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االحد 10 ابريل 2011

50 دولة تشارك في جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآنمحليات
برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد تنظم وزارة األوقاف 
جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته، والتي يتنافس 

فيها اكثر من 50 دولة من مختلف الدول العربية واإلسالمية خالل الفترة من 13 الى 
20 اجلاري. وستعقد جلنة الشؤون اإلعالمية للجائزة مؤمترا صحافيا اليوم األحد 

الساعة 12:00 ظهرا في فندق شيراتون الكويت بقاعة الزمردة مبشاركة نخبة كبيرة 
من قيادات الوزارة يتقدمهم وكيل الوزارة والوكالء املساعدون للحديث عن اجلائزة.

حتت رعاية مراقب التعليم الثانوي مبنطقة الفروانية التعليمية 
سعد الراجحي وحضور املوجه األول للغة العربية مرمي املهندي مت 
افتتاح مع���رض التقنيات التربوية بني القدمي واحلديث في ثانوية 
الفردوس بنات بإش���راف مديرة الثانوية غنيمة حيدر، وقد أشرف 
على املعرض املوجه الفني ابواليزيد حسن، وقام باملعرض قسم اللغة 
العربية املتمثل برئيسة القسم مزنة املطيري، آمال ابراهيم، عواطف 
املطيري، نوال املطيري، مي املطيري، نادية سلطان، األستاذة مرمي 
الرشيدي، هبة الديحاني، وقد اشاد احلضور من موجهي ومدارس 
املنطقة بروعة االنتقال بني العصور في استخدام التقنيات التربوية 
بحضور األستاذة نادية الزامل التي قدمت محاضرة بعنوان »الوسائل 

التربوية وأثرها في العملية التربوية«.

)سعود سالم( جانب من املعرض  

معرض التقنيات التربوية بني القدمي 
واحلديث في ثانوية الفردوس بنات

الكويت تستضيف االجتماع الـ 16 
للجنة مرشدات دول »التعاون« اليوم

الكويت � أ.ش.أ: تستضيف الكويت اليوم االجتماع ال� 16 للجنة 
مرش���دات دول مجلس التعاون اخلليجي ويس���تمر حتى 15 أبريل 

اجلاري.
وقالت رئيسة جلنة مرشدات دول مجلس التعاون هند الهولي في 
تصريح صحافي امس »إن االجتماع يناقش اخلطة الثالثية املقبلة 
ألعمال اللجنة والتصديق على مشاريعها ويستعرض جدول أعمال 
التقرير الس���نوي للجنة وتقريرها املالي واجنازات جلنة التدريب 

والبرامج فضال عن أهم انشطة واجنازات اللجنة«.

حددت ضوابط تنظيم احملاضرات في املدارس

»التربية«: التحقيق في واقعة ثانوية »خالدة بنت األسود«
مبعاقبة 4 مسؤوالت بينهن مديرة املدرسة

عبدالهادي أطلق حملة الـ 100 ألف توقيع لإلفراج
عن املعتقل فايز الكندري من غوانتانامو

في حضور احملاضرة أو الندوة، 
التزام  ويكون مس����ؤوال عن 
احملاضر بالنص الذي سبق ان 
قدمه، ويحق ملدير املدرسة أو 
من ينوب عنه إلغاء احملاضرة 
أو الندوة إذا لم يلتزم احملاضر 
أو تطرق النقاش إلى جوانب 
أه����داف  نط����اق  خ����ارج 

احملاضرة.
يتعني التوثيق الصوتي  أو املرئي للمحاضرة أو 5
الن���دوة وتزوي���د املنطق���ة 
التعليمية أو مدير إدارة مدارس 
التربية اخلاصة أو مدير إدارة 
أو مدير عام  الديني  التعليم 
التعليم اخلاص بنسخة من 
التس���جيل م���ع تقري���ر عن 

احملاضرة أو الندوة.
التأكيد على االلتزام بالنشرة  حرصا على حس����ن سير 6
العملي����ة التعليمي����ة وتالفي����ا 
القواعد واألهداف  للخروج عن 
التربوية للمحاضرات والندوات 
املزمع تنفيذها في مدارس وزارة 

التربية مبراحلها املختلفة.
موسي أبوطفرة   ٭

عل����ى ان دول����ة الكوي����ت قد 
التزمت بتنفيذ جميع الشروط 
األميركية املفروضة السترداد 
كافة احملتجزين الكويتيني في 
غوانتانامو. فقامت بتعزيز نظام 
مراقبة املواطنني املفرج عنهم 
والذين سبق ان متت اعادتهم 
إل����ى الوطن وقامت بتش����ييد 
مركز إعادة التأهيل مخصصة 
لذلك مبالغ ضخمة صرفت في 
سبيل استرداد ابنائها. اال انه 
وبعد 9 سنوات من االحتجاز 
غي����ر القانوني وام����ام تنفيذ 
دولة الكويت جلميع الشروط 
األميركية املفروضة لالسترداد، 
نطال����ب فخامة الس����يد باراك 
اوباما رئيس الواليات املتحدة 
األميركية، والس����يدة هيالري 
كلينت����ون وزي����رة اخلارجية 
النائب  األميركي����ة، والس����يد 
العام في وزارة الدفاع األميركية 
بالعمل عل����ى االفراج الفوري 
عن فايز الكندري وإعادته إلى 

دولة الكويت.

مشكالت خالل التنفيذ.
يتم تقدمي طلب ملدير إدارة  األنشطة التربوية باملنطقة 2
التعليمية أو مدير إدارة مدارس 
التربية اخلاصة أو مدير إدارة 
إدارة  أو مدير  الديني  التعليم 
التعليم اخلاص إللقاء احملاضرة 
أو الندوة حسب اخلطة املعتمدة 
قبل أسبوعني من املوعد احملدد 
لها مع إرفاق نسخة خطية من 
موضوع احملاضرة والس���يرة 
الذاتية للمحاضر على أن يتم 
االقتصار في اختيار احملاضرين 
على ممثلي الوزارات واملؤسسات 
احلكومية فقط، وال ينظر في 
الطلب من دون تلك املرفقات.

الكتابية  املوافقة  بعد أخذ  من مدير ع����ام املنطقة أو 3
مدير إدارة مدارس التربية اخلاصة 
أو مدير إدارة التعليم الديني أو 
مدير ع����ام التعليم اخلاص كل 
حسب اختصاصه، يتم اإلعالن 
واإلعداد لتنفي����ذ احملاضرة أو 

الندوة.
يتعني تواجد مدير املدرسة  أو من يكلفه كتابيا بذلك 4

محاكمة عادلة ل����ه او توجيه 
اي اتهام����ات صريح����ة بحقه 
حت����ى تاريخ الي����وم. قبضت 
الباكستانية في  القوات  عليه 
العام 2002 وس����لمته للقوات 
األميركية التي وضعته في سجن 
غوانتانامو حيث خضع ألكثر 
من أربعمائة جلسة استجواب 
تعرض خاللها للتعذيب املضني. 
وبالرغم من كل هذه املعاناة، لم 
يتراج����ع يوما عن براءته، مع 
العلم بأن وسائل االستجواب 
املطبقة في غوانتانامو مدروسة 
من اجل استخراج املعلومات 
من احملتجزي����ن. وبالرغم من 
كل ما تقدم، ما زالت احلكومة 
األميركية ترفض االفراج عنه 
دون توضي����ح أي س����بب او 
تقدمي دليل مقبول التهامه او 

ادانته.
بناء عليه، نطالب احلكومة 
األميركي����ة باإلف����راج الفوري 
عن فايز الكندري وتس����ليمه 
للحكومة الكويتية. مع التشديد 

التي تق����ام باملدارس تتضمن ما 
يلي: 

إع���داد خطة س���نوية  للنشاط املزمع تنفيذه 1
الدراس���ي  العام  في بداي���ة 
تتضمن احملاضرات والندوات 
املقترح تنفيذها على أن تشتمل 
على عدد احملاضرات أو الندوات 
بحد أقص���ى »6« خالل العام 
الدراسي الواحد، شاملة عنوان 
وأهداف احملاضرة أو الندوة، 
واألسماء املقترحة للمحاضرين 
أو املشاركني واقتراح البدائل 
املختلفة، واملوع���د املقترح 
إلقام���ة احملاضرة أو الندوة، 
مع تزويد اجلهات املختصة 
التعليمية )إدارة  باملنطق���ة 
أو مدير  التربوية(  األنشطة 
إدارة مدارس التربية اخلاصة 
أو مدير إدارة التعليم الديني 
أو مديرة إدارة التعليم اخلاص 
كل حسب اختصاصه بنسخة 
من اخلطة املشار إليها لدراستها 
واعتمادها ومتابعتها وإبداء 
املالحظات للوكيل املس���اعد 
لألنش���طة الطالبية عن أي 

التواقيع، ما يلي: املرسل إليهم: 
الرئيس باراك اوباما � رئيس 
املتح����دة األميركية،  الواليات 

البيت األبيض. 
� هيالري كلينتون � وزيرة 
الوالي����ات املتحدة  خارجي����ة 
األميركي����ة، وزارة اخلارجية 
األميركية، 2201 سي ستريت، 
نورث ويست واشنطن، دي.سي 

.20520
النائب   � إري����ك هول����در   �
العام، وزارة العدل، 950 جادة 
بنس����لفانيا، نورث ويس����ت 
واش����نطن، دي.س����ي 20530. 
askdoj@ :البري����د اإللكتروني

 usdoj.gov
برعاي����ة: مكت����ب االول����ى 
للمحام����اة � احملام����ي ع����ادل 

عبدالهادي وشركاه.
إن املواط����ن الكويتي فايز 
الكندري محتجز في س����جن 
غوانتانامو من����ذ العام 2002 
دون أي سند قانوني او مبرر 
لهذا االحتجاز، فلم يتم توفير 

ومن ه����ذا املنطلق وحرصا 
من الوزارة على تفعيل النشرات 
املنظمة للمحاضرات والندوات 
وإضاف����ة ضوابط وإج����راءات 
الوزارة  جديدة قام����ت وكي����ل 
الس����ديراوي مبخاطبة  متاضر 
الوكيل املساعد لقطاع األنشطة 
الطالبي����ة إلعداد نش����رة تفعل 
ضوابط وإجراءات تنظيم األنشطة 
املدرسية لتكون أكثر حزما خاصة 
فيما يتعلق بالندوات واحملاضرات 

وصل حتى س����اعة إعداد هذا 
اخلبر الى 5268 مشاركا، وميكن 
جلميع املواطنني واملقيمني عامة، 
املش����اركة في حملة التواقيع 
http://www. :عبر الرابط أدناه
portal//q8portals.com/care2

.default_ar.asp
وج����اء في نص الرس����الة 
املنشورة في املوقع التابع حلملة 

أكدت وزارة التربية حرصها 
الش����ديد على س����المة املسيرة 
أبنائنا  التربوية وحفاظها على 
الط����الب والك����وادر التربوي����ة 
باملدارس واملصلحة العامة، وقد 
مت إجراء التحقي����ق اإلداري في 
الواقعة التي نش����رت بالصحف 
احمللية عما حدث بثانوية »خالدة 
انتهى  بنت األسود بنات«، وقد 
التحقي����ق اإلداري إل����ى معاقبة 
من ثبتت بحقهن املخالفة وهن: 
مديرة ثانوية خالدة بنت األسود، 
املديرة املساعدة للشؤون اإلدارية، 
رئيس����ة قس����م االجتماعي����ات، 
معلمة االجتماعيات املس����ؤولة 
عن تنظيم احملاضرة، مش����رفة 
التقنيات املسؤولة عن تسجيل 

احملاضرة.
وأض����اف البيان الصادر عن 
ال����وزارة أن بعض م����ا ورد في 
الصحف غير صحيح ولم يثبت 
جلهة التحقيق كما جتب االشارة 
ال����ى أن العقوبات املوقعة بحق 
املخالفني كانت بس����بب مخالفة 
النظم واللوائح املعمول بها في 

هذا الشأن.

أطلق احملامي عادل عبدالهادي 
حمل����ة تواقيع لإلف����راج عن 
املواطن فايز الكندري احملتجز 
في معتقل غوانتانامو، وذلك 
عبر رس����الة يتم إرسالها لكل 
من رئيس الوالي����ات املتحدة 
األميركية باراك أوباما، ووزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري 
كلينت����ون، يب����ني فيها قضية 
الكندري احملتجز في  املواطن 

معتقل غوانتانامو.
الكندري  وطالب محام����ي 
ف����ي رس����الته، ب����اراك اوباما 
وهي����الري كلينتون، والنائب 
العام في وزارة الدفاع األميركية 
بالعمل عل����ى االفراج الفوري 
عن فايز الكندري واعادته إلى 

الكويت.
هذا ومن ش����روط إرس����ال 
الرسالة بحسب ما هو مبني في 
املوقع اإللكتروني التابع حلملة 
التواقيع، وصول عدد التواقيع 
إلى نحو 100 ألف توقيع، في 
حني ان عدد حمل����ة التواقيع 

د.موضي احلمود

املعتقل فايز الكندري

متاضر السديراوي

احملامي عادل عبدالهادي

وزير اخلارجية اإليراني: الكويت
نفت قبل عام اتهامنا بقضية التجسس

طهران � يو.بي.آي: نفى وزير اخلارجية اإليراني علي أكبر صاحلي 
بشدة اي تدخل إيراني في شؤون البحرين الداخلية، مؤكدا ان الشعب 

البحريني له مطالب خاصة يجب احترامها.
وقال صاحلي: ان ايران وعل����ى مدى جميع التحوالت التي حصلت 
في البحرين كانت مواقفها واضحة وثابتة، وانها لن تتدخل في شؤون 

الدول االخرى، وإذا ما حتدثنا ايضا نددنا 
بقمع الشعوب«. واضاف ان »مطالب الشعب 
البحريني واضحة وهذا الشعب لم يطالب 
س����وى باحلريات التي ه����ي حق طبيعي 
للمواطنني« مضيفا ان »الشعارات التي رفعها 
الشعب البحريني كانت شعارات شبيهة 
الش����عبني املصري والتونسي  بشعارات 
ولكنهم ينك����رون ذلك عبثا ويروجون أن 

هذه املسألة تكون مسألة طائفية«.
من جهة اخرى، قال صاحلي ان »بعض 
الدول العربية في اخلليج العربي اتهمت 
اي����ران بقضية التجس����س او التدخل في 
الكويت رغم ان الكويت وقبل عام وبشكل 

رسمي نفت هذه القضية«. واضاف ان »املسؤولني الكويتيني وعلى عكس 
مواقفهم في العام املاضي التي نفوا فيها اي جتس����س او تدخل ايراني 

في الشأن الكويتي يأتون اليوم ويتحدثون عكس ذلك«.
واضاف انه خالل حواره مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح طرح هذا املوضوع بان ايران تتدخل في 
ش���ؤون الكويت وان ما تفعله ايران يضر بالكويت إال اننا قلنا: إذا 
أرادت ايران أن تؤذي الكويت فإنها كانت س���تقوم بهذا األمر عندما 
وقف���ت الكويت الى جانب الرئيس املقبور صدام حس���ني في حربه 
ضد ايران إال انه حني هاجم املقبور الكويت واحتلها فتحنا األبواب 
أمام الكويت والش���عب الكويتي واستقبلناه واتخذت ايران مواقف 
ضد هذا العدوان العراقي الغاشم، فكيف تنسى الكويت هذا املوقف 

اإليراني النبيل.

علي أكبر صاحلي

العنتري: دار القيروان خلدمة 
مناسبات أهالي املنطقة

أعل����ن مختار منطقة القيروان صباح العنتري انه مت البدء في عمل 
اس����وار جديدة حلماية بايب النفط حيث تستغرق مدة البناء من 3 إلى 
4 ش����هور للعمل ليتم البدء في الس����ماح لترخيص بناء قسائم جديدة 
ملنطقة القيروان وعددها 370 قس����يمة وحلني االنتهاء من البناء سيتم 
فتح الطريق املؤدي الى طريق اجلهراء مقابل صالة الشهيد فهد األحمد 

الذي ينتهي بحلول ع����ام 2014. وأضاف 
العنتري انه مت االنتهاء من حصر االعمال 
اخلاصة بتقوية اض����اءة الطرق الداخلية 
ملنطق����ة القيروان من جهة طريق اجلهراء 
وكذلك مت حص����ر االعمال اخلاصة بالبدء 
بتحويل إنارة املنطقة من اللون احلالي إلى 
اللون األصفر »صوديوم« بالطرق الرئيسية 
وأيضا مت حصر األعمال التجميلية مبمر 
املش����اة للمنطقة وتوفير كراسي وأعمدة 
إنارة وس����الت املهمالت وبعض املراجيح 
لالطفال بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وكذلك مت االنتهاء 
من إعادة الس����ماح ببناء املدارس امللغية 

مقابل اجلمعية الرئيسية هي مدرستان ابتدائية ومتوسطة والثالثة مت 
حتويلها الى حديقة عامة تخدم سكان قطعة 1. وكشف العنتري عن انشاء 
ديوانية ألهالي املنطقة تس����مى باسم »دار القيروان« جلميع املناسبات 

ونحن منتظرون لتخصيص موقعها من قبل البلدية.

صباح العنتري


