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راضي الرشيدي متاضر السديراوي د.موضي احلمود

 )اسامة البطراوي(د.موضي احلمود تستمع إلى قصيدة عن األقصى

 املستشار راشد احلماد والعم يوسف احلجي ود.خالد املذكور ود.عادل الفالح ورئيس أنغوشيا خالل افتتاح ملتقى روسيا والعالم اإلسالمي

حضور ديبلوماسي ورسمي

د.عادل الفالح ورئيس أنغوشيا يونس بك يفتتحان معرض اإلسالم في روسيا بحضور سفيري البلدين

)كرم دياب(توقيع اتفاقية إنشاء مركز الوسطية الروسي

)كرم دياب(

جانب من احلضور يستمعون حملاضرة د.سلطان الديحاني

الرشيدي لسرعة صرف المستحقات والمكافآت 
للتربويين قبل نهاية العام المالي 2009/2008

مريم بندق
حتفظ مجلس وكالء وزارة التربية على طلب مقدم 
من وكيلة الوزارة متاضر السديراوي لوزيرة التربية 
ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود بإس����ناد 
رئاسة اللجنة العليا ملؤمتر حتقيق اجلودة الشاملة 
في التعليم إليها والذي رأت الوزيرة د.احلمود عرضه 

للمناقشة في املجلس.
ورأى املجلس باإلجماع استمرار اسناد رئاسة اللجنة 
لوكيلة الوزارة املساعدة للمناهج والبحوث الدراسية 
مرمي الوتيد بناء على قرار من وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي السابقة ومبوافقة املجلس ايضا.
على صعيد مختلف عمم وكيل الوزارة املس����اعد 
للقطاع املالي راضي الرش����يدي نش����رة على جميع 
الوكالء املس����اعدين حول اجراءات التسريع لصرف 
املستحقات واملكافآت املالية للسنة املالية 2009/2008 

وقال الوكيل الرشيدي:
نظرا لقرب انتهاء السنة املالية 2009/2008 وحرصا 
وتعاونا منا لصرف املس����تحقات واملكافآت اخلاصة 

بقطاعكم يرجى موافاتنا بجمي����ع قرارات التكليف 
واملزاوالت جلميع املكافآت للعاملني بقطاعكم حتى 

يتسنى لنا عمل الالزم دون تأخير كاآلتي:
أوال: مكافأة األعمال اإلضافية )قرار التكليف � موافقة 

ديوان اخلدمة املدنية � املزاولة األصلية(.
ثانيا: مكافأة اعمال اللجان )قرار التكليف � املزاولة 
األصلي����ة � موافقة ديوان اخلدمة املدنية بالنس����بة 

للمنسق االداري � السكرتارية والطباعة(.
ثالثا: مكافأة فرق العمل )قرار التكليف � موافقة 

ديوان اخلدمة املدنية � املزاولة األصلية(.
رابعا: مكافأة املؤمترات )قرار التكليف � املزاولة 
األصلية � موافقة وزارة املالية على امليزانية � موافقة 

مجلس الوزراء(.
لذا يرجى التعميم عل����ى جميع اإلدارات التابعة 
لقطاعكم مبوافاتنا باملطلوب اعاله، علما أن القطاع 
املالي قام بصرف جميع املكافآت مكتملة املستندات في 
ضوء موافقات ديوان اخلدمة املدنية وحسب النظم 

املالية املعتمدة حتى تاريخه.

الحمود أحالت طلب الوكيلة إلى المجلس الذي رأى مواصلة الوتيد لعملها

»وكالء التربي�ة« يتحف�ظ على إس�ناد رئاس�ة 
مؤتمر الجودة الش�املة إلى الوكيلة الس�ديراوي

الحمود: تطعيمات إنفلونزا الخنازير اختيارية

»االعتماد األكاديمي« في ثانوية العدان

مريم بندق
التربية ووزيرة  اكدت وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان وزارة الصح����ة ه����ي اجله����ة 
املسؤولة عن تطعيمات انفلونزا 
اخلنازير،مشيرة الى ان التطعيمات 
مازالت اختيارية ولن يتم ادخالها 

في مدارس التربية.
جاء هذا بعد افتتاح حفل ملتقى 
»االقصى والقدس يوحدنا« وفي 
نفس السياق اوضحت د.احلمود ان 
الكويت حتمل هم القضايا العربية، 
مش����ددة على ان القدس في قلب 
كل العرب واملسلمني وذلك تزامنا 
مع اختيار القدس عاصمة للثقافة 
العربي����ة. واضافت د.احلمود انه 
القدس الشريف  جتسيدا ألهمية 
ارتأت اليونيسكو اختيارها عاصمة 
للثقاف����ة العربية لعام 2009 ومت 
ترجمة هذا باحتفال اشرف عليه 
توجيه التربية االسالمية بوزارة 
التربية ومتنت ان يكون االحتفال 

من داخل القدس الشريف.
من جانبه ق����ال املوجه الفني 

حت���ت رعاية مدير عام منطق���ة مبارك الكبير 
التعليمية بدرية اخلالدي وبحضور مراقب التعليم 
الثان���وي رومي اله���زاع ومديرة إدارة الش���ؤون 
التعليمية فاطمة الكندري ومراقبة رياض األطفال 
نورة املسلم، نظمت ثانوية العدان محاضرة بعنوان 
»االعتم���اد االكادميي في م���دارس التعليم العام« 
للدكتور سلطان الديحاني. بدأت احملاضرة بكلمة 
ترحيبية ملديرة الثانوية فاطمة دشتي حيث رحبت 

باحلضور من مديرات ومديري املراحل التعليمية 
وبدأ د.سلطان الديحاني حديثه باحملاضرة، حيث 
حت���دث عن اإلصالح التربوي ف���ي امليدان، وآخر 
املستجدات التربوية. واخالقيات املهنة وهي التحلي 

بأسلوب املعلم والقيادي الناجح.
كما تطرق الى اجلودة الشاملة وهي عبارة عن 
عمليات لتحقيق رف���ع املعايير والتوازن وإعادة 

خلق النظام وإصالح العيوب.

الع����ام للتربية االس����المية احمد 
القاها خالل  ف����ي كلم����ة  املنيفي 
حفل االفتت����اح ان العالم العربي 
واالسالمي يحتفل باختيار القدس 
عاصمة سياسية في نفوس العرب 
واملسلمني على مر العصور للثقافة 
العربية 2009، مفيدا ان املس����جد 
االقصى في القدس الش����ريف له 
مكانة دينية وتاريخية واجتماعية 
وباعتباره البقعة املباركة التي ام 
فيها النبي ژ اخوانه من االنبياء 
عليهم السالم وايضا تعتبر قبلة 

املسلمني االولى.
واضاف املنيفي في كلمته: ها 
نحن نرى الصهاينة وعلى مسمع 
من العالم يعيثون في االرض فسادا 
حيث يتعرض اهلنا وشعبنا في 
القدس الشريف لشتى انواع الظلم 
والقهر واالس����تبداد ولم تتحرك 
مشاعرهم لصرخات االطفال والنساء 
والشيوخ ولم يرعوا اسماعهم الى 
الندءات املتكررة من شعوب العالم 
إليقاف ذلك النزيف الدائم في قلب 

االمة العربية واالسالمية.

افتتحت ملتقى »األقصى والقدس يوحدنا«

لقطات على هامش االحتفال

 نفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود اصدارها تعليم����ات او اعتمادها ق����رارات بحظر 
التصريحات الصحافية على الوكالء املساعدين او مديري 

العموم.
ــرول امتحانات الصف الـ 12  ــدت الوزيرة ان جعل كنت  أك

مركزيا لن يؤخر اعالن النتائج.

الحماد: الكويت متسلحة بإستراتيجية واضحة قوامها الوسطية
الفالح: مركز الوسطية الروسي يتشرف بدعم خاص من سمو األمير

وكيل األوقاف: المسلمون جزء أصيل من المجتمع الروسي 
أسهموا في التعايش السلمي ونهضة حضارة بالدهم

التي حتيق بالبشرية من حروب 
باالضافة الى التعاون على عمارة 
االرض وفق ارادة اهلل عند املسلمني 
القي����م االنس����انية لغير  ووفق 

املسلمني.
م����ن جانب����ه، اك����د رئي����س 
جمهورية انغوش����يا يونس بيك 
يفكوروف ضرورة توضيح الرؤى 
االستراتيجية في جمهورية روسيا 
من  الناحية احلضارية كمساهمة 
كبيرة في حياة الشعوب القوقازية 
التي تش����كلت بروح التعاون مع 
الش����عوب التركي����ة واالغريقية 
والعبرية والتي تشكلت جميعها 
على اساس مبادئ حسن اجلوار مع 
شمال القوقاز والتي تعبر جزءا ال 

يتجزأ من روسيا االحتادية.
واشار يفكوروف ان جمهورية 
انغوشيا تسعى لزيادة دور الثقافة 
االسالمية على املستوى العاملي، 
وه����ذه من اولوياتنا االساس����ية 
الدين االس����المي في  البراز دور 
نشر العدالة والتسامح، ونسعى 
لتعريف غير املس����لمني باملبادئ 

اجلميلة باالسالم.
وش����دد على ان املسلمني في 
انغوشيا يسعون الى الرد بصورة 
حضارية على جميع االتهامات التي 
تصدر بني اآلونة واالخرى باتهام 

االسالم باالرهاب.

الوسطية ونبذ العنصرية وارساء 
قواعد العدال���ة االجتماعية عبر 

نشاطات رسمية وشعبية«.
أك���د رئيس  وم���ن جانب���ه 
� احدى  جمهوري���ة أنغوش���يا 
الروس���ي  جمهوري���ات االحتاد 
� يون���س بك يفكي���روف ان هذا 
املعرض يفتتح للمرة األولى خارج 
حدود روسيا مما يدل على عميق 
العالقات والتعايش بني مختلف 
الطوائف في روسيا والعالم، وهذا 
يؤكد أهمية االس���الم في احلياة 
الروسية. وأضاف يونس بك انه 
شعر بس���عادة كبيرة للحضور 
الى الكويت وافتتاح هذا املعرض 
لسببني اولهما انه كلف من قيادة 
روسيا بذلك والثاني ألنه تسلم هذا 
التكليف من يفغيني برمياكوف. 
وأكد عم���ق الروابط التي تربط 
الكوي���ت وروس���يا والتي  بني 
متتد لنحو نصف قرن من اجل 
التعايش والسالم، مضيفا بالقول 
»ان ش���عبنا يتابع ما يجري في 
الكويت في السنوات االخيرة حتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد«. وأعرب الرئيس 
الكبير  امتنانه  يونس بك ع���ن 
ملنظمي املعرض مقدرا مساهمة 
الرئيس���ني التتري والشيشاني 
اللذين ل���م يتمكنا من احلضور 
ألسباب خاصة، كما توجه بالشكر 
للدكتور عادل الفالح على ما يبذله 
من جهد مخلص لتوطيد العالقات 
بني روسيا والعالم االسالمي وما 
يقوم به من نشاطات ونشره الفكر 

الوسطي واالسالم املعتدل.

وميتد هذا الفرع من تلك الشجرة 
على مساحات شاسعة من موسكو 
وبطرس���بورغ ال���ى س���يبيريا 
الروسي ومن  والشرق األقصى 
حوض الفولغا الى شمال القوقاز، 
وتضم تلك املساحات االرضية التي 
تنعمت باإلسالم الى اليوم شعوبا 
متالحمة معا في العقيدة والقيم 
الديني���ة والروحية واالخالقية 
االسالمية«. واستطرد د.الفالح 
قائال: »تلكم هي روح الوسطية 
واالعتدال التي دعا اليها االسالم 
وعززتها سياسة الكويت متمثلة 
في توجيهات صاحب السمو األمير 
بأن تكون الكويت مركز اشعاع 
للوس���طية يدعو الى غرس قيم 
التسامح احلضاري والتعايش 
السلمي ومحاربة التطرف وتعزيز 

ليكون خير برهان على ابراز قيمة 
التسامح والتعايش احلضاري في 
االسالم بصورة عملية تطبيقية 
والكش���ف عن انها لم تكن يوما 
مجرد ش���عار ال مضمون له امنا 
كانت وس���تظل واقعا معاشا له 
رسوخه في العقول ومكانته في 
القلوب«. وأضاف د.الفالح: »لقد 
جاء افتتاح هذا املعرض متزامنا 
مع حدث آخر وهو اجتماع فريق 
روسيا والعالم اإلسالمي »رؤية 
استراتيجية« حتت عنوان »تكاتف 
من اجل الس���الم« وذلك ليكون 
املع���رض دليال واقعي���ا وحدثا 
تاريخيا مش���هودا على مساهمة 
املسلمني في احلضارة الروسية 
باعتبار ان مسلمي روسيا فرع 
من ش���جرة احلضارة االسالمية 

أسامة أبوالسعود
افتتح وكي���ل وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية د.عادل 
الفالح ورئيس جمهورية أنغوشيا 
التابعة لروسيا االحتادية يونس 
بك يفكيروف معرض »اإلسالم في 
روسيا« وذلك مساء امس االول 
بخيمة رئيسية باملسجد الكبير 
بحضور سفيري البلدين وحشد 
من الديبلوماسيني واحلضور من 
روسيا والكويت. وقال د.الفالح 
في كلمة ألقاها في احلضور الكبير 
»انه ملن دواعي الفخر ان احتدث 
امامكم في مناسبة افتتاح معرض 
االسالم في روس���يا على ارض 
الكويت التي عرف شعبها منذ زمن 
طويل معنى الدين وآمن بأن هناك 
عالقة وثيقة بني األرض والسماء 
فمضت تنساب في وجدانه روح 
التدين العمي���ق التي حتمل كل 
معاني اخلير واملودة والتسامح«. 
وتابع قائال: »كما يس���عدني ان 
ارحب بوفد جمهورية روس���يا 

االحتادية اجمل ترحيب، معربا عن 
تقديري العميق وشكري اجلزيل 
على ما بذلوه من جهد وما قدموه 
من عون في سبيل اجناح التعايش 
احلضاري في اإلسالم الذي جاء 

تخصيص جان����ب على آخر وال 
طرف عل����ى طرف، وهو ما يتفق 
لقوله تعالى )وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا( واوضح املقصد 
من ارسال الرسول (وما ارسلناك 

اال رحمة للعاملني(.
وبني د.الفالح ان مفهوم الرحمن 
على نحو من العاملية اال بتحقيق 
التع����اون االنس����اني مبفهوم����ه 
الش����امل من خالل التعاون على 
حماية وتعزيز العدالة االجتماعية 
والتعاون على مواجهة االخطار 

ح����دود التواصل بني الطرفني بل 
يرفعها بإذن اهلل الى مقام النموذج 
الذي ينبغي ان يحتذى به من قبل 

مختلف الشعوب واحلضارات.
من جانبه، ق����ال وكيل وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
د.عادل الفالح ان صاحب السمو 
االمير امر بدعم مركز الوس����طية 
الروسي، ألن االسالم في حقيقته 
دعوة حضارية التنحصر في نطاق 
االمة التي كونها، بل هي تتس����ع 
احلياة االنس����انية بأكملها دون 

لدى املجتمع الروسي ونخبة من 
املثقفني واصحاب القرار السياسي 
واالعالمي باالضافة الى ايجاد قناة 
علمية مؤسسية حتقق التواصل 
بني العالم االسالمي وروسيا في 

الشأن الديني.
واش����ار الى ان اجتماعنا هذا 
يأتي في س����ياق اقليمي وعاملي 
حساس ترتفع فيه اصوات من هنا 
وهناك ملزيد من التأجيج والتوتر 
وتزايد احلمالت املسيئة الى الرموز 
الدينية، لهذا فإن مهمتكم تتجاوز 

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ان الكويت 
اخذت دورها احلضاري في مجال 
احلوار الطيب بني روسيا والعالم 
االس����المي، فبادرت الى املشاركة 
في العديد من اجتماعاته، وثمنت 
مبادرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
للحوار بني االديان التباع االديان 

والثقافات.
افتتاح  وقال احلماد، خ����الل 
امللتقى العاملي اخلامس »روسيا 
والعالم االس����المي« حتت شعار 
»التكات����ف م����ن اجل الس����الم«، 
صباح امس في فندق الشيراتون، 
ان الكويت ترع����ى هذا االجتماع 
متسلحة باستراتيجية واضحة 
قوامه����ا الوس����طية واالعت����دال 
والتع����اون مبا يحق����ق مصلحة 
االنسانية ويحد من عناصر التوتر 
بني الشعوب واحلضارات واالديان، 
وانسجاما مع االستراتيجية انشأت 
الذي  مركز الوسطية في روسيا 
يهدف الى تأصيل قيم الوسطية 
واالعتدال لدى رجاالت االقليات 
املسلمة وعلمائها ودعاتها وشبابها 
الدينية والعلمية  ومؤسس����اتها 
وتوضيح صورة االسالم وحضارته 

في افتتاح الملتقى العالمي الخامس »روسيا والعالم اإلسالمي« بـ »الشيراتون«

خالل افتتاح معرض »اإلسالم في روسيا« في المسجد الكبير

مطلوب

ملعر�ض �سيارات

خبــــــرة �سابقــــــة فــي نـــفــــ�ض املــجـــــال

ال تــقـــل عــــن خــم�ض �ســنـــوات

لن يلتفت للطلبات غري م�ستوفاة ال�سروط

وكالة �سيارات تطلب

24746640
تـــــر�ســل ال�سيـــرة الــــذاتـيـــة علـــى فـــاكـــــــ�ض

بائعني وبائعات
إشادة بتغطية »األنباء« عن الشيشان

ــالمية د.عادل الفالح خالل ترؤسه اجللسة األولى من  ــؤون اإلس ــاد وكيل وزارة األوقاف والش أش
أعمال منتدى روسيا والعالم اإلسالمي اخلامس امس بفندق الشيراتون بتغطية صحيفة »األنباء« خالل 
ــيا والعالم اإلسالمي والذي أقيم مبوسكو مؤخرا  ــلمني املشارك في مؤمتر روس زيارة وفد علماء املس
ــيرا إلى أن »األنباء« حققت بنشرها سلسلة حلقات  ــان، مش وقام بعدها الوفد بزيارة جمهورية الشيش
عن وضع الشيشان اجلديد التواصل الفاعل لإلعالم في الكويت عن مسلمي روسيا وحياتهم وطبائعهم 
ــرتها »األنباء« في اكثر من 10 حلقات وجدت صدى  ــلة التي نش ــدد د.الفالح على ان السلس اليوم. وش
ــيا  ــغوف جدا مبعرفة الوضع اجلديد في روس كبيرا لدى جمهور القراء في الكويت والعالم العربي الش

وخاصة اوضاع مسلميها.


