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)أنور الكندري( الكاتب فؤاد الهاشم والزميل ماضي اخلميس 

الهاشم: لدي أكثر من 13 ألف مقالة
ولم أندم في حياتي إال على مقالة واحدة

ألتس����لم صفح����ة متخصصة 
برسائل القراء وقبلت وكان ذلك 
خالل الفترة الصيفية، ووجدت أن 
الرسائل قليلة في الصفحة التي 
كان يفترض أن أقوم بتسليمها، 
لذا جلأت خلدعة طريفة وذهبت 
ألرش����يف الصحيفة وأخرجت 
ص����ورة فتاة س����مراء مالمحها 
خليجية وقمت بوضعها في زاوية 
اخترتها لها وكتبت مقالة باسم 
عزيزة غزال ووضعت صورتها 
عليها، وتعمدت أن أكتب املقالة 
بأحاسيس امرأة، وانهالت علي 
الرس����ائل بعدها وتفاعل معي 
القراء وخاصة النساء حتى إن 
إحداهن ذكرت في رسالة وجهتها 
للكاتبة عزيزة غزال أنها ألول مرة 
تشعر بكتابة قريبة منها كامرأة، 
وكانت املشكلة أننا في الصحيفة 
يومها كنا ايضا نتلقى اتصاالت 
من قراء يطلبون محادثة عزيزة 
غزال ومبا أنها شخصية وهمية 
كنا نعتذر للمتصلني بأن عزيزة 
غير موجودة أو أنها مش����غولة 
باملطبعة حاليا وال ميكنها الرد 
على الهاتف، وأضاف الهاش����م 
»أطرف ما ف����ي املوضوع أنني 
تلقيت 13 عرضا للزواج لعزيزة 
غزال من القراء، وبعد شهر كامل 
مقاالت عزي����زة غزال قررت أن 
أضع ح����دا لوجوده����ا ككاتبة 
وكتبت باسمها مقالة تعتذر فيها 
للقراء من أنها غير قادرة على 
االستمرار لظروف زواجها وأنها 
ستسافر مع زوجها في مهمة عمل 

إلى خارج البالد«.

كالصحف وكثرته����ا هناك من 
سيستمر وهناك من سيتوقف، 
والكتاب كذلك، فلو وجد الكاتب 
أن أحدا ال يقرأ ل����ه أو أنه غير 
مقروء فسيتوقف بالنهاية ولن 
يستمر، لذا ال أرى باسا في كثرة 
الكتاب، ففي النهاية ال يبقى إال 

الكاتب احلقيقي«.
وفي رده على سؤال عن رأيه 
في اجتاه بعض أعضاء مجلس 
األمة للكتابة في الصحف ككتاب 
زوايا، علق الهاشم أنه يستغرب 
ذلك ألن ه����ذا األمر غير منطقي 
معلال ذل����ك بقول����ه: »أنا فعال 
أستغرب من عضو مجلس أمة 
باس����تطاعته أن يقول ما يشاء 
حت����ت قب����ة البرمل����ان دون أي 
محاس����بة عليه من أي نوع، أن 
يلجأ لكتابة املقاالت في الصحف، 
فه����و كنائب ميكنه أن يقول أي 
ش����يء دون أن يتع����رض ألي 
محاسبة بينما ككاتب ميكن أن 
يحاسب وفق قانون املطبوعات 
الذي يعمل وفق بنوده الكتاب 

الصحافيون العاديون«.

عزيزة غزال

واس����تذكر الهاشم جزءا من 
ذكرياته األول����ى إبان عمله في 
صحيفة الوط����ن قبل االحتالل 
العراقي الغاشم قائال: »من أطرف 
الذكريات التي رمبا أعلنها للمرة 
األول����ى هو أنن����ي كتبت حتت 
اسم امرأة ملدة شهر، وأتذكر أن 
املرحوم جاس����م املطوع رئيس 
حتري����ر الوطن آن����ذاك جاءني 

إلى الوزير وال يردون عليه إال 
بعد أس����بوعني، فأبلغته بأنني 
أكتب من واق����ع مصلحة عامة 
وليس ملصلحة شخصية، وحتى 
املسؤولون يعرفون من يكتب 
ويسأل ملصلحة عامة ويكشفون 
م����ن يكتب ول����ه مصلحة وراء 

كتابته أو سؤاله البرملاني«.
وعن رأيه في كثرة الكتاب بعد 
ازدياد عدد املطبوعات قال الهاشم: 
»ال أرى باس����ا ف����ي أن ميارس 
اجلميع الكتابة فالشعب الكويتي 
يحب أن يحكي عن كل ش����ؤون 
احلياة ف����ي الدواوين والبعض 
وجد أنه من األفضل له أن يتجه 
إلى الكتابة بالصحف بدال من أن 
يقول رأيه في الديوانية، وليس 
شرطا أن تنطبق عليه أساسيات 
وصفات الكاتب احلقيقي، فهو في 
النهاية يقول رأيه، ولكن األهم 
هو فيمن يبقى ويستمر، متاما 

ولكنني أستغرب كثيرا ملاذا ترفع 
القضايا من أشخاص ننتقدهم 
على أمر فعل����وه فهم فعلوا ما 
فعلوه عن قناع����ة منهم ولكن 
عندما انتقدناهم غضبوا ورفعوا 
علينا القضايا، وأنا استغرب هذا 
األمر فهم فعلوا ما متليه عليهم 

قناعاتهم ونحن كتبنا رأيا«.
وحول نهجه في الكتابة قال: 
»أهم شيء على الكاتب أال يلجأ 
إلى املصلحة اخلاصة وأن يكون 
مراعيًا للمصلحة العامة، ومتى 

ما تورط
الكاتب في مصلحته الشخصية 
في كتابته فإنه سيخسر القراء 
ويخس����ر قلمه، وأذكر أن أحد 
أعضاء مجلس األمة قال لي ذات 
مرة انه يس����تغرب أن اجلهات 
احلكومية ت����رد عليه في اليوم 
التال����ي ألي مش����كلة أو قضية 
يثيرها بينما هو يوجه السؤال 

بأنن����ي ككاتب الب����د وأن أكتب 
لوطني وأن تكون الكويت أوال، 
وأرف����ض متام����ا أن أحتزب أو 
أنتم����ي ألي حزب كان فأنا مثال 
اآلن أشيد باإلخوان املسلمني إذا 
كان احلق معه����م وأنتقدهم إذا 
أفعل مع  العكس، وكذلك  رأيت 
السلف والليبراليني والشيعة، 
فأنا ال أتب����ع أي حزب أو تيار، 
ألن التح����زب يعني أن تس����لم 
عقلك للحزب ليفكر نيابة عنك 
وهذا األم����ر أرفضه متاما، وأنا 
أتكلم وف����ق مبادئي ومصلحة 
بلدي دون النظر عن أي توجه 

أو حتزب«.

الكتابة والمصلحة العامة

وعن عدد القضايا التي رفعت 
ضده خالل جتربته الصحافية 
قال الهاشم: »ال أتذكر كثيرة جدا 
هي القضايا التي رفعت ضدي 

إلى البالد وتوقف مقص الرقيب، 
ولكن العراقيني دخلوا البالد 2 
أغس����طس 1990 وأحرق����وا كل 
ش����يء في صحيفة الوطن مبا 
فيها مقاالتي أنا والزميل محمد 
مساعد الصالح كما سرقوا الوطن 
وتركوها عل����ى البالط بل إنهم 

حتى البالط سرقوه«.

القضية الفلسطينية

وح����ول اتهامه بأن����ه معاد 
للقضية الفلسطينية رد الهاشم 
بأن هذا األمر غير صحيح وأن 
كل من يتهمه بهذا االتهام عليه 
أن يعود ألرشيف مقاالته التي 
يؤمن فيها بالقضية الفلسطينية 
وبالقضي����ة العربية ككل ولكن 
»الصفعة« الت����ي تلقاها بعد 2 
أغسطس 1990 هي التي جعلته 
يعيد كامل حساباته قائال: »بعد 
أيقنت  العراقي  الغ����زو  صدمة 

وجاءت به����ذه القوة فكيف هو 
احلال مع تلك األسطر اخلمسة 
املشطوبة فالبد أن تكون أقوى 
بكثير مما نشر، وبعدها جاءتني 
عروض للكتابة في صحف يومية 
ومعها بدأت رحلتي مع الكتابة 
التي أصبحت مهنة ال أعرف أي 

مهنة غيرها«.

13 ألف مقالة

وقال الهاشم: »لدي أكثر من 
13 ألف مقالة ولم أندم في حياتي 
إال على مقالة واحدة فقط نشرتها 
ألنها تس����ببت في ردود أفعال 
تعدت حدود الكويت«، ورفض 
الهاشم أن يتحدث عن املقالة أو 
فحواها معلال رفضه قائال: »لو 
أنني ذكرتها لكم اآلن فسأضطر 
للندم ثانية وسأعيد ذات احلكاية 

لذا ال أريد أن أحتدث عنها«.

العراقيون أحرقوا مقاالتي

أثناء  وعن مقاالته املمنوعة 
الرقابة عل����ى الصحف  فت����رة 
إبان تعليق احلي����اة البرملانية 
في الكوي����ت بعد الع����ام 1986 
قال الهاش����م: »كنت أنا وزميلي 
في الوطن أيامها الكاتب محمد 
مساعد الصالح متنع لنا كثير 
من املقاالت بسبب وجود الرقيب 
الذي عينته وزارة اإلعالم، وأتذكر 
رئيس حترير الوطن الس����ابق 
املرحوم جاس����م املطوع يأخذ 
املمنوعة ويحتفظ بها  مقاالتنا 
في مكتبه قائال انه سينش����رها 
متى ما عادت احلياة البرملانية 

دانيا شومان
استضاف الصالون اإلعالمي 
في ندوته مس����اء أول من أمس 
اإلعالم����ي والكاتب الزميل فؤاد 
الهاشم وذلك احتفاء بشفائه من 
الذي تعرض  العارض الصحي 
ل����ه وعودته إل����ى الكويت بعد 
رحلة عالجه واستئنافه لنشاطه 
الكتابي، وحتول االحتفاء بالكاتب 
إلى حدي����ث ذكريات  الهاش����م 
استرجع خالله الهاشم ذكرياته 
في بالط صاحبة اجلاللة وأدار 
الندوة باقتدار األمني العام لهيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي الزميل 

ماضي اخلميس.
وبدأت الن����دوة بتقدمي درع 
تذكارية للمحتفى به، أعقبها إهداء 
أعضاء امللتق����ى اإلعالمي علبة 
من السيجار الكوبي الفاخر التي 
تناولها الهاشم معلقا: »سأقبلها 

إال أنني ممنوع عنها نهائيا«.
ليتحدث الهاشم عن بداياته 
األولى مع عال����م بالط صاحبة 
اجلاللة قائال: »اختارتني الكتابة 
ولم اخترها أنا، وجرت العادة على 
أن يختار الشخص مهنته إال أنني 
ومن خالل بداياتي األولى كانت 
الكتابة هي من اختارتني، فقبل 
ثالثني عاما نشرت مقالة نقدية 
الذعة في مجلة آفاق اجلامعية 
وكانت عبارة عن نشرة مكونة 
من ملزمتني، وكتبت إدارة حترير 
آفاق أنها اضطرت لشطب 5 اسطر 
من مقالتي، ورغ����م قوة املقالة 
يومها إال أن كثيرين تساءلوا إذا 
كانت املقالة شطب منها 5 أسطر 

في ندوة أقامها الصالون اإلعالمي وأدارها ماضي الخميس

العراقيون أحرقوا مقاالتي التي كان يحتفظ بها المرحوم جاسم المطوع في مكتبه في »الوطن«

الحمود: إجراءات وقائية لمنع تسريب امتحانات الثاني عشر النهائية
في حتسني أداء مؤسسات الدولة 
املختلفة املعني����ة بالتعليم العام 
واجلامعي والعالي ومؤسس����ات 
البحث العلمي ورعاية الثقافة بشكل 
عام وذلك عبر دراسة السياسات 
التربوية والعلمية والثقافية التي 
تقدمها املنظمات العاملية ومحاولة 

تطبيقها على ارض الواقع.
امللتقى  أن اهتمام  إلى  ولفتت 
الثالثة املختصة  بتناول احملاور 
بكل من الطفولة والبيئة والتراث 
امللتقى  إلى جعل منطلقات  يقود 
ذات أهمية كبيرة، موضحة أن هذه 
احملاور هي املرتكزات األساس����ية 
للرسالة الشاملة التي تنهض بها 
املنظمة العاملية للتربية والثقافة 
والعلوم والتي تعد املنبع الرئيسي 
الذي تنهل منه كافة املنظمات احمللية 
واإلقليمية. وذك����رت أن االهتمام 
بالطفولة هو املدخل الطبيعي املؤثر 
في االرتق����اء باملجتمع وصياغة 
اإلنس����ان واملواطن الصالح الذي 
ترتكز عليه التنمية املجتمعية في 
حتقيق طموحاتها وتطلعاتها في 
كافة املجاالت، مبينة أن التحديات 
البيئي����ة املعاص����رة التي تواجه 
اإلنسان في كل املجتمعات تفرض 
نفسها وتركز على ضرورة إيجاد 
التلوثات  بيئة نظيفة خالية من 
والشوائب داعية في الوقت نفسه 
إلى احملافظة على التراث اإلنساني 

الذي هو ملك لإلنسانية جمعاء.

أهمية الرسالة التي تبثها اللجان 
ف����ي املجتمع اخلليجي  الوطنية 
والتي تستهدف التواصل االيجابي 
الفعال مع املنظمات العاملية السيما 
أنها تسهم مباشرة في زيادة فاعلية 
الدور املنوط باللجان الوطنية لدول 
اخلليج العربي في إطار رسالتها 
الوطنية، ومبينة دور هذه املنظمات 

وج����ددت احلديث عن ان قناة 
إثراء التعليمية س����تبث برامجها 
حول دروس التقوية االسبوع املقبل 
موضحة انها قام����ت على جهود 
الوزارة وبالتنسيق  ذاتية ألبناء 

مع التواجيه الفنية.
وف����ي كلمة ألقتها مبناس����بة 
إلى  امللتقى أش����ارت د.احلم����ود 

متثل فرصة هام����ة للتعبير عن 
سياسة الوزارة وخططها املتعلقة 
بتطوير عناصر املنظومة التعليمية، 
مؤكدة احلرص الكبير على التعاون 
والتنس����يق والتواصل مع جميع 
اجلهات واملؤسس����ات احلكومية 
واخلاصة لتحقيق أفضل خدمات 

تعليمية للطلبة.

مريم بندق
التربي����ة  وزي����رة  كش����فت 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ع����ن اعتماد مجموعة من 
اإلجراءات الوقائية س����تطبق في 
النهائية لطلبة  اثناء االمتحانات 
الصف الثاني عشر للحيلولة دون 
حدوث اي مشكالت او حوادث فردية 
كما حصل في االعوام الدراس����ية 

السابقة.
ق����د حولت  ال����وزارة  وكانت 
تقريرا الى النيابة العامة بش����أن 
وقوع حاالت تسريب لالمتحانات 

ومازال التقرير أمام النيابة.
ج����اءت تصريح����ات الوزيرة 
للصحافيني على هامش أنش����طة 
امللتقى شبه اإلقليمي األول للجان 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 
ل����دول اخللي����ج العرب����ي والذي 

تستضيفه الكويت.
وأوضح����ت ان جمل����ة م����ن 
اإلجراءات الوقائية اتخذها قطاع 
التعليم العام س����تطبق في اطار 
االس����تعدادات املتكامل����ة لتوفير 
الطلبة من  التي متكن  املتطلبات 
تأدية االمتحانات في اجواء مناسبة 
هادئة حتقق العدالة واملس����اواة. 
وعلى صعيد آخر نوهت الوزيرة 
باستعداد جميع القطاعات للجلسة 
البرملانية التي ستخصص ملناقشة 

األوضاع التعليمية في البالد.
واعتبرت احلمود أن اجللسة 

افتتحت أنشطة الملتقى شبه اإلقليمي األول للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لدول الخليج

د.موضي احلمود وعبداللطيف البعيجان ومتاضر السديراوي يتجولون في املعرض املرافق للملتقى

العسعوسي: نسير وفق وتيرة منتظمة
في إنتاج وتوزيع البطاقات الذكية 

مستشفى السيف يحتفل بيوم ضغط الدم العالمي
اح�ت�ف�ل���ت م�س�تش���فى 
السيف بيوم ضغط الدم العاملي 
والذي سمي هذه السنة »وزن 
صح���ي = ضغط دم صحي« 
حيث اش���ارت نائب الرئيس 
للتس���ويق والعالقات العامة 
للش���ركة املتح���دة للخدمات 
الغربلل���ي  هن���د  الطبي���ة 
إلى قي���ام إدارة املستش���فى 
بتوزيع املنشورات التوعوية 
واإلرشادات الطبية للموظفني 
بأهمية تخفيف الوزن وطرق 
الوقاية من ضغط الدم، وعبرت 
عن س���عادتها بهذه املناسبة 

التوعوية والتي لها األثر اإليجابي لصحة موظفي 
املستشفى. واوضحت الغربللي ان هناك ما يقرب 
من  مليار نس���مة في العالم يعانون الس���منة 

ومنه���م 300 مليون نس���مة 
يعانون السمنة املفرطة وأن 
منظمة ضغط ال���دم العاملية 
قام���ت بتوزيع املنش���ورات 
التوعوية للمجتمعات حول 
العالم وخطورة الوزن الزائد 
على اإلنسان مبا ذلك ضغط 
الدم، علما ب���أن الوزن الزائد 
له تأثير مباشر وغير مباشر 
على أمراض القلب والنوبات 
القلبية وأمراض الكلى وأمراض 

السكر.
وقد كان اله���دف من هذه 
التوعوي���ة هو قطع  احلملة 
الطريق املساعد لضغط الدم لإلنسان حيث ان 
ضغط الدم هو واحد من أكبر املسببات لوفاة 

اإلنسان.

أسامة دياب
اعلن مدير عام الهيئة العامة 
املدني����ة مس����اعد  للمعلوم����ات 
العسعوس����ي ان الهيئ����ة تلقت 
من مراجعيه����ا ما يقارب 7 آالف 
رسالة نصية منذ ان بدأت تفعيل 
خدمة الرسائل، موضحا ان معظم 
الرس����ائل التي وردت للهيئة من 
قب����ل املراجعني ت����دور في فلك 
االستفس����ارات عن م����دة جتديد 
البطاقة وطباعة املغلف وتغيير 
العن����وان او الص����ورة وغيرها 
األش����ياء األخرى التي تكون في 

العادة محل استفسارات.
وأوضح العسعوس����ي خالل 
رعايته املهرجان الصحي اخلامس 
العامة  الهيئ����ة  ال����ذي نظمت����ه 
للمعلوم����ات املدنية صباح امس 

مبشاركة بنك الدم وحملة »كان« 
ورابطة الس����كر وجمعية زراعة 
األعضاء ان الهيئة تس����ير وفق 
وتيرة منتظمة في انتاج وتوزيع 
البطاقات الذكية وكذلك البطاقات 
العادية على املواطنني واملقيمني، 
مؤكدا حرص الهيئة على ابتكار 
الوسائل التكنولوجية التي تعود 

بالنفع على املواطن واملقيم.
الى ان  وأشار العسعوس����ي 
الهدف من تنظيم هذا املهرجان الذي 
يقام سنويا في مبنى الهيئة هو 
تسليط الضوء على اهمية احملافظة 
على الصحة العامة وتنمية الوعي 
العاملني باالضافة  الصحي لدى 
الى تعزيز وتفعيل دور الهيئة في 
املشاركة املجتمعية مع مؤسسات 
املجتم����ع املدني لتق����دمي العون 

واملساعدة ملن يس����تحقها، الفتا 
الى ان املهرجان املقبل سيقام في 
الفرصة  املراجعني إلتاحة  صالة 
أمام املراجعني الراغبني في التبرع 
بدمائه����م الى بنك ال����دم لتكون 
أكبر. ومن  االس����تفادة والفائدة 
جهته، تقدم مدير ادارة العالقات 
العام����ة واإلع����الم بالهيئة هاني 
معرفي بالشكر اجلزيل للجهات 
املشاركة في املهرجان وهي بنك 
الدم واجلمعية الكويتية لزراعة 
األعض����اء وحملة »كان« ورابطة 
الس����كر، مثمنا دورها التوعوي 
ومشاركتها الفاعلة وتلبية دعوة 
الهيئة باقامة املهرجان الذي من 
شأنه توعية العاملني بالهيئة من 
الوقاية  مخاطر األمراض وطرق 

منها.

خالل المهرجان الصحي الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تحت شعار »وزن صحي = ضغط دم صحي«

)اسامة البطراوي( جانب من التبرع بالدم 

هند الغربللي

وزيرة التربية لـ »األنباء«: ندرس تمهين التعليم
مريم بندق

اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود عن تشكيل جلنة متخصصة 
من التربوي���ني واالكادمييني من داخل الوزارة 

وخارجها لدراسة متطلبات متهني التعليم.
وقالت الوزيرة احلمود في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء«: اصدرت ق���رارا وزاريا نص على 
مهام اللجنة التي تهدف في مجملها الى دراسة 
متطلبات متهني التعليم باعتباره مهنة وليس 
وظيف���ة وتطبيق معايي���ر االعتماد االكادميي 
مستطردة »التعليم ليس وظيفة وامنا رسالة 
ومهنة سامية انسانية ومسؤولية وطنية لبناء 
االجيال وغرس القي���م الوطنية واالجتماعية 

واالخالقية والعلمية والروحية.
واضافت هذه احدى املتطلبات االساس���ية 
اليجاد معلم منوذجي ومتميز للمستقبل يواكب 
التطورات املتالحقة باعتباره الركيزة االساسية 
الي عمليات اصالح وتطوير في منظومة العملية 

التعليمية.
وج���اءت اللجنة تفعيال لتوصيات املجلس 
االعلى للتعليم بشأن العمل على تفعيل مشروع 
مته���ني املعلم ويترأس���ها د.جاس���م الكندري 
وتض���م اكادمييني وتروبيني من داخل وخارج 

الوزارة.
وحدد القرار الذي اصدرته د.موضي احلمود 
مهام اللجنة في: االط���الع على جتارب الدول 
العاملية واالقليمية ف���ي قضية متهني التعليم 
ونتائج التطبيق واالستعانة بالبحوث وأحدث 
الدراس���ات واملصادر ذات الصلة واالستفادة 
من النتائج والتوصي���ات التي توصلت اليها 
املؤمترات التربوية ودراسة اساليب متييز مهنة 
التعليم وحتديد معايير متهني التعليم ليصبح 
مهنة ال ميارسها اال من تتوافر فيه مواصفات 

وشروط محددة.
وتضمنت مهام اللجنة ايضا حتديد املتطلبات 
واالحتياجات واالجراءات والتكلفة املالية املتوقعة 
لتطبيق املشروع ومراحله الزمنية على ان ترفع، 
اللجن���ة تقريرا متكامال للوزيرة خالل ش���هرين 
يتضمن مبررات متهني التعليم، معايير التمهني 
والتش���ريعات الالزمة للتطبي���ق واالحتياجات 
والتكلفة االجمالية املتوقعة عند التطبيق. واكدت 
احلم���ود في قرارها انه يأتي انطالقا من س���عي 
الوزارة الى حتقيق اجلودة الشاملة للمؤسسات 
التعليمية ومخرجاتها وحتسني اداء جميع عناصر 
املنظومة التعليمية وحرصا ايضا على تفعيل اداء 

املعلمني وتعميق االداء املهني لهم.

شكلت لجنة متخصصة وحددت مهلة شهرين لرفع تقرير متكامل إليها

زيادة الرسوم الدراسية
بالمدارس الهندية أسوة بـ »الباكستانية«

مريم بندق
اعل����ن اصحاب املدارس الهندي����ة ان االدارة العامة للتعليم اخلاص 
وافقت على تعديل الرسوم في املدارس الهندية لتكون مساوية للرسوم 
الدراس����ية املطبقة في املدارس الباكستانية. وخاطب اصحاب املدارس 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص لعرض املوضوع على وكيلة 
الوزارة التي ارتأت العرض على مجلس الوكالء التخاذ القرار واالجراء 
للتطبيق. واوضحوا ان القرار ال����وزاري رقم 2008/107 الصادر في 19 
مارس 2009 بش����أن زيادة رسوم جميع املدارس العربية والباكستانية 
والهندية والفلبيني����ة وكذلك زيادة رواتب اعض����اء الهيئة التعليمية 
تضمن فروقا كبيرة ب����ني املدارس الهندية والباكس����تانية بالرغم من 
تساوي رواتب املعلمني حيث يصل الفرق 95 – 110 دنانير، وعليه قامت 
الوزارة بتحويل الكتاب الى الوكيل املساعد للتعليم اخلاص لالفادة عن 
التفرقة بني املدارس الهندية والباكس����تانية، حيث افادت االدارة العامة 
للتعلي����م اخلاص باملوافقة على امكانية تعديل الرس����وم على ان تبقى 
روات����ب املعلمني كما هي، وعليه مت عرض املوضوع على وكيل الوزارة 
لالجتماع مع الوكيل املساعد للتعليم اخلاص التخاذ االجراءات الالزمة 
لتعدي����ل القرار اال ان����ه مت االتفاق على ع����رض املوضوع على مجلس 
ال����وكالء للموافقة عليه. واآلن مر اكثر من عام على مخاطبتنا بش����أن 
اج����راء التعديل الالزم حيث ان هناك ضررا واقعا على املدارس الهندية 
حيث اننا نؤدي نفس اخلدمة مقارنة مع املدارس الباكس����تانية واملنا 
كبير نحن اصحاب املدارس الهندية مبساواتنا مع املدارس الباكستانية، 

شاكرين لكم سالفا تعاونكم معنا.

»التعليم الخاص« وافقت والوزارة رأت عرضها على »الوكالء«

عن رأيه فيمن يسجن بسبب رأيه خاصة ان السؤال مت 
توجيهه بش��كل عام قال الهاشم: »الكتابة لها أصول واللغة 
العربية غنية وميكن ان تكتب املقالة بعشرات الطرق وبذكاء 
دون ان متس بش��كل مباشر او تعرض نفسك وصحيفتك 
للمقاضاة غير املبررة، وأنا ش��خصيا عندم��ا أكتب مقالة 
الذع��ة أق��وم أحيانا مبراجعته��ا وأقوم بتعديل س��طر أو 
س��طرين بكلمات ومفردات مختلفة امنا بذات املعنى وهنا 

أمر عائد لذكاء الكاتب وسعة اطالعه«.

ذكر الهاش��م انه يعتب��ر جتربت��ه التلفزيونية مع قناة 
الوطن ف��ي برنامج »س��اعة تعجب« الذي ب��ث عام 2009 
وتزام��ن مع االنتخابات يومها، انه��ا ناجحة، وقال: »أتذكر 
انني قلت للمخرج يومها انا اعرف كيف اتعامل مع الكاميرا 
ولس��ت بحاجة اليك، ولكن اتضح لي في احللقات الالحقة 
اهمية وجود املخرج في العمل وأتذكر انني استضفت اكثر 
من 40 مرش��حا وجنح اكثر من 40% منهم في الوصول الى 

البرملان«.

ساعة تعجبذكاء الكاتب

يعقد وكي���ل التنمية التربوية بدر الفريح مؤمترا صحافيا العالن تدش���ني بث دروس 
التقوية على فضائية اثراء وذلك عند الثانية عشرة ظهرا.

»التربية« تدشن اليوم دروس التقوية على »إثراء«


