
االثنين 17 مايو 2010   15محليات

الدويش: استبعاد القصائد غير 
الملتزمة من مهرجان قافية وطن

اللجنة الوطنية للوقاية 
من المخدرات

 و»غراس« يختتمان حملة
»معلمي سر تميزي«

أكد االمني العام للجنة الوطنية للوقاية من املخدرات 
د.احمد الس���مدان ان املعلم هو احلصن احلصني الذي 
يحاف���ظ على وجود جيل نابغ تربوي���ا وعلميا، ذلك 
ان املعل���م القريب من تالميذه بنصائحه وإرش���اداته 
وتوجيهه املستمر يكون للتلميذ مبنزلة ناقوس اخلطر 
الذي يجنبه الوقوع في املخاطر التي حتدق به والتي 

تأتي على رأسها آفة املخدرات.
جاء ذلك خالل الندوة التي أقامتها اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات ومشروع غراس التوعوي للوقاية 

من املخدرات بالتعاون مع ادارة منطقة مبارك الكبير 
التعليمية وهي الندوة التي أقيمت ختاما حلملة »معلمي 

سر متيزي« مبدرسة »املال سعود الصقر« بالعدان.
وقال السمدان: اننا وان كنا كرمنا املعلم من خالل 
حملة »معلمي سر متيزي« فإمنا بذلك نحاول رد بعض 
الفض���ل ألهله فإن للعلم رج���اال حملوه على عاتقهم 
كأمانة وحملوا في يدهم مش���عل انارة الطريق جليل 
كامل ال لتبليغهم العالم فحس���ب، بل ومدهم بثوابت 

اخللق الرشيد.

من جهتها، أشارت مدير ادارة منطقة مبارك الكبير 
التعليمية ومدير حملة »معلمي س���ر متيزي« بدرية 
اخلالدي الى ان احلملة كانت بردا وسالما على قلوب 
كل املعلمني واملعلمات والذين استشعروا ان مجهودهم 
يالقي تقديرا ليس من وزارة التربية وحسب، بل من 
منظمات املجتمع املدني وجمعيات النفع العام ايضا، 
مستشهدة برس���الة نصية تلقتها من احدى املعلمات 
والتي حملت مشاعر جياشة جتاه احلملة والتي أعادت 

لها الكثير من ثقتها في أدائها كمعلمة.

ندوات ومحاضرات في ملتقى أمانة 
»التربية والعلوم والثقافة« غدًا

اعلن رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان قافية وطن مشاري 
الدويش عن االنتهاء من تسليم 
القصائد املشاركة في املهرجان 
وذلك عبر املنتديات واملواقع 
االلكترونية املش���اركة وهي 
شبكة س���نام االدبية � قبيلة 
الس���بيع � الكوي���ت، منتدى 
 � الرس���مي  وملتق���ى مطير 
العجمان  الكويت، مجال���س 
الرس���مي � الكويت، مجالس 
آل م���رة الرس���مي � الكويت، 
منتدى شمر الرسمي � الكويت، 
منتدي���ات الظفير الرس���مي 
� الكوي���ت، منت���دى العتيبة 
الرسمي � الكويت، قناة عبس 
الكويت، شاكرا   � الرش���ايدة 
جلميع تلك املنتديات تعاونها 

في املهرجان.
واشار الدويش في تصريح 
انه مت استبعاد  الى  صحافي 
العديد من القصائد وذلك لعدم 
إلتزامها بش���روط املس���ابقة 
وابرزها االساءة والطعن في 
بعض الشخصيات عالنية مما 
يعد خروجا عن الهدف االسمى 
للمهرجان وهو التآزر والتالحم 
الكويتي،  الش���عب  ابناء  بني 
العدد اآلخر للقصائد  ان  بيد 
الداخلة في املسابقة يفوق تلك 

تقيم األمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة امللتقى شبه اإلقليمي األول للجان الوطنية بدول اخلليج 
العربي يوم غد الثالثاء حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
ويشمل امللتقى الذي يستمر 3 أيام ندوات ومحاضرات وورش 
عمل اضافة ال���ى اقامة معرض يضم اجن���ازات اللجان الوطنية 
وشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو ومشاركة جهات ومؤسسات 

من داخل الكويت.
وسيركز امللتقى على 3 محاور هي االهتمام بالطفل واحملافظة 

على البيئة وصون التراث.

مشاري الدويش

املبتعدة.
موضح���ا ان االعالن عن 
اسماء الفائزين سيكون عبر 
وس���ائل االعالم يوم التاسع 
عشر من الشهر اجلاري، علما 
ان حفل اخلتام سيكون يوم 
السبت املقبل 22 اجلاري، واكد 
الدويش ان الفائزين باملراكز 
العش���رة االولى س���ينالون 

مكافآت مالية قيمة.
علما أن االختيار كما اعلن 
سابقا سيكون بناء على جودة 
القصيدة والتزامها بش���روط 
املس���ابقة دون معرفة هوية 
املتسابق اذ وضع لكل قصيدة 

رقم معني.

تتويج المتسابقين السبت المقبل

محاورها الطفل والبيئة والتراث


