و�أ�ضافت �أن وزير الرتبية �سيتطرق
�إلى ملف الإحالل قريب ًا نظر ًا لقرب
الف�صل الدرا�سي الثاين وافتتاح
م��دار���س ج��دي��دة مبنطقة �صباح
الأحمد ال�سكنية ومع وجود ال�شواغر
يف بع�ض املدار�س.
وبينت امل�����ص��ادر �أن «الرتبية»
تعاين من نق�ص �شديد يف الباحثني
االجتماعيني والنف�سيني منذ مدة
طويلة ولن يت�سنى للوزارة الإحالل
ن��ظ��ر ًا ل��ع��زوف العن�رص الوطني

و���ض��ع��ف خم��رج��ات اجلامعات،
م�شرية �إل��ى �أن «الرتبية» بحاجة
�إل��ى ما يزيد عن � 4سنوات حتى
ت�ستطيع تطبيق الإحالل الكامل يف
مدار�س الكويت.
جدير بالذكر �أن ال��وزارة خاطبت
ديوان اخلدمة املدنية ثالث مرات
يف هذا ال�ش�أن وجاء رد الديوان يف
املرات الثالث مرات بالرف�ض و�ستتم
املخاطبة للمرة الرابعة قريب ًا
بعد اجتماع وزير الرتبية ووزير
التعليم العايل حامد العازمي مع
الوكيل امل�ساعد للتنمية الرتبوية
والأن�شطة ب��وزارة الرتبية في�صل
املق�صيد ومع مدير �إدارة اخلدمات
االجتماعية والنف�سية في�صل الأ�ستاذ
ملناق�شة امل�س�ألة.
وكذلك اجتمع وزير الرتبية ووزير
التعليم ال��ع��ايل ال�سابق حممد
الفار�س بديوان اخلدمة املدنية
وعر�ض تقارير وم�بررات ت�أجيل
الإح�ل�ال �سنوات وت��ق��دمي الكتاب
الثالث �إليهم ولكن جاء الرف�ض
م��ن��ذ م���دة ق��ري��ب��ة ب��رف�����ض مطلب
ت�أجيل الإحالل على تلك الفئة ملدة
�سنتني.
م��ن جهة �أخ����رى ،د�شنت وزارة

عمادي :استضافة
العلماء لنشر
الوسطية واالعتدال
كتب �أحمد يون�س:
��صرح �أم�ين ع��ام اللجنة العليا
لتعزيز الو�سطية وكيل وزارة
الأوق��اف فريد عمادي �أن املركز
ويف خ��ط��وة ت��ه��دف �إل���ى تعزيز
الو�سطية وتبادل اخلربات العلمية
�سوف ي�ست�ضيف املحا�رض بامل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي و�أ�ستاذ
الفقه يف جامعة الق�صيم �سامي
ال�صقري ،لإق��ام��ة ب��رام��ج علمية
وحوارية للفئات التوجيهية حتت
عنوان «توجيهات هامة حول الفكر
املتطرف وح��ق��وق العلماء...
درا�سة ن�صية وحوار علمي».
• فريد عمادي
و�أ�ضاف يف ت�رصيح �أم�س :ت�ستهدف
احللقة النقا�شية �أعمدة التوجيه
واال�رشاف والإمامة واخلطابة نظر ًا ملا تتمتع به تلك ال�رشيحة من دور
كبري يف توجيه الأجيال القادمة و�إعتالء منابر التوجيه فيها حتى ال
تت�سلل بع�ض املفاهيم اخلط�أ والتوجيهات النفعية الى عقول �رشائح
املجتمع.
و�أكد �أن ا�ست�ضافة العلماء واخلرباء يف الفكر و�إقامة مثل هذه الربامج
واحللقات ت�أتي تفعيال ملبادرات الوثيقة الوطنية لن�رش الو�سطية
واالعتدال ومواجهة التطرف والعنف خا�صة يف ظل املتغريات املحيطة
باملجتمع ،وحتى تتم معاجلة هذه املتغريات من الغلو والتطرف وفق
�أ�س�س علمية و�رشعية وفكرية حر�صت ال��وزارة ممثلة يف مركز تعزيز
الو�سطية على اال�ستعانة باملتخ�ص�صني من العلماء واخلرباء يف املجاالت
ذات العالقة حيث ميثل ذلك مدخ ً
ال عملي ًا ملواجهة الفكر املتطرف.

الرتبية �أم�س« ،املكتبة الثقافية
ال�ترب��وي��ة البيئية» يف املركز
البيئي التابع لها حت��ت رعاية
وح�ضور الوكيل امل�ساعد للمن�ش�آت
الرتبوية والتخطيط خالد الر�شيد
والوكيل امل�ساعد للتنمية الرتبوية
والأن�شطة في�صل املق�صيد والوكيل
امل�ساعد لقطاع اخلدمات االعالمية
واالع�لام اجلديد يف وزارة االعالم
يو�سف م�صطفى.
وبهذه املنا�سبة �شكر الوكيل الر�شيد
تلفزيون الكويت الحت�ضان ورعاية
املكتبة الرتاثية اخلا�صة بحفظ
ال�تراث والغنية بالكتب اخلا�صة
للمحافظة على البيئة يف املركز
البيئي للطلبة بامل�شاركة مع وزارة
الرتبية متمثلة يف قطاع التنمية
ال�ترب��وي��ة والأن�����ش��ط��ة الطالبية
التابعة للجنة الوطنية للرتبية
والعلوم والثقافة اليون�سكو.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن��ه��م ي�سعون الى
ن�رش الثقافة ومفاهيمها الرتاثية
واملحافظة على البيئة ،م�ؤكدا �أن
هذه املكتبة �ستكون مقر ًا للزيارات
ملختلف �رشائح الطلبة من خمتلف
املراحل الدرا�سية ،بالإ�ضافة الى
جتميع االخت�صا�صات يف جمال

البيئة والرتاث ون�رش هذه التوعية
ب�شكل ع��ام ،مقدم ًا �شكره اجلزيل
لكل العاملني يف املركز البيئي
للطلبة والعاملني يف قطاع التنمية
الرتبوية والأن�شطة.
من جانبه �أكد الوكيل امل�ساعد في�صل
املق�صيد ،على حر�ص الوزارة على
هذا الركن املهم يف جانب البحث
العلمي للطلبة واملهتمني باجلانب
الرتاثي والبيئي ،خا�صة �أن املكتبة
قد �أ�صبحت م�صدر ًا مهم ًا جد ًا للطلبة
مع املناهج الدرا�سية اجلديدة.
و�أو���ض��ح �أن ه��ذه املكتبة مليئة
باملخطوطات الرتاثية ،و�سيتم
التعاون مع الهيئة العامة للبيئة
ب ��إث��راء ه��ذا املركز بالعديد من
اجلوانب امل�ضيئة خا�صة يف اجلانب
العلمي و�أي�ضا تقدمي املهارات
الرتبوية التثقيفية لأبنائنا الطلبة
و�إقامة ور�ش تدريبية للمعلمني يف
خمتلف التخ�ص�صات خا�صة تخ�ص�ص
العلوم ،م�شريا الى �أن الأيام املقبلة
�ست�شهد قفزات نوعية لهذه املكتبة
وكل هذا العمل ي�أتي لتطوير العمل
املنهجي والثقايف والبيئي والعلمي
املدرو�س لأبنائنا الطلبة لإثرائهم
باجلوانب العلمية والثقافية.

• وليد ال�شعيب متفقد ًا املخيم الربيعي

كتب �أحمد يون�س:
�أكد وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية امل�ساعد
ل�ش�ؤون القر�آن الكرمي والدرا�سات وليد ال�شعيب� ,إن
الوزارة ممثلة يف قطاع �ش�ؤون القر�آن الكرمي حري�صة
على ح�سن اختيار املعلمني واملعلمات للعمل يف مراكز
حتفيظ القر�آن الكرمي وجتويده.
وق��ال ال�شعيب خالل تفقده جلنة اختبارات معلمي
وحمفظي القر�آن الكرمي ال��ذي �أقامتها �إدارة �ش�ؤون
القر�آن الكرمي �أم�س يف امل�سجد الكبري �أن عدد املتقدمني
للجنة اختبارات املعلمني واملحفظني بلغ  300متقدم
من الرجال والن�ساء وذلك وفق نظام حمكم وعمل دقيق
من قبل اللجنة املكلفة ب�إعداد ومتابعة االختبارات.
و�أو�ضح �أن على الناجحني يف االختبار التحريري
اخل�ضوع �إلى اختبار �شفوي حتى يتم بعدها تقييم
املتقدم وقبوله للعمل يف �إدارة القر�آن الكرمي �أو
الدرا�سات الإ�سالمية �أو ال�رساج املنري م�ضيف ًا ان جلان
االختبارات واملقابالت تعمل وفق �آلية حمكمة ال ميكن
من خاللها قبول �أ�صحاب امل�ستوى ال�ضعيف لأننا
نريدهم يعملون كمحفظني ومعلمني لكتاب الله.
وقال �إن ال��وزارة م�ستمرة يف اختيار �أكف�أ املعلمني
واملعلمات للعمل يف مراكزها املختلفة وا�ستكمال
�أي نق�ص يف مراكز لديها حتى ت�ستمر م�سرية العمل
وتتوا�صل عجلة دوران حفظ القر�آن الكرمي يف جميع
املراكز.
من جهة اخ��رى �شهد ال�شعيب افتتاح �إدارة ال�رساج
املنري ب��وزارة الأوق���اف فعاليات املخيم الربيعي
الثاين ع�رش ال��ذي اقيم حتت رعايته وذل��ك حتت

�شعار « خلهم عندنا وتطمن» .وقال ال�شعيب �إنه يف
كل مو�سم �شتوي يقام خميمات لإدارة لل�رساج وادارة
ال��درا���س��ات اال�سالميه وادراة ال��ق��ر�آن الكرمي لعمل
فعاليات وان�شطة لهذه الإدارات وكذلك ملنت�سبي هذه
االدارات من طالب وطالبات لدور القر�آن او ال�رساج
املنري او ادارة الدرا�سات للإ�سالمية ،ولذلك افتتحنا
خميم ادارة ال�رساج املنري لهذا الهدف لالن�شطة
االجتماعية والثقافية واالن�شطه الرتفيهية ملنت�سبي
ادارة ال�رساج املنري من الطالب والطالبات يف 26
مركز ًا لإدارة ال�رساج املنري ولتفعيل ان�شطة العاملني
يف �إدارات ال�رساج املنري من مدر�سني ومدر�سات وبث
روح التناف�س وا�ستثمار طاقاتهم يف هذه الليايل وهذه
االيام خالل تواجدهم يف هذا املخيم .
وحول تطوير املناهج قال ال�شعيب لدينا جلان تعمل
على تطوير املناهج �سواء يف ادارة ال�رساج املنري
او ادارة الدرا�سات اال�سالميه لكن مل تنته �إلى الآن
من تطويرها جميعها وهي ت�سري على �آلية وا�ضحة
ويقوم عليها م�شايخ وعلماء اجالء وثقات يف خمتلف
التخ�ص�صات.
وا�ضاف وم��ن خ�لال املمار�سات التي م�ضت وجدوا
يف بع�ضها البد ان يتعدل وتتواكب مع معطيات هذه
ال�سنوات التي منر بها كما ان معطيات الو�سطيه
ومعطيات مكافحة التطرف البد ان تكون منهج ًا يف
مناهج ادارة ال�رساج املنري و�إدارة الدرا�سات ومناهجنا
حمكمة و م�صانة ومراقبه واليوجد بها اي مو�ضوع من
موا�ضيع التطرف بالعك�س نحن ن�ضع ام��ور ًا حتارب
التطرف ونبذ العنف ون�رش الت�سامح والو�سطية بني
ابناء املجتمع.

قطع آلي عن المتخلفين  28الحالي

«الخدمات» تدعو المشتركين لتسديد فواتير الهواتف
دعت وزارة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات امل�شرتكني �إلى �سداد ما
عليهم من م�ستحقات مالية مرتتبة على اخلدمة الهاتفية،
مو�ضحة �أنه �سيتم تنفيذ نظام القطع الآيل املربمج ال�شهر
احلايل وفقا للإجراء املتبع.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف �أم�س� ،إنها �ستبد�أ ب�إر�سال
الر�سالة التحذيرية الأول��ى الأحد املقبل وتعقبها ر�سالة
حتذيرية ثانية تر�سل لأرقام الهواتف �صاحبة العالقة بتاريخ
 21يناير احلايل.

وذكرت �أنها �ستبادر �إلى قطع اخلدمة عن الهواتف بتاريخ 28
ال�شهر احلايل يف حال عدم ال�سداد.
وبينت �أن ال�سقف املايل الذي بناء عليه يقوم احلا�سب الآيل
ب�إدراج الرقم الهاتفي �إلى قائمة القطع املربمج هو  50دينارا
للهواتف املنزلية و 100دينار للهواتف التجارية.
وعن الهواتف التي مت �سلفا االتفاق على تق�سيط مبالغها
امل�ستحقة �أف��ادت ال��وزارة ب��أن اخلدمة �ستقطع عنها �آليا
مبا�رشة عند الت�أخر عن ت�سديد الق�سط ال�شهري امل�ستحق.

و�أ�ضافت �أنه �سيتم قطع اخلدمة الهاتفية عن املت�أخرين عن
�سداد اال�شرتاكات ال�سنوية مدة �ستة �أ�شهر ف�أكرث لفئة منازل
وجتاري لغري الكويتي وجتاري بالن�سبة للكويتيني وذلك مع
كل عملية قطع �شهري.
و�أ�شارت �إلى �إمكانية ت�سديد امل�شرتكني فواتريهم عرب موقع
ال��وزارة الإلكرتوين وموقع البوابة الإلكرتونية احلكومية
الر�سمية �أو اال�ستعالم عن ح�ساباتهم عرب االت�صال على هاتف
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تتضمن  90طن ًا من المساعدات والمواد الغذائية

«الهالل األحمر» :تسيير  5شاحنات محملة بمواد
إغاثية إلى اليمن
�أعلنت جمعية الهالل الأحمر ت�سيريها � 5شاحنات حمملة بـ 90
طن ًا من امل�ساعدات الإغاثية واملواد الغذائية لل�شعب اليمني
�ضمن �سل�سلة التحركات التي تقوم بها اجلمعية لتقدمي العون
والإغاثة للأ�شقاء هناك.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية هالل ال�ساير ،يف ت�رصيح
�أم�س� ،إن املواد الغذائية �سيتم توزيعها بالتعاون مع �شبكة
ا�ستجابة للأعمال الإن�سانية والإغاثية على املت�رضرين يف
املناطق التي يوجد فيها اليمنيون.

و�أو�ضح ال�ساير �أن هذه الدفعة من امل�ساعدات مقدمة من ال�شعب
الكويتي ومتثل جزءا من امل�ساعدات التي تقدمها اجلمعية منذ
حدوث الأزم��ة اليمنية وت�شمل مواد غذائية وطبية و�صحية
وتنموية .وذكر �أن املت�رضرين واملحتاجني من ال�شعب اليمني
بحاجة �إلى م�ساندة كبرية من جمعيات الهالل الأحمر اخلليجية
والعربية ،م�ؤكد ًا �أهمية تفاعل وجتاوب املنظمات الدولية مع
الأ�شقاء يف اليمن خ�صو�صا النازحني من مناطقهم.
ونوه باجلهود املكثفة للمنظمات الإن�سانية وتعاونها مع

الهالل الأحمر والرامية �إلى احلد من تداعيات الظروف التي
يعانيها ال�شعب اليمني ،م�شددا على �أن جهود اجلمعية يف
هذا ال�صدد جزء من الواجب الإن�ساين الذي يعرب عنه املوقف
الر�سمي للكويت قيادة وحكومة و�شعبا.
ولفت �إلى حر�ص اجلمعية على امل�شاركة يف اجلهود الإن�سانية
التي تبذلها الكويت يف �ضوء التوجيهات ال�سامية بتقدمي
الدعم وامل�ساندة الالزمني للأ�شقاء يف اليمن والذين هم
بحاجة ما�سة �إلى الدواء والغذاء وامل�أوى.

