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الصالل: على اإلدارات المدرسية نبذ الطائفية
مريم بندق

واصل املؤمتر التربوي الـ 39 الذي تنظمه جمعية 
املعلمني حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد حتت شعار »اإلعداد األمثل ملعلم املستقبل« 
أنشطته، وأكدت مديرة منطقة حولي التعليمية منى 
الصالل ان التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع تكفله 
وترعاه الدولة مشــــيرة إلى انه دعامة أساسية من 

دعائم تقدم املجتمعات وازدهارها ومنوها.
وقالت الصالل خالل ندوة حقوق املعلم وواجباته: 
على كل فرد بهذا املجتمع أن يوفر الدعم واملساندة 
إلجنــــاح مهنة التعليم منوهة إلــــى قانون اخلدمة 
املدنية الذي كفل مجموعة من احلقوق واملزايا للمعلم 
والبعض منها يحصل عليه مبجرد تسلمه للعمل 
واآلخر يتوقف منحه على مدى اتقانه لعمله وقيامه 
باعباء وظيفته وحتمله التزاماتها بشــــكل يحقق 

الهدف املنشود.
وأوضحت الصالل ان حقوق املعلم تقســــم الى 
قســــمني االول حقوق مالية واآلخر أدبية الفتة الى 
ان احلقــــوق املالية في املرتب والعالوات في مقابل 

ما يؤديه من اعمال في الوظيفة العامة.
واشــــارت الى ان هناك محظــــورات اخرى منها 
العقاب البدنــــي وااللفاظ غيــــر الالئقة والدروس 
اخلصوصية واســــتخدام الهواتــــف النقالة وجمع 
مبالــــغ مالية من الطلبة واملعلمني وتكليف الطلبة 
باعداد وسائل تعليمية مشددة على عدم اخلوض 
في االمور السياسية واملذهبية السيما ان مدارسنا 

تربوية وليست مذهبية.
وأكدت الصالل على اإلدارات املدرســــية سواء 
التعليمية أو اإلدارية االبتعاد عن هذه األمور والتركيز 

على العملية التربوية والتعليمية.

أكــــدت وزيرة التربية ووزيــــرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ضرورة فتح أوجه 
التعاون مع جميع مؤسسات ووزارات الدولة 
وتشجيع األبناء املتميزين واملتفوقني مبا يحقق 
طموحاتهم وآمالهم العريضة ليسهموا في رفع 

اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.
وأشادت احلمود في بيان صحافي باملبادرة 
التــــي قدمها الصنــــدوق الكويتــــي للتنمية 
االقتصادية في لبنان وباألخص املدير العام 
عبدالوهاب احمد البدر الستضافته نخبة من 
الطالبات املتفوقات في املرحلة الثانوية بزيارة 
الى لبنان حيث قامت الطالبات بزيارة عدد من 
مشاريع التعمير والبناء التي ساهمت فيها 
الكويت في إعادة اعمار لبنان. واعربت احلمود 
عن فخرهــــا واعتزازها بالطالبات املتميزات 
حيث ذكرتهن باألسماء: دالل علي الشطي من 

ثانوية عواطــــف العذبي الصباح، رمي احمد 
داود من ثانويــــة لبنى بنت احلارث، فاطمة 
هاني اكبر من ثانوية ث.ماريا القبطية، دالل 
عبداهلل العبدالهادي من ثانوية مشرف، رباب 
عبداهلل مصطفى من ثانوية الساملية، شهد 
ماضي الشــــمري وسارة ناجي املطاوعة من 
ابراهيم  اليرموك، حصة عبدالعزيز  ثانوية 
من ثانوية النهضة، هديل صالح يوسف من 
ثانوية الفريعة بنت مالك، كوثر عادل ابراهيم 
من ثانوية برقان وآالء بدر من ثانوية عمرة 
رواحة. واثنت احلمود على الدور البارز الذي 
قام به املكتب الثقافي في سفارة الكويت لدى 
اجلمهورية اللبنانية ممثال في رئيس املكتب 
د.منى الغيص ملا بذلته من جهود في شرح 
نظام الدراسة باجلامعات اللبنانية وآلية التقدم 

لطلب بعثات وزارة التعليم العالي.

المؤتمر التربوي الـ 39 لجمعية المعلمين يواصل أنشطته الحمود تشيد بدور الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية في لبنان

خالل المهرجان الرياضي الترفيهي الذي أقيم برعايته

 الحجي: المعاقون فئة عزيزة
على قلوبنا وتحتاج للدعم

ندى أبونصر
اكـــد محافظ الفروانية عبداحلميد احلجي ان املعاق يحتاج الى 
رعاية خاصة وانه ســـعيد جدا لرعايته مثل هذه االنشـــطة التي 
تهتم وترعى هذه الفئـــة العزيزة على قلوبنا جميعا التي بحاجة 

الى الكثير من الدعم واالهتمام.
جاء ذلك خالل املهرجان الرياضي الترفيهي لذوي االحتياجات 
اخلاصة الذي أقيم في نادي خيطان الرياضي ضمن انشطة اسبوع 
املعـــاق اخلليجي اخلامس الذي اقامتـــه مجموعة مدارس الكويت 
األهلية ـ قسم االحتياجات اخلاصة ـ مبشاركة 350 طالبا من ذوي 

االحتياجات اخلاصة جنبا الى جنب مع أقرانهم العاديني.
واشـــتمل املهرجان على اســـتعراضات رياضية قدمها الطلبة 
ومباراة كرة قدم بني الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة وفريق من 

شخصيات متعددة وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة.
والهدف من املهرجان زيادة فرص التفاعل االجتماعي بني الطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة وبني أفـــراد املجتمع اخلارجي، وابراز 
مواهب وقدرات الطلبة من هذه الفئة خاصة الرياضية وحتســـني 
مفهوم الذات لديهم من خالل مشـــاركتهم باملســـابقات الرياضية 

املختلفة وحصولهم على اجلوائز املتعددة.
كما اكد املشـــرف العام للمهرجان ورئيس قســـم االحتياجات 
اخلاصة أحمد الفواعير ان االحتياجات اخلاصة ثروة وطنية غالية 

يجب ان حتاط بكل مقومات الرعاية والعناية.

»حولي للنساء« يقيم ملتقاه »عشاق القمم«

تصدقت بخدمتها ألوالدها وزوجها. 
وهل االحتفـــال بعيد األم حرام أم 
يجوز؟ أجاب د.الكردي: سئل النبي 
ژ عن صوم يوم االثنني فقال يوم 
ولدت فيـــه وكان يصومه احتفاال 
مبولده وعليه فال بأس ان نحتفل 
بأي مناسبة تسعدنا وتسرنا بشرط 
أال نقول ان هذا سنة نقول انه مباح 
الن األصل في األشياء اإلباحة بشرط 
ان يكون االحتفال بطريقة إسالمية 
صحيحة وليس فيها تقليد لألجنبي 
فمن قلد فـــي صغير قلد في كبير 
والنبـــي ژ نهانـــا ان نكون تبعا 

لألمم األخرى.

لقطة، وانتقل الى حسن العشرة بني 
الزوجني، مشيرا الى ان ضلع املرأة 
األعوج مدح ال ذم الن ضلع اإلنسان 
لو كان مستقيما ما استطاعت الرئة 
الشهيق والزفير، وقال اسعدن أيتها 
النساء الن الضلع فيه انحناء الرحمة 
الذي يدفع األذى عن الرئتني وعن 
القلب، وذكـــر األزهري 10 وصايا 
للفتاة قبل زواجها وشرح كل وصية 
بالتفصيل كي تســـعد مع زوجها. 
بعدها مت تكرمي د.الكردي والداعية 
األزهري ثم بدأ د.الكردي الرد على 
عن األسئلة مؤكدا ان املرأة ال جتبر 
على خدمة زوجها وان فعلت فقد 

ليلى الشافعي
أكد خبير املوسوعة الفقهية 
د.احمد احلجي الكردي ان وراء 
كل رجـــل ناجح امرأة ووراء كل 

رجل فاشل امرأة أيضا.
وحتدث فـــي امللتقى الثقافي 
الذي أقامه مركز حولي – نسائي 
– مسائي للقرآن الكرمي والعلوم 
الشـــرعية بالتعاون مـــع ادارة 
الدراسات اإلسالمية والذي أقيم 
القمم«  حتت شـــعار »عشـــاق 
وبحضور أكثر مـــن 1000 امرأة 
الى  محاضرة بعنوان »الطريق 
احلياة الزوجية« شارك فيه الداعية 
حســـني األزهري والداعية سعد 
عطية والداعية محمد عبداللطيف، 
حتدث عن معنى الزوجية ومعنى 
األسرة وحقوق وواجبات كل فرد 
من أفراد األسرة لتكون أسرة بناءة 
تقـــدم للمجتمع القادة واجلنود 
الشجعان والعلماء الذين يثرون 
احلضارة على أســـس ســـليمة 
وقواعد قومية. وأكد ان املرأة هي 
أساس الطمأنينة والسعادة ومن 
هنا جند عناية التشريع بقرآنه 
وسنته في حسن توجيه االسرة. 
الداعية حسني  من جهته تناول 
األزهري أســـس تكوين األسرة 
مستشهدا بالقرآن والسنة في كل 

بالتعاون مع إدارة الدراسات اإلسالمية وبحضور أكثر من 1000 امرأة

تكرمي د.احمد الكردي

 حاكم عجمان يكرم البابطين
بمناسبة يوم العلم

عجمان ـ كونا: يكرم عضـــو املجلس األعلى لالحتاد االماراتي 
حاكم إمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي رئيس مجلس 
أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري الشاعر 
عبدالعزيز ســـعود البابطني اليوم في احتفال يـــوم املعلم الذي 

سيقام في إمارة عجمان.
وعبر الشـــاعر ورجل األعمال البابطـــني في تصريح صحافي 
عن اعتزازه الختياره والتكرمي الذي ســـيحظى به من قبل حاكم 
عجمان، مؤكدا ان »هذا االحتفال يعكس صورة االهتمام احلقيقي 
من عجمان بالثقافة والفكر والعلوم ممثلة بعضو املجلس األعلى 

حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي«.
واضاف ان »العلم أمانة كبيرة أودعها اهلل سبحانه وتعالى ويتعني 

توجيه دفته نحو جزر اإلنسانية والسالم ال الدمار واحلروب«.
وحتتفي إمارة عجمان ســـنويا بهذه املناســـبة برعاية حاكم 
عجمـــان وباهتمام كبير من حرمه الشـــيخة فاطمة بنت زايد بن 
صقر آل نهيان رئيسة اللجنة العليا املنظمة لالحتفال بيوم العلم 
الذي يكرم أصحاب اخلدمات املجتمعية على مستوى دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويكرم حفل هذا العام شـــخصيات بارزة منهم شيوخ ووزراء 
ومستشـــارون ورجال أعمال بارزون وأكادمييون واقتصاديون 
ومثقفـــون باإلضافة الى من لديهم مســـاهمات بارزة في احلقلني 

اإلنساني واالجتماعي.
يذكر ان االحتفال بيـــوم العلم في عجمان بدأ عام 1983 بهدف 
تكرمي بعض الفئات الفاعلة واملتميزة من أفراد ومؤسســـات لها 
الريادة والتميز في عمل اخلير على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي وبلغ عدد املكرمني واملكرمات منذ عام 1983 حتى العام 

املاضي 3601 مكرما.

 لقاء مع مشرفي ومدرسي العلوم المشاركين
في الملتقى العلمي اآلسيوي

مريم بندق
حتت رعاية س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، تقيم اللجنة العلمية 
للملتقى العلمي اآلس��يوي األول املقرر إقامته في الفترة من 2-8 ابريل 2010 لقاء عاما 
مع مش��رفي ومدرسي العلوم والطلبة املشاركني لالستماع الى طلبة املناطق التعليمية 
حول مخرجات ورش العمل التي نظمتها املدارس بكل منطقة تعليمية على حدة وحول 
اس��تثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ملناقشة ورقة عمل الكويت والتي سيتم 
عرضها ضمن أوراق العمل اآلس��يوية، وذلك يوم األربعاء 24 اجلاري من الساعة ال� 9 

حتى 12 ظهرا في مقر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الرابية.


