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الدراسة بفصول التقوية المسائية في المنهج المصري تبدأ غدًا

اعلن رئيس املكتب الثقافي املصري د.عمرو الباز ان الدراسة بفصول 
التقوية املسائية في املنهج املصري ستبدأ غدا األحد 18 اجلاري مبدرسة 
فهد الدويري باجلابرية قطعة 2 خلف محطة بنزين اجلابرية وذلك من 
الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء حيث تستمر الدراسة 5 أيام 

في األسبوع من األحد الى اخلميس.
وتقدم الباز بخالص الش���كر والتقدير الى مسؤولي وزارة التربية 

الكويتية على تعاونهم املثمر وسرعة تلبيتهم بتخصيص املدرسة.

صورة جماعية للحفظة واإلداريني

»الفنون التشكيلية« تفتتح
موسمها الفني أول نوفمبر

»الزراعة«: تنظيم محاضرات تثقيفية 
بمركز تنمية المجتمع ألهالي الزهراء

تواص����ل اجلمعي����ة الكويتي����ة 
للفنون التشكيلية منذ تأسيسها عام 
1967 تقدمي أنش����طتها الفنية داخل 
الكويت وفي اخلارج على الصعيد 
العربي واالس����امي والعاملي، وكان 
آخر االنش����طة اخلارجية للجمعية 
معرضها للفن الكويتي املعاصر في 
متحف ارميتاج في كرملن قازان في 
قاعة اخلزينة مبنطقة تتارس����تان 
في روس����يا االحتادية برعاية زيا 
والييفا رئيسة الوزراء ووزيرة االعام 
بروسيا االحتادية وبحضور الوفد 
الكويتي برئاسة عبدالرسول سلمان 

رئيس اجلمعية. وتفتتح اجلمعية موسمها الفني في اول نوفمبر 2009 
بإقامة معرض شخصي للفنان مختار دكسن واقامة معرض ألعمال الفنان 
املرحوم عيس����ى محمد مع اصدار كتاب ألعماله، وذلك مبناس����بة مرور 
عام على وفاته كما تقيم اجلمعية معارض لعدد كبير من الفنانني منهم 
ابراهيم البلوشي، عبداهلل الزايد، شروق أمني، أميرة اشكناني، عبدالرضا 
باقر، ومعرض عن حياة واعمال الفنان املرحوم عبداهلل القصار، وكذلك 

معارض وورش اخرى للمبدعني خال املوسم 2010.

في اط���ار التعاون البناء واملثمر بني الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة الس���مكي��ة ووزارات الدول��ة واجلهات االخرى 
اف��اد مدي��ر ادارة االرش���اد الزراعي م.غان��م الس���ن��د بتنظي��م 
الهيئ��ة محاض����رات تثقيفي��ة بالتعاون والتنس���يق مع مركز 
تنمية املجتم�����ع ألهالي منطق��ة الزه�����راء، وذلك يأتي ضمن 
اطار نش���اطات الهيئة باالهتمام بالتنمي��ة البشري��ة وتدري��ب 
وارش��اد املواطني��ن لزي��ادة خبراتهم وملواكبة التطور في املجاالت 

الزراعية املختلفة.
واشار الس���ند الى ان مت عقد محاضرة حول زراعة النباتات 
الداخلي�����ة مبرك��ز تنمي��ة املجتمع مبنطقة الزهراء مبناس���بة 
االحتفال بأسبوع التخضي��ر ف��ي جميع محافظات الكويت وقد 
ش���هدت الباد تطورا ملحوظا وطفرة كبيرة في مجال الزراعات 
التجميلية في املواقع واملدارس واملناطق املختلفة والتي تتمثل 
في زيادة عدد احلدائ���ق العامة مع تنوع في التصاميم والطراز 
مبا يتناسب مع املنطقة التي تتواجد بها وستعقد محاضرة حتت 
عنوان النباتات اخلارجية وذلك الثاثاء املقبل ومحاضرة حول 

صناعة االجبان وذلك 10 نوفمبر.

العقيل: على حفظة القرآن العمل بآدابه وتعاليمه
زينب أبوسيدو

بإدارة  العاملني  اكد رئيس ش���ؤون 
مس���اجد حولي خالد العقيل ان حفاظ 
كت���اب اهلل لهم املكانة اجلليلة عند اهلل 
داعيا االبناء والبنات احلفظة الى االلتزام 

بآداب كتاب اهلل وبتعاليمه السامية.
جاءت الكلمة على هامش حفل التكرمي، 
الذي اقامته االدارة مبسجد الزبن بالساملية، 
حلفظة القرآن الكرمي بحضور امام املسجد 

مجدي السيد يوسف.
وقال العقيل عليكم ان تعملوا بالقرآن 
النه امانة في اعناقكم، وعليكم االلتزام 
بآدابه، والعمل بأحكامه كما طالبهم بان 
يعلموا نظراءهم ما تعلموه، ويدعوهم 
باحلكم���ة واملوعظة احلس���نة كونهم 
بحفظهم، هم االقدر على مخاطبة العقول 

والنفوس وتوجيهها.
واكد على ان تك���رمي االدارة حلفظة 

الق���رآن الكرمي، يس���تمد م���ن اخلطط 
واالستراتيجيات التي تسير عليها برئاسة 
مدير االدارة وليد الستان، محققني اهداف 
وزارة االوقاف والشؤون االسامية في 
رعاي���ة النشء، وحتفيزهم على االقبال 

على كتاب اهلل.
كما ألقى كلمة حفظة القرآن احلافظ 
محمد علي الذي اعرب فيها عن الش���كر 
والتقدي���ر الدارة مس���اجد حولي ولكل 
م���ن بذل جهدا ف���ي تعليمهم كتاب اهلل 

الكرمي.
تخلل االحتفال عدة اناشيد وابتهاالت 
ال���ى قصيدتني لفضل  ديني���ة، اضافة 
اس���ماعيل ومجيب الرحمن غنيم نالتا 
االستحس���ان، وفي خت���ام االحتفال مت 
تكرمي االبناء والبنات حفظة كتاب اهلل 
في اجواء اميانية وفرحة عارمة من اسر 

احلفظة.

خالل حفل توزيع جوائز المسابقة الرمضانية بمسجد الزبن

اللجنة النقابية للتربية والتعليم العالي: نطالب
بعدم مضايقة القيادات النقابية في معهد األبحاث

اجتمع���ت اللجنة النقابي���ة للتربية 
والتعليم العالي والت���ي متثل النقابات 
)نقاب���ة العاملني بوزارة التربية – نقابة 
العاملني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب – نقاب�����ة العاملني بالتعليم 
العال�����ي – نقاب�����ة العاملي��ن مبعه��د 
الكوي��ت لألبحاث العلمية – نقابة العاملني 
بجامعة الكويت( وذلك للتباحث والتشاور 
حول الوضع النقابي املتدهور في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية حيث تبني من 
خال ذل���ك ان جهة االدارة باملعهد تقوم 
بوضع العراقيل واملعوق���ات أمام أفراد 
احلركة النقابي��ة باملعهد، وانهم يعانون 
أشد املعاناة في ممارسة أعمالهم النقابية 
وانهم ل���م يتمكن��وا من أداء رس���التهم 
الس���امية طوال الفترة املاضية بس���بب 

تعس���ف وأخطاء جهة االدارة األمر الذي 
ك��ان ل�����ه أثره الكبير ف���ي عدم تقدمي 
اخلدمات ألفراد اجلمعية العمومية للنقابة 
مما أثار امتع���اض الزماء في اجلمعية 
العمومي���ة وكذلك أفراد احلركة النقابية 

الكويتية.
وأكد املجتمعون ان املنظمات النقابية 
متارس عملها منذ أكثر من 40 عاما مستندة 
في ذلك الى دستور الباد ووفقا ألحكام 
قانون العمل، كما تس���تند بشكل كبير 
الى االتفاقيات الدولية املصدق عليها من 
الكويت، والتي تشماملواد التي متنح تلك 
املنظمات النقابية االستقالية املطلقة في 
ممارسة أعمالها، ومتنع السلطات العامة 
من التدخل في ش���ؤونها وأعمالها بأي 
حال من األحوال، كما ان االتفاقيات تنص 

على توفير احلماية الكاملة للنقابيني ضد 
األعمال التي يقصد بها احلد من حريتهم 
النقابية وانه يجب أال تؤدي ممارستهم 

للعمل النقابي الى اإلضرار بهم.
وأكدت اللجنة ضرورة ان تقوم جهة 
االدارة واملسؤولون مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية بالتعاون مع نقابة العاملني مبعهد 
الكويت لألبحاث العلمي���ة باعتبار انها 
متثل أحد طرفي عاقة العمل وأحد أهم 
عناصر االنتاج مع ضرورة إيقاف جميع 
املضايقات التي توجه للقيادات النقابية 
واملمثلة في محاولة احلد من نشاطاتهم 
النقابي���ة وذلك مبنحه���م الفرصة ألداء 
رسالتهم الس���امية في استقرار عاقات 
العمل واالرتقاء مبستوى القوى العاملة 

ثقافيا واجتماعيا ومهنيا.

عبدالرسول سلمان


