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«األوقاف» وزعتها على جميع المساجد وينقلها تلفزيون الكويت

 «السمع والطاعة لوالة األمر» في خطبة الجمعة اليوم
أسامة أبوالسعود

أعد مكتب الشـــؤون الفنية بقطاع املساجدـ  وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية خطبة اجلمعة التي ستلقى 
اليوم في مساجد الكويت وستذاع على الهواء مباشرة 
عبر أثير اإلذاعة وشاشة تلفزيون الكويت، من مسجد 
عمر بن اخلطاب مبنطقة سعد العبداهللا ق٥ـ  محافظة 
اجلهراء ويلقيها اخلطيب د.نايف حجاج العجمي، وهي 

بعنوان «السمع والطاعة لوالة األمر».
تبدأ اخلطبة بعد احلمـــد والثناء بالتأكيد على أن 
وجـــود القائد احلكيم ضرورة دينيـــة ودنيوية، وأن 
الطاعة لولي أمر املسلمني أصل من أصول الدين، وأن 
بطاعته تتفق الكلمة ومبعصيته تتفرق، وفي مخالفته 

فساد للدين والدنيا.
تنتقل اخلطبة بعد ذلك إلى بيان املقاصد الشرعية 
العظمى لبناء الفرد واملجتمع املســـلم املثالي، مؤكدة 
على أن التعاضد والتكاتف يعني املجتمع على مواجهة 

املخاطر والتحديات.
وتختم مبطالبة املسلمني باحلذر من مغبة التفرق 
وأشـــكاله، وبالتمســـك بأســـباب احلفاظ على وحدة 
املجتمع وقوته وعزته، وفيما يلي مقتطفات من نص 

اخلطبة: 
السمع والطاعة لوالة األمر

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال 

متوتن إال وأنتم مسلمون ـ آل عمران: ١٠٢).
أما بعد:

فإن خير احلديث كالم اهللا وخير الهدي هدي محمد 
ژ وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضاللة وكل ضاللة في النار، فاتقوا اهللا  ـ عباد اهللا ـ 

فمن اتقى اهللا وقاه، ومن توكل عليه كفاه.
عباد اهللا:

إن مما اتفق عليه العقالء وأقرته الفطر والشرائع، 
ضرورة وجـــود القائد احلكيم الذي يســـوس الناس 
وينظم أمورهم الدينية والدنيوية، وهو ما يعرف في 
شـــرعنا املطهر بأولي األمر، يقول اهللا تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول 

إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن 
تأويال ـ النساء: ٥٩).

واعلموا رحمكم اهللا أن السمع والطاعة لوالة أمور 
املســـلمني أصل من أصول الدين، إذ بالسمع والطاعة 
تنتظـــم مصالح الدين والدنيا معا، وباالفتيات عليهم 
قوال أو فعال فساد الدين والدنيا، وقد علم بالضرورة 
من دين اإلســـالم أنه ال دين إال بجماعة وال جماعة إال 

بإمامة وال إمامة إال بسمع وطاعة.
وقد كان السلف الصالح رضوان اهللا عليهم يولون 
هذا األمر اهتماما خاصا «الســـيما عنـــد ظهور بوادر 
الفتنة» نظرا ملا يترتـــب على اجلهل به أو إغفاله من 
الفساد العريض في العباد والبالد والعدول عن سبيل 

الهدى والرشاد.
أيها املسلمون:

إن احلكمة في األمر بطاعة ولي األمر عظيمة، فبطاعته 
تتفق الكلمة، ومبعصيته تتفرق، وكما أن طاعته فيها 
مصلحة الدين والدنيا فإن في مخالفته فســـاد الدين 
والدنيا، وكما أن اهللا ســـبحانه قد أمر بطاعة األمراء 
والوالة أمر كذلك بالنصح لهم كما قال رسول اهللا ژ: «إن 
الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. 
قالوا: ملن يا رسول اهللا؟ قال: هللا ولكتابه ولنبيه وألئمة 

املؤمنني وعامتهم» أخرجه مسلم وأحمد.
قال احلافظ ابن رجب احلنبلـــي: «وأما النصيحة 
ألئمة املســـلمني: فحب صالحهم، ورشـــدهم وعدلهم، 
وحب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افتراق األمة عليهم، 
والتدين بطاعتهم فـــي طاعة اهللا عز وجل، والبغض 
ملن رأى اخلروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة اهللا 

عز وجل».
معاشر املسلمني:

إن من املقاصد العظمى التي قصدت إليها شريعتنا 
الغراء: بناء الفرد الصالح، وإقامة املجتمع املسلم املثالي 
الذي تصل بني أفراده جسور احملبة واملودة والصفاء، 
وتنشـــأ بني أبنائه عالقات األخوة والتعاون والوفاء، 
مجتمع احملبة والتراحم، والتكاتف والتالحم واملودة 

والتالؤم، القائم على أسس التعاون املشترك.
معاشر األحبة:

ان التعاضد والتكاتف يعني املجتمع املســـلم على 
مواجهة املخاطر والتحديات، إذ بالتالحم تقوى الروح 
املعنوية لدى األفراد فيشعرون بالقوة والعزة واملنعة 
وعدم العجز، فيد اهللا مع اجلماعة ومن كانت يد اهللا 

معه كان واثقا من نصر اهللا عز وجل كما أن التكاتف 
قوة متجددة للفرد واألســـرة واملجتمـــع، يخاف منه 
األعداء ويلقي الرعب في قلوبهم ويجعلهم يخشـــون 

شوكة هذا التالحم.
كما أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة 

الوطيدة لبقاء األمة ودوام دولتها وجناح رسالتها.
فعليكم بالتماسك والترابط وتوطيد أواصر الصلة 
واحملبـــة والتعاون على البر والتقوى، كما أمر املولى 
سبحانه في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكرمي 

ژ.
الخطبة الثانية

اتقوا اهللا ـ عباد اهللا ـ حق تقواه، واعملوا بطاعته 
ورضاه.

إخوة اإلميان: لقد أحاط اإلسالم املجتمع املسلم بسياج 
منيـــع من داخله، يحول دون تصدع بنيانه، وتزعزع 
أركانه، فأقام الضمانات الواقية، واحلصانات الكافية، 
احلائلة دون معاول الهدم والتخريب التي تتسلل إلى 
جبهته الداخلية، فتعمل عملها هدما وتخريبا، وفرقة 
وتأليبا، وطالب أهل اإلســـالم بأن يرعوا حق اإلميان 
واألخوة، وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يحفظوا ألسنتهم 
من الوقيعة في أعراض املؤمنني، وأن يقفوا سدا منيعا 
أمام اجلرائم املدمرة، واألمراض االجتماعية الفتاكة التي 
تأتي على بنيان املجتمع من القواعد، وحتوله إلى مجتمع 
صراع دائم، وتفكك مســـتمر، وإحن متكاثرة، وفئات 
متناحرة، وويل للمجتمع يومئذ من أعدائه املتفرجني 

من بعد، حيث سيكون لقمة سائغة لهم.
ولنعلمـ  معاشر املسلمنيـ  أن من أهم أسباب احلفاظ 
على وحدة املجتمع وتراصه، وقوته وعزته، الرجوع 
إلـــى أهل العلم، أهل الكتاب الكرمي والســـنة املطهرة، 
فإنهم مصابيح نور ومشاعل هداية، ومفاتيح للخير 
ومغاليق للشر، ولهذا فقد رفع اهللا تعالى شأنهم، وأمر 
بالرجوع إليهم وســـؤالهم، كما قال سبحانه وتعالى: 
(وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجاتـ  املجادلة: ١١)، وقالـ  أيضا 
ـ سبحانه: (فاســـألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ـ 

النحل: ٤٣).
فلنتق اهللا ـ عباد اهللا ـ ولنكن كما أراد اهللا منا أن 
نكون إخوة متحابني ال متناحرين وال متنافرين، أذلة 
على املؤمنني أعزة على الكافرين، سائرين على هدي 

سيد املرسلني وهدي صحابته أجمعني.

«التربية»: تحديد مقار األندية المدرسية المسائية للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩
مريم بندق

اصدر وكيل وزارة التربية املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج قرارا بشـــأن حتديد 
مقار األندية املدرسية املسائية للعام الدراسي 

٢٠١٠/٢٠٠٩ (بنني وبنات) ومعاودة العمل بها 
اعتبارا من األحد ١٤ فبراير ٢٠١٠.

وحدد الوكيـــل مقار األندية في اجلداول 
التالية:

في المناطق التعليمية للبنين والبنات للمدارس الحكومية والتربية الخاصة

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة العاصمة التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني
الصليبخات ـ ق ٢ ـ ش ١٠٧ثانوية االوزاعي بننيالعاصمة ١

ت: ٢٤٨٧٤٨٢٨ ـ ٢٤٨٧١٨٦٧

ثانوية عيسى أحمد احلمد العاصمة ٢
بنني

القادسية ـ ق ٥ ـ ش بدر
ت: ٢٢٥٩٤٢١٦ ـ ٢٢٥٦٤٢٧١

بنات
مدرسة الفيحاء املتوسطة العاصمة ١

بنات
الفيحاء ـ ق ٥ ـ شارع الزهراء

ت: ٢٢٥٦١١٠٢ ـ ٢٢٥٦٠٣١١

مدرسة صفية املتوسطة العاصمة ٢
بنات

الصليبخات ـ ق ٢ ـ ش جمال 
عبدالناصر - ت: ٢٤٨٦٢٩١٣ ـ ٢٤٨٧٢٢٤٣

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة الفروانية التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني
مدرسة شمالن بن علي الفروانية ١

املتوسطة بنني
العمرية ـ ق ٥ ـ شارع املخفر
ت: ٢٤٧٣٢٤٥٧ ـ ٢٤٧٣٣٩٥٥

الفروانية 
االندلس ـ ق ٨ ـ شارع املدارسثانوية سلمان الفارسي بنني٢

ت: ٢٤٩٩١٢٠٧ ـ ٢٤٩٩١٢٠٤

بنات
مدرسة املرقاب املتوسطة الفروانية ١

بنات
عبداهللا املبارك ـ ق ٣ ـ الشارع 

الرئيسي - ت: ٩٧٢٠٦٩٧٨
الفروانية 

٢
مدرسة الرابية املتوسطة 

بنات
الرابية ـ ق ١ ـ ش ٢٦

ت: ٢٤٧٤٢٩١٥ ـ ٢٤٧٥٠١٦٨

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة مبارك الكبير التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني
عيسى اللوغاني مبارك الكبير ١

املتوسطة بنني
صباح السالم ـ ق٦ ـ الشارع األول

ت: ٢٥٥٢٨٦٦٨ ـ ٢٥٥١١٦٧٧ 

مبارك الكبير ـ ق١ ـ الشارع األول ثانوية اإلمام مالك بننيمبارك الكبير ٢
ت: ٢٥٤٢٠٩٤٠ - ٢٥٤٢٣٧٦٨

بنات
ثانوية فاطمة الهاشمية مبارك الكبير ١

بنات
العدان ـ ق٣ ـ ش٤١ 

ت: ٢٥٤١٧٨٢٠ ـ ٢٥٤٢١٣٧٨

ثانوية ليلى الغفارية مبارك الكبير ٢
بنات

مبارك الكبير ـ ق٤ ـ ش٢٥٢ ت: 
٢٥٤٢٥١٥٦ ـ ٢٥٤٢٧٩١٣

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (إدارة مدارس التربية الخاصة)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني
ذوي 

االحتياجات 
اخلاصة

مدرسة األمل وتأهيل األمل 
ـ بنني

حولي ـ إدارة مدارس التربية 
اخلاصة ـ ق٥ ـ شارع املعتصم
ت: ٢٢٦٦٨٦٥٧ ـ ٢٢٦٣٠٨٣٦ 

فاكس: ٢٢٦٣٠٨٣٦

بنات
ذوي 

االحتياجات 
اخلاصة

مدرسة النور واألمل ـ بنات
حولي ـ إدارة مدارس التربية 
اخلاصة ـ ق٥ ـ شارع املعتصم
ت: ٢٢٦٣١٤٣٨ فاكس: ٢٢٦٣٨٢٤٧

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة األحمدي التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني

مدرسة سيد رجب الرفاعي األحمدي ١
االبتدائية ـ بنني

جابر العلي ـ ق ١ ـ ش ١
ت: ٢٣٨٣٠٣٥٤ ـ ٢٣٨٣٠٠٢٠

مدرسة ثانوية سالم املبارك األحمدي ٢
ـ بنني

الرقة ـ ق ٥ ـ شارع الغوص
ت: ٢٣٩٤٠٥٢٥ ـ ٢٣٩٤٠٦٧١

مدرسة عبدالرحمن الداخل األحمدي ٣
االبتدائية ـ بنني

علي صباح السالم ـ ق ١ ـ ش١٥٢
ت: ٢٣٢٧٣٠٨١ ـ ف: ٢٣٢٧٣٠٧٩

بنات

مدرسة ثانوية الفحيحيل ـ األحمدي ١
بنات

الفحيحيل ـ ق١٠ ـ الطريق الساحلي
ت: ٢٣٩١٤١٣٢ ـ ٢٣٩١٠٤٢٦

هدية ـ ق٣ ـ شارع الكسائيثانوية هدية ـ بناتاألحمدي ٢
ت: ٢٣٩٤٥١١٢ ـ ٢٣٩٤٥١١٢

مدرسة الشعيبة االبتدائية األحمدي ٣
ـ بنات

علي صباح السالم ـ ق٩ ـ ش١٠٣
ت: ٢٣٢٧٥٠٧٣ ـ ٢٣٢٧٥٠٦٩

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة الجهراء التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني

القصر – ق٣ – ش مرشد الشمري- ت: ثانوية اجلهراء - بننياجلهراء١
٢٤٥٧١٦٣٣ – ٢٤٥٧٢٧٩٨- ف: ٢٤٥٨٠٣٢٢

مدرسة الواحة املتوسطة اجلهراء ٢
- بنني

الواحة – ق٤ – شارع املدارس- ت: 
٢٤٥٥١٧٤٧ - ٢٤٥٧٦٣٩٩

مدرسة غضي املتوسطة - اجلهراء ٣
بنني

سعد العبداهللا – ق٢ ـ ت: ٩٤٠٦٨٨٩٤ 
٩٤٠٦٨٨٩٣ -

بنات

مدرسة هالة بنت خويلد اجلهراء ١
املتوسطة بنات

الواحة – ق٣ – ش املدارس- ت:٢٤٥٦٥١٢٤ – 
٢٤٥٥٧٥٩٧- ف: ٢٤٥٥٨٠٥٦

مدرسة حليمة السعدية اجلهراء ٢
املتوسطة بنات

النسيم – ق١ – خلف املستوصف 
الصحي- ت: ٢٤٥٨٨٢٠٤-٢٤٥٨٢٢٧٦

الصليبية – ق٧ – ش ٢١- ت: مدرسة وارة املتوسطة بناتاجلهراء ٣
٢٤٦٧٩٠٧١ - ٢٤٦٧٩٠٧٢

مقار األندية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ (منطقة حولي التعليمية)
العنوانمقر الناديالنادي

بنني
مدرسة مسعود بن سنان حولي ١

املتوسطة بنني 
السالم – ق١ ش١٢٨-

ت: ٢٥٢١٤٣٩٢ - ٢٥٢١٤٢٩٧
مدرسة مشعان اخلضير حولي ٢

املتوسطة بنني
مشرف – ق٢ – طريق ٥٩-

ت: ٢٥٣٨٢٠٠١

بنات
مدرسة عاتكة بنت زيد حولي ١

االبتدائية بنات
اجلابرية – ق٧ – ش١٠٣- ت: 

٢٥٢١٣٢٣٤ - ٢٥٢١٨٠٧٦
بيان – ق٦ – شارع ٢٢- ثانوية بيان - بناتحولي ٢

ت: ٢٥٣٩٣٢٠١ـ ٢٥٣٩٨٧١٥

«الخدمة المدنية»: ١٥٠٠ لرئيس ومشرفي فريق 
استقبال المعلمين الجدد و٧٠٠ لباقي األعضاء

السديراوي: نشرة للعاملين في وزارة التربية 
للمشاركة في جائزة سيئول للسالم

الحمود لـ «لجنة التنظيم»: ال مانع عندي من إلغاء بعض قطاعات «التربية»
مريم بندق

علمت «األنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ابلغت اعضاء 
جلنة التنظيم اثناء ترؤســـها اجتماعا للجنة 
عقد خالل اليومني املاضيني بأن ال مانع لديها 
من إلغاء او ضم او التوسع في قطاعات وزارة 

التربية.
وقالت الوزيرة احلمود التي ال تؤمن بإنشاء 
قطاعات الفراد بل لتحقيق اهداف استراتيجية 

تطوير التعليم «القطاعات ال تستحدث خدمة 
الشـــخاص بل الهداف استراتيجية واضحة» 
ومتى ما تيقنت انه ال توجد ضرورة استراتيجية 
لبعض القطاعات سأضطر الى دمجها مع قطاعات 
اخرى وتوزيع االدارات التابعة لها الى قطاعات 
اخرى، مستطردة: ادعوكم الى النظر في الهياكل 
التنظيمية احلالية لقطاعات الوزارة من منظور 
كلي لتحقيق اهداف واستراتيجيات التطوير 
ولو استدعى االمر ضم قطاعات لوجود تداخل 

وازدواجية فسأنفذ ذلك.
وطلبت الوزيرة من ادارة التطوير والتنمية 
عمل دراســـة شـــاملة من خالل نظـــرة كلية 
لالختصاصـــات واملهام احلالية لكل قطاع مبا 
يتوافق مع توجيهات التطوير وابداء االسباب 
واملبررات اذا كان هناك توجه بالضم او التوسع 

في القطاعات.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا 
مبنع التوســـع في القطاعات احلالية لوزارات 

الدولة.
الى ذلك خاطبـــت الوزيرة احلمود رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية حـــول موضوع مكافأة 
مالحظي الدوام. وقالت مصادر تربوية مختصة 
ان املطالبة تتعلق بتعويض املوظفني املشرفني 
على حضور وانصراف العاملني بالوزارة مبكافأة 

اعمال اضافية او مكافأة اعمال ممتازة.
نظرا الن معظم القائمني على عملية االشراف 
على متابعة الدوام يشغلون درجات وظيفية 

متدنية ممـــا يؤدي الى انخفاض قيمة املكافأة 
الشهرية املصروفة لهم في حني يصرف لزمالئهم 
ممن يشـــغلون درجات وظيفية اعلى مكافأة 
شهرية مقطوعة قدرها ٤٠ دينارا نظير القيام 

بنفس العمل.
يرجى املوافقة على صرف مكافأة شـــهرية 
مقطوعة قدرها ٤٠ دينارا للقائمني على متابعة 
اعمال الدوام (حضور/ انصراف) للعاملني في 
الوزارة بغض النظر عن الدرجات الوظيفية.

مريم بندق
اعتمـــد رئيس ديـــوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيـــز الزبن صرف مكافـــأة مالية 
ألعضاء فريق جلنـــة املعلمني واملعلمات 
اجلدد عن العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وعددهم 
٦٠ موظفـــا بواقع ١٥٠٠ دينار لكل رئيس 
الفريق ونائبه واملشرفني، ٧٠٠ دينار لكل 
من اعضاء الفريقـ  تصرف مرة واحدة، على 
ان يتم خصم نسبة ٢٥٪ من قيمة املكافأة 
املالية املقترحة لكل املكلفني بهذه األعمال 
وعددهم ٦٠ موظفا، ويتم الصرف من بند 
املكافآت (نوع مكافآت أعمال أخرى) ـ ملرة 
واحدةـ  على ان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية الوزارةـ  الباب 
األولـ  للعام املالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ الذي يسمح 
بهذا الصرف، مع مراعاة عدم جواز اجلمع 
بني هذه املكافأة وأي مكافآت أخرى مقررة 
لنفس العمل مبوجب قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ وتعديالته بشأن 
بدل حضور جلسات اللجان، أو قرار وزير 
املالية رقم ٣٤ لســـنة ١٩٧٧ بشأن مكافآت 

أعمال إضافية.
 وبحسب ما نشـــرته «األنباء» في ٢٣ 
يوليو العام املاضي يشمل الصرف الوكيلة 
املساعدة للشؤون اإلدارية عائشة الروضان، 
مدير ادارة اخلدمـــات العامة، وليد محمد 
عبداهللا بن غيث، أمل حامت صالح احلربي، 
عادل علي فهد الشويع، نادي علي حسن 
العبداهللا، حميدة رجب عباس شريف، علي 
حسن صادق القالف، فاطمة عباس حيدر 
القالف، مبارك خلف علي الزعبي، ســـالم 

عبداهللا علي ميرزا، خالد منصور مطلق 
اجلنوبي، باسل جاسم السبت، مبارك عوض 
فندي الرشيدي، مهدي علي السيد خليفة 
البحراني، فاطمة جاسم خليفة املريشد، 
احمد سعد احمد، جاسم حامد الرشيدي، 
سلمان محمد اخلرافي، علي ابراهيم محمد 
الشعيبي، ناصر غازي العتيبي، عبدالرحمن 
مشعان عبيد، عبداهللا صالح عطية، ناصر 
حمود البغلي، محمد احمد العثمان، اميرة 
محمد خميس املعلم، وضحة محمد ماطر 
الشـــمري، زينب عباس القطـــان، فاطمة 
صالح يوســـف العنزي، ســـنان يوسف 
ســـنان، خليفة ذيب التركماني، سليمان 
عمير خاني، فهد كميـــخ نايف املطيري، 
ســـيد ضياء ناصر محمـــود، خالد حمود 
حربش، محمد عبدالوحيد سليم، خالد احمد 
محمود، عبداللطيف عبداهللا عبدالعاطي، 
إبراهيم موسى عباس  عبدالعزيز محمد، 
محمد، سعاد شلوا غازي الديحاني، بيادر 
اخلشتي، شعاع عصري شالش العنزي، 
شيخة سعود جمعان الظفيري، حنان سالم 
حمد احلربي، جراح محمـــد عبدالرحمن 
السبتي، مهدي محمد غلوم رضا، كاجنتني 
تيودورا فرناندس، خميس علي عبداهللا 
اللوغاني، رام الل بوجنه الل، كمشان الل 
بصوتي، تركي محمود حسني، محمد محمد 
ملك، مضحي محمد هويل راشد، سالم فالح 
عويد شريف، د.حميد غلوم حسني محمد، 
سارما كوروفيال كونيل، جانسي ابراهام 
ساريا ابراهام، أسماء سعد حسانني وسامي 

محمد عيسى.

أصدرت وكيـــل وزارة التربية متاضر 
السديراوي نشرة عامة للعاملني في املدارس 
واملناطـــق واالدارات املركزية في الوزارة 
بشأن املشاركة في جائزة سيئول للسالم 

٢٠١٠ للسنة العاشرة.
وقالت السديراوي املرشحني للمسابقة 
التي تقيمها األمانة العامة للجنة الوطنية 
الكويتيـــة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
(اليونســـكو) كأفراد أو منظمات يجب أن 
ميلكوا احلق املعترف به وغير املتنازع عليه 

في املشاركة في مجاالت عديدة.
واضـــاف البيان ان تلـــك املجاالت هي 
«انشاء وصيانة الســـالم في أقاليم دول 

العالم أجمع» و«الترويج للتفاهم والتواصل 
بني األفراد واألمم» و«املشاريع أو املبادرات 
املعنية مبنفعة البشرية» و«انشاء السالم 
من حركة مد حقوق اإلنسان أو الدميوقراطية 
أو املساواة بني الرجل واملرأة أو البيئة أو 

العلوم والتكنولوجيا».
وأفاد بأن نخبة من املختصني واملؤسسات 
في كل من داخل الدولة وخارجها ستقوم 
بترشيح املشاركني للمسابقة بعد تعبئة 
الترشيح بالنســـبة للمرشح  اســـتمارة 
والناخب باللغة االجنليزية مشيرا الى ان 
املوعد النهائي لتسلم طلبات الترشيح هو 

١٧ مايو املقبل.

د. موضي احلمود


