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ـ كونا: اعلنت جمعية  مانيال 
الهالل االحمــــر أمس عن تبرعها 
مببلــــغ 250 الف دوالر للجمعية 
الوطنية للصليب االحمر الفلبيني 
لشراء أدوية لعالج االطفال وكبار 
السن الذين أصيبوا بأمراض ظهرت 
بسبب انحسار مياه الفيضانات.

جــــاء اعالن التبــــرع من قبل 
اجلمعية بعد لقاء رئيسها برجس 
البرجــــس مع رئيــــس اجلمعية 
الوطنيــــة للصليــــب االحمر في 
الفلبني السيناتور ريتشارد غوردن 
بحضور سفيرنا لدى الفلبني بدر 
ادارة  احلوطي وعضــــو مجلس 
اجلمعية وأمني الصندوق الفخري 

للجمعية سعد الناهض.
وأوضح البرجس في تصريح لـ 
»كونا« ان اعضاء اجلمعية اطلعوا 
خــــالل اللقاء مع رئيس اجلمعية 
الوطنية للصليب االحمر الفلبيني 

على تفاصيل االحداث التي حصلت 
في الفلبني جراء كارثة الفيضان 
التبرع  االخيرة. وأضاف ان هذا 
يسهم في التخفيف من آثار كارثة 
الفيضانات التي اجتاحت الفلبني 
أخيرا على ان يســــلم مباشــــرة 
للجمعيــــة الوطنيــــة للصليــــب 
االحمر الفلبينــــي. ولفت الى ان 
اجلمعية عملت على مد يد العون 
لهم للتخفيف من آثار الكارثة التي 
متر بها الفلبني جراء الفيضانات 
املدمرة التي ضربتها أخيرا وخلفت 

وراءها آالف املشردين والقتلى.
وشدد البرجس على ان الكارثة 
التي اصابت الفلبني كبيرة وتتطلب 
تكاتف احلكومــــات لتقدمي الدعم 
للمتضررين جراء الكارثة، مشيرا 
الــــى ان جمعية الهــــالل األحمر 
متــــد يد العون وتلبــــي النداءات 
االنســــانية للمتضررين وتقدم 

جميع املساعدات في شتى انحاء 
العالم وذلك بتوجيهات ســــامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأعــــرب البرجس عــــن بالغ 
القلق ازاء تزايد وتيرة الكوارث 
الطبيعية وحدتها والتي أصابت 
العديد من دول العالم وخلفت آالف 
القتلى وتسببت في وقوع خسائر 

اقتصادية كبيرة.
وأشاد البرجس بجهود سفيرنا 
لدى الفلبني بدر احلوطي بتسهيل 
مهمة وفد اجلمعية خالل زيارته 

الى الفلبني.
من جهته، اشاد رئيس اجلمعية 
الوطنية للصليب االحمر في الفلبني 
السيناتور ريتشارد غوردن في 
تصريح مماثل لـ »كونا« باجلهود 
التي تقدمها الكويــــت، مؤكدا ان 
املساعدات الكويتية ساهمت بشكل 

كبير في تخفيف حدة املعاناة التي 
اصابت املواطنني املتضررين جراء 
التــــي راح ضحيتها  الفيضانات 
املئات ودمرت الكثير من املنازل 

وشردت مئات األسر.
الهــــالل  وقــــال ان جمعيــــة 
االحمــــر اول فريق عربي ميداني 
يــــزور الفلبني ويطلع على حجم 
الكارثة التي حلت بها، مضيفا »ان 
الكويت سباقة في تقدمي املساعدات 
العالم  االنسانية جلميع شعوب 

التي تتعرض لكوارث«.
واشار الى أن فريق اجلمعية 
برئاســــة البرجس قام بجولتني 
القرى واملناطــــق املتضررة  الى 
جــــراء الفيضانات بهدف االطالع 
على حجــــم الكارثة التي اصابت 
الفلبني. وأعرب غوردن ايضا عن 
بالغ شكره للتبرع املالي واخلاص 
لشراء االدوية، مشيرا الى ظهور 

العديد من االمراض بعد انحسار 
مياه الفيضانات.

وقال سفيرنا لدى الفلبني بدر 
احلوطي لـ »كونا« ان »زيارة رئيس 
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
برجس البرجس الى الفلبني وتقدمي 
املساعدات االنسانية واالطالع على 
حجم الكارثة االنسانية التي حلت 
بها يعكس مدى حب ابناء الكويت 
لعمل اخلير الذي جبلوا عليه منذ 
القدم«. وأكد السفير احلوطي »ان 
الكويت في طليعة الدول التي تقدم 
جميع انواع املساعدات االنسانية 
الغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية 
واملساهمة في رفع املعاناة عنهم«، 
مشــــيرا الى ان رئيس اجلمعية 
الوطنية للصليب االحمر في الفلبني 
السيناتور ريتشارد غوردن تقدم 
بالشكر اجلزيل للكويت على هذا 

التبرع االنساني السخي.

السيد محمد باقر املهري

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز خالل استقباله الشيخ ناصر صباح األحمد في مدينة أغادير

برجس البرجس يطلع على غرفة عمليات الصليب األحمر الفلبيني برجس البرجس والسفير بدر احلوطي خالل االجتماع

األمير هنأ خادم الحرمين بانتهاء موسم الحج:
نقدر جهودكم لتوفير خدمات حجاج بيت اهلل الحرام

كونا: بعث صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الـــى اخيه خادم احلرمني الشـــريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مبناسبة 
انتهاء موســـم احلج ضمنها ســـموه 
خالص تهانيه على النجاح الكبير الذي 
حتقق ملوسم حج هذا العام بفضل من 
اهلل وما بذله خادم احلرمني شخصيا 
وحكومته الرشـــيدة من جهود كبيرة 
ومقدرة بتوفير جميع اخلدمات وسبل 
الراحة والعناية الصحية الفائقة خلدمة 
جميع حجاج بيت اهلل احلرام وخاصة 
حمالت احلج الكويتية مما سهل على 

اجلميع اداء املناسك بكل سهولة ويسر 
سائال اهلل العلي القدير ان ينعم على 
اململكة العربية الســـعودية وشعبها 
الشـــقيق مبزيد من التقدم واالزدهار 
حتت ظل القيادة احلكيمة والرشيدة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
كما بعث ســـمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 

الرئيس كليفورد هسبندس حاكم عام 
بربادوس الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس كليفورد هسبندس حاكم عام 
العيد  بربادوس الصديقة مبناســـبة 

الوطني لبالده.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمـــد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

صاحب السمو هنأ حاكم بربادوس بالعيد الوطني

المهري: حظر إنشاء المآذن يؤثر سلبًا 
على عالقة سويسرا بالدول اإلسالمية والعربية

يقام في الفترة من 5 إلى 7 يناير 2010 برعاية وزيرة التربية

»التربية« تطلب مشاركة أساتذة من الجامعة 
و»التطبيقي« في مؤتمر الجودة الشاملة بالتعليم العام

وزير الديوان نقل تحيات القيادة السياسية
بعيد األضحى إلى ولي العهد السعودي

250 ألف دوالر من جمعية الهالل األحمر
 لشراء أدوية لسكان المناطق المنكوبة في الفلبين

األمير سلطان بن عبدالعزيز إلى المملكة بعد إنتهاء رحلته العالجية

لإلسهام في التخفيف من آثار كارثة الفيضانات

اســـتقبل صاحب الســـمو امللكي األمير سلطان بن 
عبدالعزيز ولي العهد ونائب مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة امس األول مبدينة أغادير باململكة املغربية وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد حيث 
نقل إليه حتيات صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لسموه 
وخالص وأطيب التمنيات مبناسبة عيد األضحى املبارك 
سائلني املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات وان 

يدمي على سموه موفور الصحة والعافية.
إلى ذلك نقل عن مســـاعد وزير الدفاع الســـعودي 
االمير خالد بن ســـلطان جنل ولي العهد االمير سلطان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود ان والده بصحة ممتازة بعد 
عالجه من مرض ألم به وانه سيعود الى الوطن خالل 

بضعة أسابيع.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية تصريحات االمير 
خالد الليلة قبل املاضية ان االمير سلطان »أنهى فترة 
العالج وتوقف عن تناول األدوية منذ شـــهرين تقريبا 
وهو اآلن بصحة ممتازة وسيصل إلى ارض الوطن خالل 

األسابيع القليلة املقبلة ان شاء اهلل«.

وكانت وسائل اإلعالم السعودية قد ذكرت في ابريل 
ان االمير سلطان وصل الى املغرب لالستجمام والتعافي 
بعد ان تلقى العالج فـــي الواليات املتحدة وانه خضع 

لعملية جراحية لم حتدد طبيعتها في فبراير.
بعد ان توجه الى الواليات املتحدة إلجراء فحوض طبية 
في نوفمبر ثم سافر الى املغرب لقضاء فترة نقاهة وفقا 

لنصيحة األطباء ثم عاد مرة اخرى الى نيويورك.
وكان االمير سلطان قد أجريت له جراحة إلزالة كيس 
من األمعاء عام 2005 ثم زار مدينة جنيڤ السويسرية 
في ابريل نيسان عام 2008 إلجراء ما وصف بفحوصات 

روتينية.

محمد هالل الخالدي
وجهت وكيلة وزارة التربية متاضر الســــديراوي 
الدعوة الى كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لترشيح عدد من األساتذة املختصني بالتربية وذلك 
للمشــــاركة في مؤمتر »اجلودة الشاملة في التعليم 
العام« والذي سيقام حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود في الفترة من 5 الى 7 
يناير املقبل، يذكر ان املؤمتر سيستضيف خبراء في 
مجال التربية ومتخصصني من دول مجلس التعاون 
اخلليجي ودول عربية وأجنبية ملناقشة 4 محاور أساسية 
هي: احملور األول مفهوم وفلسفة اجلودة الشاملة في 
التعليم العام، احملور الثاني متطلبات تطبيق اجلودة 
الشاملة لتطوير العملية التربوية، احملور الثالث جتارب 
الدول في تطبيق اجلودة الشاملة في التعليم العام، 
واحملور الرابع معايير اجلودة الشــــاملة في التعليم 

العام، ويهدف املؤمتر الى:
ـ تنمية الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة في التعليم 

العام.
ـ التبصيــــر بأهمية اجلودة الشــــاملة في تطوير 

التعليم العام.
ـ االطالع على جتارب الدول العربية واألجنبية في 

مجال اجلودة الشاملة في التعلم العام.
ـ وضع معايير للجودة الشاملة في التعليم العام 

بالكويت في ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة.
ـ وضــــع آلية لتطبيق نظام اجلودة الشــــاملة في 
التعليم العام بالكويت مبا يساهم في رفع كفاءة النظام 

التربوي وجودة مخرجاته.
أما محاور املؤمتر وموضوعاته فهي:

احملور األول: مفهوم وفلسفة اجلودة الشاملة في 
التعليم العام:

ـ مفهوم اجلودة الشاملة في تطوير العملية التربوية. 
ـ دور التقومي التربوي في حتقيق اجلودة الشاملة في 

التعليم العام.
ـ دور اجلودة الشــــاملة في حتقيق متيز مدارس 

التعليم العام.
احملور الثاني: متطلبات اجلودة الشاملة لتطوير 
العملية التربوية: ـ األساليب احلديثة في التخطيط 

االستراتيجي للجودة الشاملة في التعليم.
ـ متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة في التعليم.
ـ آلية تطبيق نظام اجلودة الشاملة في التعليم.

ـ معوقــــات تطبيق اجلودة الشــــاملة في التعليم 
العام.

احملور الثالــــث: جتارب الدول في تطبيق اجلودة 
الشاملة بالتعليم العام:

ـ جتارب الدول اخلليجية في مجال اجلودة الشاملة 
بالتعليم العام )املفهوم والفلسفة ومعايير التطبيق 

ومشكالته واحللول(.
ـ جتارب الدول العربية واألجنبية في مجال اجلودة 
الشاملة بالتعليم العام )املفهوم والفلسفة ومعايير 

التطبيق ومشكالته واحللول(.
احملور الرابع: معايير اجلودة الشاملة في التعليم 

العام:
ـ تعريــــف مصطلح معايير اجلودة الشــــاملة في 

التعليم العام ومنهجية بنائها.
ـ مناذج جتريبية لتطبيق معايير اجلودة في مجاالت 

العمل التربوي.
ـ نظم اعتماد اجلودة الشاملة في مدارس التعليم 

العام في ضوء املعايير الدولية.
وعن شروط املشاركة في املؤمتر فهي:

ـ تكون الكتابة بخط Simplified Arabic وبنط الكتابة 
14 وبنــــط 16 للعناوين اجلانبية وبنط 18 للعناوين 

الرئيسية.
 SCIENTIFIC ـ ان يكــــون موضوع الورقة العلمية
PAPER ومحتوى ورشة العمل WORK SHOP ضمن 

أهداف ومحاور املؤمتر.
ـ تقدم املشاركات مستوفية للقواعد العلمية املتعارف 
عليها كتابة ورقة العمل العلمية، مدونا فيها املراجع 

املستخدمة.
ـ أال يكون قد سبق نشرها أو التقدم بها ألي جهة 
اخرى. ـ أال يتجاوز عدد صفحات الورقة العلمية 25 
صفحة. ـ يرســــل امللخص للورقة العلمية ومحتوى 

ورشة العمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2009.
ـ ترسل الورقة العلمية SCIENTIFIC PAPER واحملتوى 
التفصيلي لورشة العمل WORK SHOP بعد مراجعتها 

لغويا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2009.

سفيرنا لدى ڤنزويال أولم 
على شرف الرئيس الفلسطيني

أقام سفيرنا لدى جمهورية ڤنزويال وعميد السلك 
الديبلوماسي العربي يوسف القبندي مأدبة غداء على 
شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد 
املرافق له، في اطار زيارته امس االول الى ڤنزويال، 
ودعي الى الغداء رؤســـاء البعثات الديبلوماسية 

العربية املعتمدون في كاراكاس.

والقى الســـفير كلمة ترحيب بالضيف والوفد 
املرافق له في هذه املناســـبة، كمـــا القى الرئيس 
عباس كلمة شكر فيها الســـفير القبندي وأعرب 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد متمنيا حلكومة الكويت وشـــعبها 

التقدم واالزدهار.

نصف مليون مســـلم يعيشون 
في سويسرا ملتزمون بالقوانني 
واملواطنة الصاحلة وهذا التعديل 
للدستور قد يهدم جسور العالقات 
االقتصادية السويسرية مع الدول 
االسالمية والعربية ويشكل إحراجا 
كبيرا للحكومة احملايدة وقد يخدم 
هذا التعديـــل للمادة 72 الدوائر 
املتطرفة، لذا أبدى مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة قلقه 
إزاء ذلك، وهذا التعديل يؤثر على 
التعايش السلمي وعلى االتفاقيات 
الدولية بني سويسرا واملنظمات 
الدولية ونحن نطالب احلكومة 
السويسرية املوقرة بان تقف بكل 
ما لديها مـــن إمكانيات قانونية 
ضـــد هذا التعديـــل حفاظا على 
مصاحلها وحضاريتها وكونها 
من الـــدول الراقية التي حتترم 

األديان وحقوق اإلنسان.

اســـتخدام شـــعارات ذاع طابع 
عنصـــري تعتمد علـــى اإلثارة 
والتهويل ضد املســـلمني، ومع 
ذلك فقد أجري االستفتاء املؤيد 

ملنع املآذن.
ومن اجلدير بالذكر ان حوالي 

الدينية  املراجـــع  قال وكيل 
العالمة السيد محمد باقر املهري: 
ان مبادرة حزب الشعب اليميني 
السويسري املتطرف بشأن حظر 
املادة 72  املآذن تخالف  إنشـــاء 
من الدســـتور السويسري التي 
تعطي احلريات لألديان وحتكم 
الدولة والديانات،  العالقات بني 
ومع األسف الشديد جاءت نتيجة 
الشـــعبي يوم االحد  االستفتاء 
2009/11/29 مخيبة لآلمال، حيث 
صّوت حوالي 57% باملوافقة على 
تعديل الدستور بإضافة »ومينع 
بناء املـــآذن«. وقد عارضت هذه 
املبادرة معظم األحزاب السياسية 
واحتاد رجال األعمـــال واحتاد 
الشركات وكذلك حاولت احلكومة 
السويسرية واملثقفون ورجال 
األعمال واملدافعـــون عن حرية 
العقيدة منع هذه املبادرة ومنع 

أكد أنه يخالف المادة 72 من الدستور السويسري


