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قام بزيارة تفقدية لالطالع على احتياجات الطلبة واالساتذة

خالل استقباله رئيس البعثة لدى األمم املتحدة

الفهد يؤكد دور البعثة الدائمة ملجلس
التعاون في «فيينا»
استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق
سليمان فهد الفهد في مكتبه مببنى وزارة
الداخلية ص��ب��اح أم��س ال��ث�لاث��اء رئيس
البعثة ال��دائ��م��ة ملجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية ل��دى األمم املتحدة في
فيينا الدكتور محمد الغيالني ورئيس
م��رك��ز مجلس التعان اخلليجي إلدارة
حاالت الطوارئ الدكتور عدنان التميمي،
وذل��ك بحضور مدير عام اإلدارة العامة
للعالقات واإلع�لام األمني العميد عادل
احل��ش��اش ،وم��دي��ر ع��ام االدارة العامة
ملكافحة امل��خ��درات باإلنابة العقيد وليد
الدريعي ومدير إدارة مكافحة اجلرائم
االلكترونية العقيد يوسف احلبيب.
وقد رحب الفريق الفهد بضيفه ،مشيدا
بدور البعثة في تعزيز أوجه التعاون بني
دول مجلس التعاون اخلليجي واملنظمات
اإلقليمية والدولية في امل��ج��االت كافة،
وخ��ص��وص��ا امل��ج��ال األم��ن��ي مب��ا يتعلق
مبكافحة املخدرات واجلرائم االلكترونية.
وأك��د الفريق الفهد أهمية العمل على
تعزيز الشراكة مع مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرائم االلكترونية
واجلرائم املستحدثة ،مبا يضمن تطوير
اجلهود املبذولة في مجال تبادل اخلبرات
وب���ن���اء ال����ق����درات ،وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون

الفريق سليمان الفهد مستقبال الغيالني

والتنسيق بني دولة الكويت ممثلة بوزارة
الداخلية واملنظمات والهيئات الدولية في
املجال االمني.

من جهته ،أعرب الدكتور الغيالني عن
سعادته بهذا اللقاء ،مثمنا اجلهود التي
تبذلها وزارة الداخلية بدولة الكويت في

تعزيز وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق
االمني املشترك بني دول مجلس التعاون
واملنظمات اإلقليمية والدولية.

من خالل مشاركتهم في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم

املقصيد« :التربية» تسعى إلى إبراز املواهب والقدرات التعليمية للطلبة
ريا�ض عواد
قال الوكيل املساعد للتنمية
التربوية واألن��ش��ط��ة املشرف
العام على ف��رق جائزة حمدان
ب��ن راش���د ال مكتوم لالرتقاء
ب��األداء التعليمي املتميز فيصل
املقصيد أن امل��ش��ارك��ة الفاعلة
لفرق وزارة التربية مبسابقات
اجل��ائ��زة وف��روع��ه��ا املختلفة
ج��اء ليؤكد رغ��ب��ة أه��ل امل��ي��دان
ال��ت��رب��وي ف��ي اب����راز امل��واه��ب
وال���ق���درات التعليمية التي
يتميزون بها والتي تعزز قدرات
اجل��ان��ب ال��ت��رب��وي ف��ي الكويت
للوصول ألى الطموح املنشود
في بلوغ قمة الريادة التعليمية
وال��ذي لم يأتي أال من تخطيط
وإستراتيجية املنسق العام
ورؤساء وأعضاء الفريق الذين
يضعون اعالء أسم الكويت في
هذا احملفل االقليمي الهام الذي
تتنافس فيه الدول العربية مبينا
أن وزارة التربية لن ترضى أال
بالفوز بجوائز متعددة تتسق
ومكانتها التعليمية التي حتظى
بدعم القيادات بها.
وق��ال مقصيد خ�لال كلمة له
خالص حضوره اللقاء التنويري
لفريق االدارة املدرسية لتأهيل
املدارس املشاركة بجائزة حمدان
ل��ل��دورة ال��ع��ش��ري��ن ف��ي مسرح

فيصل املقصيد مع بعض احلضور خالل اللقاء التنويري

م���درس���ة ام���ام���ة ب��ن��ت ال��ع��اص
مبنطقة ال��ع��دان ان الفريق بدأ
بأعداد العدة للدورة القادمة وهذا
أن دل فأنه يدل على احلرص في
استقطاب املشاركني وتعريفهم
ب��أه��داف وأل��ي��ة اجل��ائ��زة ودع��م
مشاركتهم لالستعداد في تواصل
دائم مع أهل امليدان لنقل خبراتهم
وق��درات��ه��م وتخليدها بالنجاح
باملسابقة لتحقيق امل��زي��د من
النتائج التي تؤكد قدراتهم املميزة
لرفع اسم وطننا الغالي ووضعه

ب��ال��ص��ف��وف االول�����ى ف���ي ه��ذه
املسابقات التعليمية مثمنا جهود
رئيس فريق االدارة املدرسية
واعضاء الفريق الذين يتميزون
ب��احل��م��اس واالص����رار لتحقيق
النتائج املرجوة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال منسق ع��ام
اجلائزة مدير عام منطقة مبارك
الكبير م��ن��ص��ور ال��دي��ح��ان��ي أن
ت��اري��خ الكويت التربوي حافل
ب���االجن���ازات وم���ا زي����ادة اع���داد
امل���ش���ارك�ي�ن وح���رص���ه���م على

امل��ش��ارك��ات ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ف��روع
املسابقات ب��ج��ائ��زة ح��م��دان بن
راش����د ل�لارت��ق��اء بالتعليم اال
تأكيد ل��ه��ذا احل���رص كاشفا ان
رؤية الفريق وفق تخطيط جهود
العمل هدفها االس��م��ى دوم��ا هو
اع�لاء مكانة الكويت التعليمية
ف��ي امل��ش��ارك��ات العاملية مثمنا
توجيهات املشرف العام للجائزة
الوكيل املساعد للتنمية التربوية
واألن��ش��ط��ة فيصل مقصيد في
تدعيم أعضاء الفرق بأصحاب

اخلبرات الذين سبق وان حققوا
نتائج في السنوات السابقة خالل
مشاركاتهم في مسابقات اجلائزة
لرفع اداء الفرق وحتقق التميز
ف��ي زي���ادة امل��ش��ارك�ين م��ؤك��دا ان
املسؤولية امام اجلميع كبيرة وان
التحدي لن يقف حتى يبلغ ذروة
النجاح.
ب�����دوره ق���ال رئ��ي��س ف��ري��ق
االدارة املدرسية املتميزة مدير
ادارة االنشطة التربوية مبنطقة
مبارك الكبير محمد العجمي أن
الفريق وم��ن خ�لال املسؤولية
التربوي الذي يحملها على عاتقه
سعى ألن يخلق اجواء التميز في
العمل للوصول ألى كافة االدارات
امل��درس��ي��ة بتعريفهم بأهمية
املشاركة م��ن خ�لال عقد ورش
العمل واحمل���اض���رات وتذليل
كافة العراقيل أم��ام الراغبني
ف��ي املشاركة م��ن أج��ل تعريف
العالم بقدرات االدارة املدرسية
ب��وزارة التربية وهو طموح لن
يتحقق اال بعد الدعم الال محدود
من قبل املشرف العام واملنسق
واللذان هيئا كافة االمكانيات ام
املتسابقني موضحا أن هذا اللقاء
جاء استكماال خلطط متواصلة
لبلوغ اهداف التميز مشيدا بكافة
أعضاء الفريق الذين يسعون
الى التميز.

أشاد مبتابعة الوزير اللصيقة للحوادث في «السكنية»

السلمان :البد من الشفافية في مشاريع اإلسكان وحتديد
املسؤولية من خالل جلان حتقيق من خارج املؤسسة
طالب احت��اد املكاتب الهندسية وال��دور
االس��ت��ش��اري��ة الكويتية وزارة االس��ك��ان
وامل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��رع��اي��ة السكنية
بالشفافية والكشف عن األسباب احلقيقية
لتعثر مشاريعها ،الفتا الى التخبط املتمثل
في الغاء عقد املستشار العاملي لتخطيط
وتنفيذ البنية التحتية ملدينة جنوب املطالع
واالنهيارات التي وقعت في أسقف بيوت
مدينة صباح األحمد ومن قبلها بيوت شمال
غرب الصليبيخات.
رئيس احت��اد املكاتب الهندسية وال��دور
االستشارية الكويتية املهندس بدر السلمان
أش��اد بجهود الوزير في املتابعة اللصيقة
حلوادث انهيار األسقف وعزمه على محاسبة
م��ن تثبت إدان��ت��ه��م وإح��ال��ة امل��وض��وع الى
النيابة العامة  ،الفتا الى أن السبب الرئيسي
هو قيام جهاز املؤسسة املترهل بأكثر من
دور في إنشاء مشاريعها فهو يطرح ويصمم
ويشرف ويقوم بالصيانة على البيوت  ،في
حني أن املؤسسة هي املالك الذي يجب عليه
أن يراقب ه��ذه املشاريع وليس مشرفا أو
منفذا ومصمما لها.
وأوضح السلمان  :لقد أثبتت التجربة أن
األجهزة الهندسية في « الرعاية السكنية «
وغيرها من اجلهات احلكومية غير مؤهلة
وغير قادرة على القيام بكافة هذه األدوار،
مضيفا أنه وبخصوص انهيارات األسقف
والعيوب في املنازل أمر جتب إحالته الى
جلنة حتقيق خارجية تضم متخصصني
وممثلني جلمعيات املهن الهندسية لتحديد
املسؤولية وليس القاء التهم جزافا على
املقاول أو غيره ممن له عالقة باملشروع.
وأضاف  :إن االحتاد يناشد وزير االسكان
ووزر الدولة لشؤون اخلدمات والذي نثق

أج� �ه ��زة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف��ي
امل � ��ؤس � �س � ��ة م �ت ��ره �ل ��ة
وغ � �ي � ��ر ق� � � � ��ادرة ع �ل��ى
ت � �ن � �ف � �ي � ��ذ م� � �ش � ��اري � ��ع
ب � � �ه � � ��ذه ال � �ض � �خ� ��ام� ��ة
بدر السلمان

بحرصه التام على اجن��از املشاريع التي
تقوم بها املؤسسة العامة للرعاية السكنية
بالشفافية في حتديد مواعيد اجناز البنية
التحتية ملدينة جنوب امل��ط�لاع التي تعد
أض��خ��م م��ش��اري��ع ال��دول��ة االسكانية وله
أهمية قصوى في حتقيق التنمية املجتمعية
للدولة ،الفتا الى أن تصريح املؤسسة بعدم
تغيير مواعيد التسليم يتنافي واحلقائق
املهنية على أرض ال��واق��ع فكيف ميكن أن
يلغى عقد أمضت شهورا لترسيته وتعيد
طرحه مرة أخرى وال تتأخر جداول االجناز.
وقال السلمان :إن هذا التخبط يؤكد ما
سبق وأن حذر منه االحت��اد في االستمرار
مبنح االستثناءات للجهات احلكومية من
قبل مجلس الوزراء بحجة تقليص الدورة
املستندية واالسراع في تنفيذ املشاريع ،في
الوقت الذي تعجز فيه أجهزة الدولة على

االستفادة من هذه االستثناءات وتتخبط في
ترسياتها بعيدا عن جلنة اختيار البيوت
االستشارية  ،مضيفا أن بعض مشاريع
االس��ك��ان تعاني من التأخير مثل تسليم
قسائم مشروع توسعة الوفرة ال��ذي كان
من املفترض أن تنتهي بنيته التحتية منذ
أكتوبر املاضي  ،وأي��ن مخططات املدينة
الذكية في جنوب سعد العبد الله وغيرها
الكثير.
ودعا السلمان معلي وزير االسكان ووزير
اخلدمات الى ضرورة تشكيل جلان حتقيق
حتمل املقصرين مسؤوليتهم وأن تكون هذه
اللجان من خارج املؤسسة العامة للرعاية
السكنية ووزارة االسكان  ،ومبشاركة من
اجلمعيات و املؤسسات املهنية املتخصصة،
فمن غير املقبول أن يكون اجلهاز التنفيذي
في املؤسسة هو اخلصم واحلكم في التحقيق
بانهيارات أسقف بيوت مدينة صباح األحمد
ومن قبلها بيوت شمال غرب الصليبيخات
والذي لم تعلن املؤسسة أسبابه وماذا فعلت
جراء هذا التحقيق حتى اآلن.
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وأك���د السلمان ،إن امل��ؤس��س��ة العامة
للرعاية السكنية ووزارة االسكان وغيرها
من اجلهات احلكومية لم حتقق أية فائدة من
االستثناءات احلكومية لها  ،وأن استمرار
تأخر تنفيذ وط��رح وصيانة وانهيارات
باملشاريع يؤكد أن حججهم وتعذرهم بأن
ال���دورة املستندية ه��ي السبب الرئيسي
لتأخير املشاريع أمر جتب مراجعته دون
ت���ردد وبسرعة  ،وأن السبب الرئيسي
لتعطيل مشاريع االس��ك��ان وغيرها من
مشاريع حكومية ه��و ع��دم ق��درة أجهزة
احلكومة على القيام بعمليات ا لتخطيط
والتنفيذ أو االشراف وأن اعتماد املؤسسة
على املستشارين األج��ان��ب غير األكفاء
والذين الميكن محاسبتهم وف��ق القانون
الكويتي ه��و سبب رئيسي آخ��ر ألسباب
تأخر املشاريع.
وجدد السلمان دعوة سمو رئيس الوزراء
ال��ى ايقاف االستثناءات والتحقيق بهذه
التجاوزات وأسباب التأخير وحث وزارة
االس��ك��ان واملؤسسة على كشف احلقائق
أم��ام اجلمهور  ،فما تقوم به املؤسسة من
توزيعات على املخططات دون وض��وح
الرؤية جل��داول االستالم والتنفيذ هو ذر
للرماد على العيون ومحاوالت الهروب الى
األمام من قبل املسؤولني في تنفيذ مشاريع
االسكان بشكل خاص ومشاريع احلكومة
األخرى التي بنيت على أساس االستثناءات
ويتوالها إما جهاز حكومي أو مستشارون
أج��ان��ب الميكن محاسبة أح��د منهم وفقا
لقوانني مزاولة املهنة بالكويت في حني أن
املكتب الهندسي أو الدار االستشارية احمللية
خاضعة لهذه القوانني وتتم محاسبتها وفقا
لوائح مزاولة املهنة الهندسية.

الفارس :دعم كامل ملعهدي
«الدراسات والعالي للفنون املوسقية»

قام وزير التربية ووزير التعليم
العالي د .محمد الفارس بزيارة
تفقدية للمعهد العالي للفنون
املوسيقية لالطالع على احتياجات
الطلبة واألس���ات���ذة ،ح��ي��ث ك��ان
بإستقباله عميد املعهد العالي
للفنون املوسيقية د .محمد الديهان
وعدد من األسرة األكادميية.
وشدد الفارس خالل جولته على
دعمه الالمحدود لتطوير اجلانب
األك��ادمي��ي والفني في املعهدين،
والدفع مبشروع أكادميية الكويت
للفنون بشكل كامل لدمج املعهدين
حتت مظلة األكادميية.
وكان برفقته غالب العصيمي
الوكيل املساعد نائب املدير العام
للشئون االدارية واملالية بأكادميية
الكويت للفنون الذي أكد بدوره أن
حرص الوزير وحضوره ما هو اال
دعم للمؤسسات األكادميية الفنية.
م��ن جانبه عبر عميد املعهد
العالي للفنون املوسيقية د .محمد
الديهان عن سعادته بزيارة الوزير
ال��ف��ارس ال���ذي أب���دى ك��ل ال��دع��م
ألبنائة الطلبة واملعهدين على
الصعيد األكادميي والفني ،مثمنا
ه��ذه ال��زي��ارة التي تعتبر دعامة
مشجعة ملواصلة مسيرة العطاء
التربوي.

جانب من جولة د .محمد الفارس

ضبط املتهمني بحرق مركبة رجل أمن
بالسجن املركزي في محاولة البتزازه
ذك��رت االدارة العامة للعالقات واالع�ل�ام االمني
ب��وزارة الداخلية ان رج��ال االدارة العامة للمباحث
اجلنائية متكنوا من ضبط املتهمني بإحراق مركبة أحد
رجال االمن العاملني بالسجن املركزي عن عمد.
وأشارت االدارة ان املتهم االول مواطن نزيل بالسجن
املركزي بتهمة حيازة املخدرات واالجت��ار بها واملتهم
الثاني غير كويتي وك��ان ايضا نزيال سابقا بالسجن
وعلى عالقة باملتهم االول.

وأضافت االدارة انه بعد التأكد من هذه املعلومات
واتخاذ االجراء القانوني الالزم مت ضبط املتهم الثاني
الذي اقر واعترف بإحراق مركبة رجل االمن بعد االتفاق
مع املتهم االول وانه دأب على تنفيذ مثل هذه االعمال
لصالح املتهم االول مقابل مبالغ مالية والتي تتمثل
في تهديد رجال االمن املكلفني بحراسة النزالء وحرق
ممتلكاتهم وإحلاق الضرر بهم في محاولة البتزازهم
وجاري احالة املتهمني الي جهة االختصاص.

اللجنة اخلماسية باحتاد املزارعني حتذر كل من ينتحل صفتها بإحالته للقضاء

هادي الوطري :اإلعالن الصادر لدعوة اجلمعية
العمومية باطل وبدون أي مصاغ قانوني
حذر رئيس اللجنة اخلماسية لتصريف العاجل من
األمور باالحتاد الكويتي للمزارعني هادي الوطري أي
فرد أو جهة يستقل إسم االحت��اد الكويتي للمزارعني
س���واء بنشر اع�ل�ان بالصحف أو م��ن خ�لال وسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي وغ��ي��ر ذل��ك م��ن األم���ور ستتم
محاسبته عن طريق القضاء العادل الستغالله االسم
دون وجه حق ودون أي مصاغ قانوني.
وق��ال ال��وط��ري في تصريح صحفي لقد تفاجئت
اللجنة اخلماسية مبوجب ق��رار اجلمعية العمومية
ل�لاحت��اد ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��زارع�ين امل��ن��ع��ق��دة بتاريخ
 2016/12/4لتصريف العاجل من األمور برئاسة
هادي الوطري بإعالن مدفوع األجر منشور بجريدتان
ي��وم��ي��ت��ان ص���ادرت���ان ص��ب��اح ي���وم االث��ن�ين امل��واف��ق
 2017/1/9مذيل بأنه صادر من مجلس إدارة االحتاد
الكويتي للمزارعني لتصريف األعمال ويعلن ناشره
بأنه قد حدد يوم األحد املوافق  2017/2/5الساعة
الرابعة عصرا مبقر االحت��اد العام لعمال الكويت
النعقاد اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية
لالحتاد النتخاب مجلس إدارة جديد  ،ويطلب ناشر
اإلع�ل�ان ف��ي إع�لان��ه م��ن أع��ض��اء اجلمعية العمومية
تسجيل وجتديد عضويتهم وتسديد اشتراكاتهم خالل
الفترة احملددة وحتى تاريخ  2017/1/17واختتم

ناشر اإلعالن إعالنه بأنه يؤكد على عدم االعتداد بأي
إعالنات أخ��رى تخالف هذا اإلع�لان لنشرها من غير
ذي صفة  ،وملا كان هذا اإلع�لان غير صحيح إطالقا
وصادر من غير ذي صفة ألن مجلس تصريف العاجل
من األمور برئاسة صالح احمد األنبعي قد انتهت مدة
شهادتهم بتاريخ  2016/12/3وقد انعقدت اجلمعية
العمومية غير عادية لالحتاد بتاريخ 2016/12/4
واختارت جلنة من خمسة أعضاء من أعضاء اجلمعية
العمومية تتولى إدارة شئون االحتاد العاجلة وتدعو
إلى جمعية عمومية غير عادية النتخاب مجلس إدارة
جديد لالحتاد وهو ما مت فعال مبوجب اإلعالن املنشور
في الصحف من اللجنة بتاريخ  2017/1/4وحتدد
النعقاد اجلمعية العمومية غير العادية مبقر إالحتاد
الرئيسي يوم السبت املوافق  2017/2/4النتخاب
مجلس إدارة جديد لالحتاد.
وقال الوطري ان اللجنة اخلماسية لالحتاد الكويتي
للمزارعني حت��ذر ن��اش��ر اإلع�ل�ان محل ه��ذا التقرير
بتحميله كافة املسئوليات القانونية اجلزائية واملدنية
إجراء إعالنه مدفوع األجر والصادر من غير ذي صفة
وتهيب بكافة أعضاء اجلمعية العمومية عدم االستجابة
لهذا اإلع�لان غير القانوني ونبني من اآلن بطالن هذا
االجتماع الذي لن يعقد في مقر االحتاد القانوني .

