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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الكندري الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

احلاج/ ح�شن يو�شف �شهاب الكندري

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

اجلمعية تنظم املؤمتر التربوي الـ 40 حتت رعاية ولي العهد اإلثنني املقبل

»املعلمني« تناقش »املناهج بني تأصيل الهوية وحتقيق التنمية«
حتت رعاية سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد تنطلق 
صباح االثن���ن املقبل فعاليات 
املؤمتر التربوي األربعن الذي 
تقيمه جمعية املعلمن في الفترة 
من 21 إلى 23 اجلاري حتت شعار 
»مناهج التعليم في دولة الكويت 
الهوي���ة وحتقيق  بن تأصيل 
التنمية« ومبش���اركة عدد من 
إلى جانب  التربوين  القيادين 
األكادميين والباحثن واملعلمن 

واملعلمات.
وسوف تس���تهل فعاليات 
املؤمتر التي ستقام جميعها في 
فندق املوڤنبيك باملنطقة احلرة 
بحفل االفتتاح الذي سيقام في 
متام الساعة 9 صباحا ثم تتوالى 
بعد ذلك وخالل فترات صباحية 
ومسائية على امتداد أيام املؤمتر 
إلى  العمل  اجللس���ات وورش 
أن تختتم بجلس���ة التوصيات 

واحلفل اخلتامي للمؤمتر.
من جانب آخ���ر وفي إطار 
االس���تعدادات للمؤمتر عقدت 
العليا  التحضيري���ة  اللجن���ة 
مؤمترا صحافيا شارك فيه رئيس 
جمعية املعلمن متعب العتيبي 
وأمن السر د.عبدالرحيم الكندري 
واملقرر الع���ام للمؤمتر د.وليد 

الكندري.
وقد اس���تهل املؤمتر بكلمة 
لرئيس للجمعية متعب العتيبي 
عبر من خاللها عن تقدير واعتزاز 
الكرمية  اجلمعي���ة بالرعاي���ة 
السنوية لسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد للمؤمتر مشيرا إلى 
أن هذه الرعاية جتس���د حقيقة 
االهتمام الكبير من قبل القيادة 
العليا نحو تعزيز مكانة املعلمن 
واالرتقاء بها، وفي إطار احلرص 
الدائم على دعم ورعاية أنشطة 
اجلمعي���ة ومنحها كل االهتمام 

واألولوية.
العتيب���ي على أهمية  وأكد 
املؤمتر مش���يرا إل���ى أنه يأتي 
الذي  الكبير  اس���تكماال للدور 
تقدم���ه اجلمعية م���ن منطلق 
دورها ورس���التها في االهتمام 
بشؤون املعلم املهنية، وقد جاء 
شعار مؤمتر هذا العام »مناهج 
التعليم ف���ي دولة الكويت بن 
تأصيل الهوية وحتقيق التنمية« 
في إطار ضرورة وأهمية طرح 
عنصر مهم في العملية التربوية 
على طاولة النقاش وهو مناهج 
التعليم ودورها الكبير في تأصيل 
الهوية وحتقيق التنمية وفي ظل 
مستجدات وحتديات واسعة على 

أقامت جمعية الصحافيني مساء الثالثاء املاضي حفل 
تكرمي واستقبال وعشاء على شرف الزميل الصحافي 

محمد السندان مبناسبة عودته من رحلة العالج في 
اخلارج، حضر حفل التكرمي بعض الزمالء الذين 

قدموا التهنئة للسندان مبناسبة عودته، وقد القى 
امني السر العام كلمة ترحيبية بهذه املناسبة عبر فيها 

عن سعادته ورئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية 
الصحافيني الكويتية بشفاء الزميل السندان، وقال ان 

هذا هو اقل ما تقدمه اجلمعية لزميل تعرض حلادثة 
اثارت مشاعر جميع الصحافيني.

كما حتدث الزميل محمد السندان شاكرا كل من وقف 
معه في رحلة العالج ومتنى من جمعية الصحافيني 
العمل على تشريع قانون حلماية الصحافيني اثناء 

تأدية واجبهم الصحافي.
عائشة الجالهمة  ٭

وقعت الكويت أمس اتفاقية 
قضائية وقانونية مع جمهورية 
كوريا اجلنوبية بديوان وزارة 
العدل، حيث وقع االتفاقية نيابة 
عن الكويت نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
وع���ن اجلانب الك���وري وزير 
العدل لي كوي ن���ام، وقد جاء 
توقيع ه���ذه االتفاقية اخلاصة 
بنقل احملكوم عليهم بن البلدين 
تأكيدا وتعزيزا للعالقات الطيبة 
التي تربط بن البلدين الصديقن 
والتي يتطلع من خاللها للوصول 
الى عالقات وطيدة بن البلدين 
في جميع املجاالت وبصفة خاصة 
بن وزارتي العدل في البلدين، 
وحتقيقا للهدف الذي تس���عى 
اليه هذه االتفاقية، وهو متكن 
احملك���وم عليهم من قضاء مدة 
عقوبتهم بالس���جن أو احلبس 
أو أي ش���كل آخر من العقوبات 
السالبة للحرية، وذلك بغرض 
تسهيل إعادة إدماجهم في املجتمع 

وآمال القالف، اما اليوم الثاني 
وهو يوم الثالثاء فستقام ندوة 
أولى حت���ت عنوان »التخطيط 
املناهج  االستراتيجي لتطوير 
التنمية« وسيشارك  وحتديات 
فيها د.ممدوح سليمان ود.سعود 
احلرب���ي، ون���دوة ثانية حتت 
عن���وان »تطوي���ر املناهج في 
دولة الكويت والدواعي واآللية« 
وسيشارك فيها د. سمير يونس 
ود. محمد املسيليم، فيما ستقام 
ورشة عمل حتت عنوان »تنمية 
امناط التفكي���ر الناقد االبداعي 
وحل املشكالت« وسيشارك في 
تقدميها كل من د.دالل العنزي 
ومرمي العنزي ووفاء العريعر، 
وورش���ة عمل ثاني���ة بعنوان 
»املناه���ج الكويتية والتعايش 
مع اآلخ���ر« وسيش���ارك فيها 
د.عبداحملسن اخلرافي والنائب 
د.حسن جوهر، فيما ستشتمل 
فعاليات اليوم الثالث واألخير 
على ندوة صباحية تقام حتت 
عنوان »دور املناهج في التنمية 
الش���املة بن الواقع واملأمول« 
سيشارك فيها د.محمود الناقة 
ود.رشيد العميري ثم يتلو ذلك 
استعراض توصيات املؤمتر ومن 

ثم احلفل اخلتامي.
وذك����ر د.ولي����د الكندري أن 
الكبير واملؤثر  للمناهج دورها 
ف����ي تعزيز قيم ال����والء وعمق 
االنتماء واملواطنة وفي التصدي 
لكافة التحديات وللغزو الفكري 
والسياسي الذي بات له تأثيره 
الكبير وانعكاس����اته  الس����لبي 
اخلطيرة على املجتمع والوطن، 
كما أن للمناهج دورها الكبير أيضا 
في تعزيز الوحدة الوطنية فيما 
باتت بأمس احلاجة إلى ضرورة 
أن تكون ل����وزارة التربية رؤية 
واضحة في عملية تطويرها مبا 
يتوافق مع املتطلبات وينسجم 
مع دواعي التطوير واالجتاهات 
احلديثة واستشراف املستقبل 
ومعاجلة نقاط الضعف. وأضاف 
د.الكندري أنه ومن هذا املنطلق 
ومن منطلق املسؤوليات التربوية 
الواسعة التي تتحملها اجلمعية 
ودوره����ا املتمي����ز في دراس����ة 
ومناقش����ة القضايا واملس����ائل 
التربوي����ة الهام����ة ع����ن طريق 
مؤمترها السنوي رأينا ضرورة أن 
نضع على دائرة النقاش والبحث 
والدراسة ملؤمتر هذا العام املناهج 
ومدى قدرتها على تأصيل الهوية 

وحتقيق التنمية.
عادل الشنان   ٭

املنازعات، ويعود توقيع هذه 
الى عام 2007، حيث  االتفاقية 
مت التوقيع على مشروع اتفاقية 
البلدين  تس���ليم املجرمن بن 
في كوري���ا اجلنوبية واتفاقية 
تبادل املس���اعدة القانونية في 
املسائل اجلزائية، وكذلك التوقيع 
باالحرف االولى على مش���روع 
اتفاقية نقل احملك���وم عليهم، 
وكان قد صدر مرسوم رقم 205 
لعام 2007 بشأن اتفاقية تبادل 
املساعدة القضائية في املسائل 
اجلزائية ودخلت حيز النفاذ في 
9 أبريل 2008، أما اتفاقية تسليم 
املجرمن فه���ي اآلن معروضة 
على جدول أعمال مجلس االمة 

للتصديق عليها.
وحضر توقيع االتفاقية من 
اجلان���ب الكويتي وكيل وزارة 
العدل عبدالعزيز املاجد ومدير 
ادارة العالق���ات الدولية زكريا 
االنصاري، ومن اجلانب الكوري 
رئيس االدعاء العام األول وعدد 
م���ن املدعن العام���ن وبعض 

مسؤولي وزارة العدل.

حملة إعالمي���ة خاصة بالكادر 
تنظمها اجلمعية بالتنسيق مع 
وسائل اإلعالم املختلفة للتأكيد 
على أه���م املطالب���ات بتعديل 
الوظيفي واملطالبات  املستوى 
اخلاصة بالوظائف االش���رافية 
واألعم���ال املمت���ازة ومعاجلة 
اخللل في التقاعد الطبي اخلاص 
باملعلم���ن وغيره���ا، الفتا الى 
املقترح ال���ذي رفعته اجلمعية 
لوزي���رة التربي���ة التي رفعته 
املدنية  بدورها لديوان اخلدمة 
بشأن املعلمن والوافدين وتعديل 

أوضاعهم.
من جانبه استعرض املقرر 
العام للمؤمتر استاذ التربية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.وليد الكندري محاور 
املؤمتر، حي���ث يتناول احملور 
الهوية  املناهج وتأصيل  األول 
واحملور الثاني املناهج وحتديات 
التنمية حيث سيتضمن اليوم 
األول للمؤمتر حف���ل االفتتاح 
ون���دوة صباحية حتت عنوان 
»املنه���ج املدرس���ي ومنظومة 
القيم« سيش���ارك فيها كل من 
د.علي املذكور ود.سامي نصار 
ود. يعقوب الكندري، كما ستقام 
ورشة عمل حتت عنوان »قيم 
املواطنة في املناهج ودورها في 
تأصيل الهوية« وسيشارك فيها 
املوجه العام للتربية اإلسالمية 
أحمد سعد املنيفي وأميمة البداح، 
والثانية حتت عنوان »التعلم 
الذاتي والتعلم التعاوني كمدخل 
لتأصيل الهوية وحتقيق التنمية« 
وسيش���ارك فيها عماد العقيل 

وإجراءات النقل وتنفيذ العقوبة 
القضائية  واالحتفاظ بالوالية 
وعب���ور االش���خاص احملكوم 
عليهم واللغة والنفقات وتسوية 

مختلف املجاالت واألصعدة، كما 
أن املؤمتر جاء في ظل ظروف 
تتطلب دفع كاف���ة االجتاهات 
واخلط���ط التربوي���ة لتأصيل 

الهوية وحتقيق التنمية.
وأش���ار العتيبي الى حملة 
إعالمية متنوعة س���تقوم بها 
اجلمعية وجلان املؤمتر للتوعية 
بالدور الذي سيقوم به في مجال 
خدمة العملية التعليمية وجذب 
الهيئة التعليمية للمشاركة فيه 
العام للمؤمتر  الهدف  وإيضاح 
في مجال خدمة املناهج ومدى 
مواءمتها حلاجة املجتمع والتطور 
العصري الذي يش���هده العالم 
في املجال التعليمي واستحداث 
التقني���ة التعليمية والتربوية 
فيه. وأوضح العتيبي ان احلملة 
اإلعالمي���ة ستش���مل الصحف 
والتلفزيون وجميع الوس���ائل 
اإلعالمية باإلضافة الى ش���بكة 
االنترنت مبا تتضمنه من برامج 

التويتر والفيس بوك.
وفيما يتعلق مبوضوع إقرار 
كادر املعلمن بجلس���ة 5 ابريل 
املقبل ف���ي مجل���س األمة قال 
العتيبي »وجهن���ا الدعوة لكل 
املعلمن إلق���رار كادرهم بهدف 
حش���د اكبر عدد ممكن جللسة 
اخلامس من ابريل وسنش���كل 
فرق عمل بهدف إشراك امليدان 
التربوي بصنع هذا القرارا، مبينا 
ان اجلمعية ستعقد عدة ندوات 
افرعها مبحافظتي اجلهراء  في 
واالحمدي وصوال آلخر ندوة في 

مقر اجلمعية بالدسمة.
وأكد العتيب���ي على وجود 

الذي ينتمون اليه.
وقد نصت ه���ذه االتفاقية 
على عدد من املسائل القضائية 
الناقل  النقل على  منها شروط 

جانب من املؤمتر الصحافي جلمعية املعلمن

جانب من جلسات اليوم الثاني لندوة قضايا الزكاة املعاصرة

تبادل وثائق االتفاقية

التوقيع على اتفاقية قضائية بشأن نقل احملكوم عليهم 
بعقوبات سالبة للحرية بني الكويت وكوريا

»الصحافيني« كّرمت الزميل 
محمد السندان

استمرار أنشطة الندوة الـ 20 لقضايا الزكاة املعاصرة

ممثال املعهد شكرا الكويت

الكليب: تشكيل جلان متخصصة ملناقشة 
البحوث املقدمة بشأن القانون النموذجي للزكاة

سفير الكويت لدى البرازيل يسّلم
 معهد الدراسات اإلسالمية تبرعًا من بيت الزكاة

برازيليا � كونا: قام سفيرنا الكويت لدى البرازيل 
يوسف عبدالصمد بتس���ليم املدير األكادميي في 
املعهد الالتيني األميركي للدراسات االسالمية في 
البرازيل د.محمد الرهيدي مبلغ التبرع املقدم من 

بيت الزكاة الكويتي.
وأوضح بيان اصدرته س���فارتنا في البرازيل 
ان السفير عبدالصمد استعرض مع ممثلي املعهد 
الالتيني األميرك���ي د.محمد الرهيدي وعبدالباقي 
عثمان املدير التنفيذي للمعهد انش���طة املعهد في 
مجال تدريس العلوم االسالمية والتي تصب في 
صالح رفع راية الدعوة االسالمية في معظم الواليات 

البرازيلية وإرساء مبادئ الوسطية واالعتدال.
وأكد الس���فير عبدالصمد خالل االجتماع على 
»ان الكوي���ت لم تأل جهدا ولم تدخر وس���عا في 
سبيل تقدمي املساعدات والتبرعات املتاحة والتي 

تسهم في مجال العمل اخليري اخلاص باخواننا 
املسلمن في مختلف دول ومدن العالم سواء كانت 
مقدم���ة من جهات حكومي���ة او جهات وجمعيات 

خيرية كويتية«.
وبهذه املناس���بة أعرب ممث���ال املعهد عن بالغ 
ش���كرهما وتقديرهما للدور البارز الذي تقوم به 
الكويت في تقدمي مختلف املساهمات التي من شأنها 
ان تعم���ل على ايجاد العديد م���ن البنية التحتية 
االس���المية والثقافية في البرازيل وفق متطلبات 
املجتمع االسالمي املثالي، مثمنن تبرع بيت الزكاة 
الذي سيدعم ميزانية املعهد وانشطته املقامة في 

البرازيل.
وقدما التهاني اخلالص���ة لدولة الكويت أميرا 
وحكومة وش���عبا مبناس���بة االحتفاالت باألعياد 

الوطنية.

استمرت جلس���ات الندوة العشرين لقضايا 
ال���زكاة املعاصرة والتي يعقدها بيت الزكاة في 
فن���دق مارينا حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية ورئيس مجلس 
ادارة بيت الزكاة املستش���ار راشد عبداحملسن 

احلماد.
وبه���ذا الصدد صرح مدير مكتب الش���ؤون 
الش���رعية في بيت الزكاة الش���يخ علي سعود 
الكليب ومنسق الندوة انه جاء في اليوم الثاني 
من الندوة تشكيل ثالث جلان من اعضاء الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة ونخبة من الفقهاء والباحثن 
املتخصصن في القانون واحملاسبة باالضافة الى 
املعنين بقضايا الزكاة من مختلف الدول العربية، 
ملناقشة البحوث املقدمة بشأن مواد قانون الزكاة 
ومذكرته التفسيرية والئحته التنفيذية، والتي 
متت مناقشتها خالل ندوتن سابقتن هما الندوة 

اخلامسة عشرة والسادسة عشرة.
واوضح الكليب ان بيت الزكاة والهيئة العاملية 

للزكاة تهدف من عقد مثل هذه اللجان املنبثقة 
من الندوة العش���رين لقضايا الزكاة املعاصرة، 
واملقام���ة حاليا في الكوي���ت، الى الوصول الى 
مشروع قانون منوذجي للزكاة ليكون مرجعا 
اساسيا للدول التي ترغب بسن قوانن وتشريعات 
الزكاة، فضال عن كونه تقنينا الحكام الزكاة حيث 
ان مواد القانون اس���تمدت مما صدر من فتاوى 

وقرارات ندوات الزكاة املعاصرة السابقة.
واشار الكليب الى ان اعمال اللجان ستنتهي 
من مناقشة كافة البنود والبحوث املقدمة لهذا 
الغرض اليوم اخلميس 17 مارس كما ستصدر 
بيان بالتوصيات التي توصلت اليها الندوة التخاذ 
ما يلزم بش���أن مشروع قانون الزكاة ومذكرته 
التفسيرية والئحته التنفيذية، واجلدير بالذكر ان 
بيت الزكاة يعقد ندوات قضايا الزكاة املعاصرة 
سنويا منذ عام 1988 اال ان هذه الندوات قد توقفت 
عام 1990 بسبب االحتالل العراقي للكويت ثم مت 
استئنافها عام 1992، وهي الندوة الثالثة لقضايا 

الزكاة املعاصرة والتي عقدت في الكويت.

القناعي والسندان وأبا اخليل يتوسطون املهنئن
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