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حمدان: اإلعداد لمهرجان سنوي للقصيدة 

المغناة للشاعرة الكبيرة سعاد الصباح  

تون���س - كونا - يتم االع���داد حاليا القامة 
مهرجان سنوي للقصيدة املغناة للشاعرة الكبيرة 
د.س���عاد الصباح حتت رعاي���ة املجمع العربي 
للموسيقى التابع جلامعة الدول العربية بالتعاون 

مع املؤسسات الثقافية الكويتية.
وقال نائب رئيس املجمع العربي د.صالح حمدان 
في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( على 
هامش زيارته احلالي���ة لتونس ان هذه املبادرة 
تعكس ما يوليه املجمع العربي للموس���يقى من 
اهتمام كبير باملبدعني العرب في مجاالت الفنون 

املختلفة.
وأوضح ان هذه املبادرة إلقامة مثل هذه التظاهرة 
الشعرية الفنية تهدف أيضا الى التفاعل مع املكانة 
العالية التي حتتلها الش���اعرة الدكتورة س���عاد 
الصباح في الشعر العربي والتي قال انها »نقلت 
الش���عر العربي الى احلداثة بصورها الشعرية 

الفريدة«.
وابرز نائب رئيس املجمع العربي للموسيقى في 
السياق ذاته ان قصائد الشاعرة د.سعاد الصباح 
وبروحها الشعرية الفريدة ذات الصور اإلبداعية 
اجلميلة تساعد على وضع موسيقى تصويرية 

لهذا الشعر.
وقال ان انش���طة املهرجان السنوي املنشود 
للقصيدة املغناة للشاعرة الدكتورة سعاد الصباح 
ستتجسد في الدورة االولى التي هي قيد االعداد في 
اختيار خمس قصائد للشاعرة الكبيرة التي يقوم 
بتلحينها خمس���ة ملحنني من خمس دول عربية 
مختلفة بنكهة خاصة وايقاع موسيقي مميز لكل 

قصيدة ومن كل دولة من الدول املشاركة.
وكش���ف د.حمدان ان امللحنني اخلمسة الذين 

سيش���اركون في االعداد الفني واملوسيقي لهذه 
التظاهرة هم من تونس بلحن على إيقاع »املالوف« 
التونسي واملغرب بأسلوب إيقاع »النوبة« املغربية 
من املوروث املوس���يقي العربي األندلس���ي ومن 
السودان ذي اإليقاع اخلماسي اخلاص بهذه الدولة 
ومن العراق على أس���لوب »اجلالق���ي العراقي« 
اضافة الى حلن من اخلليج بأسلوب »الصوت« 

أو »السامري«.
وأوضح د.حمدان ان زيارته احلالية لتونس 
تندرج ضمن االعداد الفعلي لهذا املهرجان وتأمني 
تنظيم دورته األولى في الكويت مشيرا الى انه قد 
مت االتفاق املبدئي مع الفنان »امللحن« التونسي 
حمادي بن عثمان على مشاركته في هذا املهرجان 
على ان يتم الحقا االتصال والتنسيق مع امللحنني 
العرب اآلخرين املرش���حني للمش���اركة في هذه 
التظاهرة األول���ى والفريدة من نوعها حتى اآلن 

في هذا املجال.
وبني انه سيتم بعد ذلك اختيار جلنة للتحكيم 
في اط���ار املجم���ع العربي للموس���يقى لتتولى 
االشراف على مس���ابقة املهرجان الختيار أفضل 
حلن للقصائد املختارة من شعر الشاعرة الكبيرة 

د.سعاد الصباح.
وأشار الى انه يتطلع الى ان يصبح »مهرجان 
القصيدة املغناة للشاعرة د.سعاد الصباح« بعد 
انطالقه تظاهرة سنوية تقام على أساس التناوب 
س���واء من حيث اختيار قصائد أخرى للشاعرة 
وملحنني جدد من بقية الدول العربية أو من خالل 
التفكير في اقامة املهرجان في دوراته الالحقة على 
أساس التناوب أيضا من حيث املكان في مختلف 

الدول العربية.

د.صالح حمدان خالل لقائه امللحن التونسي حمادي بن عثمان د.سعاد الصباح

جمال الدغيشم

قال مدير ادارة المراسم والعالقات العامة بمجلس االمة جمال 
الدغيشم ان رئيس مجلس الشورى في الجمهورية االسالمية 
د.علي الريجان���ي والوفد المرافق له، في اي���ران يصل البالد 
االثني���ن الم�ق�ب�ل. واض�اف ال�دغ�ي�ش���م ان رئ�ي�س م��جل�س 
الشورى االس���المي االيراني د.علي الريجاني سيلتقي رئيس 
مجلس االمة ج�اس����م ال�خ�رافي، ك�م�ا س���يلتقي خالل زيارته 
بسمو رئيس مجل�س ال�وزراء ال�ش�يخ ناصر المحمد. واوضح 

الدغيش���م ان رئيس مجلس الشورى االسالمي االيراني د.علي 
الريجاني س���يقوم بزيارة الى المرك���ز العلمي، وتأتي الزيارة 
في ظل العالقات االخوية بين البلدين الش���قيقين. كما صرح 
الدغيشم بأن رئيس مجلس االمة جاسم الخرافي سيقيم مأدبة 
غداء على ش���رف رئيس مجلس الش���ورى االسالمي االيراني 
د.علي الريجاني، كما سيقيم السفير االيراني مأدبة عشاء على 

شرف الوفد الضيف.

عايض السهلي

بعد زوال هاجس التخوف من موقف متردد وضعيف

»المعلمين« تطالب »التربية« بممارسة دورها إلدراج 
التعليم ضمن المهن الشاقة وإقرار قانون مزاولة المهنة

مواقف الوزي�رة منحتنا القدرة عل�ى تجاوز االختالف ف�ي المواقف بينن�ا وبين الوزارة
وقالت اجلمعية في ختام بيانها 
انها ال تبرئ نفسها ومساحتها 
م���ن املس���ؤوليية، وال تريد ان 
الوزارة،  الكرة في ملعب  ترمي 
بل سيكون لها موقفها ودورها في 
دعم جهود الوزارة والوقوف الى 
جانبها بكل قوة، وهي لن تتردد 
في اتخاذ كل الوسائل وفتح كل 
القنوات التي من شأنها حتقيق 
أه���م مش���روعني تربويني لهما 
تأثيرهم���ا الكبير على معاجلة 
قضايا تربوية واسعة وفي تأمني 
األجواء التربوية املناسبة، وفي 
احلد من ظاه���رة االعتداء على 
املعلمني وفي منح التعليم هويته 
املهنية املنصفة وأخيرا تأثيرهما 
في املضي قدما مبسيرتها التربوية 
وفقا لآلمال والتطلعات واألهداف 

املنشودة.

إلقرار املشاريع، وذلك في ظل ما 
حتظى به العملية التربوية بشكل 
عام وأهل امليدان من جموع املعلمني 
واملعلمات واإلدارات املدرسية بشكل 
خاص من اهتمام ورعاية قيادتها 
العليا وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد الى جانب 
املوقف املش����جع من قبل السلطة 
ف����ي منهج  التنفيذي����ة واملتمثل 
التعليم وأولوية االهتمام ضمن 
البرنامج احلكومي والوقف املتفق 
عليه من السلطة التشريعية ومن 
قبل غالبية النواب أعضاء مجلس 
األمة إن لم يكن كلهم في دعم وتأييد 
كل ما من ش����أنه املضي مبسيرة 
التعليم نح����و األفضل وحتقيق 
غايات اإلصالح في ش����أنها وفي 
اإلجماع الت����ام على تعزيز مكانة 

املعلم واالرتقاء بها.

وتباين واختالف في املواقف بينها 
وبني الوزارة.

وأضاف����ت اجلمعي����ة ان كل 
املعطيات والظروف باتت مهيأة 
ألن متارس الوزارة دورها الفعلي 

الى جانب  الش����اقة،  املهن  ضمن 
ما أكدت����ه بأن ال����وزارة وضعت 
املادية  ضمن أولوياتها األوضاع 
الكادر  للمعلمني وسعيها لزيادة 
للمعلمني غير الكويتيني، فإن هذه 
املواقف واملبادرات للوزيرة رمبا 
فتحت املج����ال واألبواب املوصدة 
على مصراعيه����ا لتحقيق غايات 
وتطلعات طال انتظارها، بل ان هذه 
املواقف واملبادرات كان لها تأثيرها 
ووقعها لدى اجلمعية في إزالة كل 
الهواجس والتخوفات من موقف 
متردد وضعيف قد متارسه الوزارة، 
وقد يشكل عائقا في حتقيق وتنفيذ 
املشاريع املطروحة، هذا إذا وضع 
في االعتب����ار ان مواقف الوزيرة 
منحت اجلمعية القدرة على جتاوز 
حاجز صعب للغاية كانت تعاني 
منه سابقا من وجود فجوة واسعة 

أكدت جمعية املعلمني ضرورة 
اس����تغالل املؤش����رات واألوضاع 
اإليجابية التي تش����هدها الساحة 
التربوية حالي����ا من خالل اتخاذ 
وتفعيل كل اإلجراءات واخلطوات 
الكفيلة لتنفيذ املشاريع  العملية 
والقوان����ني املتعلقة بإدراج مهنة 
التعلي����م ضم����ن املهن الش����اقة 
وإقرار قانون مزاولة املهنة الذي 
ينطوي حتت مظلة حماية املعلم 
التربوي  وتأمني األجواء واملناخ 

املناسب.
وأش����ارت اجلمعية في بيانها 
األس����بوعي ان ما أكدت����ه وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موض����ي احلمود م����ن تأييدها 
ووقوفه����ا الكامل مع إقرار قانون 
حماية املعل����م وتطبيق الرخصة 
التعليم  املهني����ة وإدراج مهن����ة 

الريجاني يصل الكويت االثنين المقبل ويلتقي الخرافي والمحمد
السفير اإليراني يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني
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