الصقعبي ..قاضية فض المنازعات في المحكمة الدولية

نـــــ�ص الـدنـــــــــيا

اخت��ارت املحكم��ة الدولي��ة لت�سوي��ة املنازع��ات الكويتية
الدكتورة غدير ال�صقعبي ،قا�ضي ف�ض منازعات لت�سوية
املنازعات بني النا�س يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
حيث مت تكرميها يف القاهرة على ان�ضمامها �إىل املحكمة
الدولية التي مقرها اجنلرتا.
ومت ت�سليم ال�صقعبي �شهادة الع�ضوية والكارنيه اخلا�ص
بها كم�ست�شارة قا�ضية يف املحكمة الدولية.
وبه��ذه املنا�سب��ة ع ّربت الدكت��ورة غدي��ر ال�صقعبي عن
�سعادته��ا به��ذا املن�ص��ب اجلدي��د كقا�ض��ي فئ��ة (�أ) ما
ميكنه��ا من ف�ض املنازعات ب�ين النا�س دون احلاجة �إىل
اللجوء للق�ضاء ،ما يخفف من حجم الق�ضايا يف املحاكم
ويعزز مبادىء الثقة وم�شاعر الود بني النا�س .

المرأة السعودية تحصد  20مقعدا في المجلس البلدي
حقق��ت امل��ر�أة ال�سعودي��ة اجنازا كبريا يف م�شاركتها الأوىل باالنتخاب��ات البلدية بعد ح�صولها على  20مقعدا يف مناف�س��ة قوية مع الرجال ،حيث ح�صلت
ال�سي��دة ه��دى اجلري�س��ي على مقع��د يف املجل�س البل��دي يف الريا�ض،كما ح�صلت علي��اء الرويلي على مقع��د يف املجل�س البلدي للريا���ض ,وفازت ال�سيدة
جواه��ر ال�صال��ح مبقعد �أي�ض�� ًا� .ساملة بنت حزاب العتيبي ه��ي ال�سيدة الوحيدة التي ا�ستطاع��ت احل�صول على مقعد يف املجل�س البل��دي عن بلدة مدركة
مبنطقة مكة املكرمة.وجنحت الدكتورة ملا بنت عبد
العزيز ال�سليمان يف الفوز مبقعد يف بلدية جدة ،كما
ح�صل��ت ال�سيدة ر�شا حفظي عل��ى مقعد يف املجل�س
البلدي جلدة.وفازت �سناء عبداللطيف عبدالوهاب
احلمام يف الدائ��رة الأوىل ،ومع�صومة عبداملح�سن
ح�سني عبد رب الر�ض��ا يف ال�ساد�سة على مقاعد يف
املجل�س البلدي للإح�ساء .وهنوف احلازمي ح�صلت
وحي��دة عل��ى مقع��د يف املجل���س البل��دي مبنطق��ة
اجل��وف .كما ف��ازت ال�سيدة عي�شة بن��ت حمود علي

بكري مبقعد يف االنتخابات البلدية يف جازان.
�أم��ا ع��ن منطق��ة القطيف فق��د ح�صل��ت املر�شح��ة خ�ضراء
املبارك على مقعد يف املجل�س البلدي.
كم��ا �أعلن��ت الق�صي��م ع��ن ف��وز مر�شحت�ين مبقعدي��ن يف
االنتخابات البلدية ،هما مناور الر�شيدي ،واجلوهرة الوابلي.
وفازت ال�سيدة ف��رح العويف مبقعد يف املجل�س البلدي للمدينة
املنورة .كما ح�صلت �سيدتان على مقعد يف بلدية البطني حيث
ف��ازت كل من بدرية الر�شي��دي ،وم�شاعل ال�سهلي .ويف مدينة
حائل فازت النائبة مناور عبداهلل هجنان.

فلسطينية في قائمة أفضل  50معلمًا في العالم

جمـلة العامــل
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�أعلن��ت م�ؤ�س�سة فاركي فاوندي�شن عن فوز املعلمة حنان احلروب مب�سابقة �أف�ضل خم�سني
معلم ًا على م�ستوى العامل ،والتي مت تنظيمها يف بريطانيا.
و�شارك��ت احل��روب �ضم��ن  11معلم�� ًا فل�سطيني�� ًا مت تر�شيحهم من قبل مدي��رات ووزارة
الرتبية والتعليم العايل؛ للمناف�سة بهذه امل�سابقة التي �شارك فيها نحو  6000معلم ومعلمة
من خمتلف �أنحاء العامل.
ً
و�صل��ت احلروب �إىل مرحلة �أف�ضل خم�سني معلما يف العامل ،وتناف�ست على �آخر مرحلتني
يف امل�سابق��ة العاملي��ة؛ الختيار �أف�ض��ل ع�شرة معلمني ،وم��ن ثم �أف�ضل معل��م �أو معلمة يف
الع��امل .املعلمة حنان التي تناف�ست على م�ستوى الع��امل ال �أحد يختلف على كافة جهودها التعليم ،ودور املعلم يف نقلها �إىل الأجيال القادمة فيما �أكدت
والتزامه��ا وعطائه��ا املميز بحق طالبها ومدر�سته��ا ووطنها ،و�أعرب��ت طالباتها �أن هذا احلروب �أن ال�س�لاح الفل�سطيني القادر على الوقوف يف وجه
الف��وز ه��و ا�ستحق��اق طبيعي ،ودليل عل��ى االنتماء الوطن��ي احلقيقي لديها جت��اه ر�سالة االحتالل الإ�سرائيلي هو التعليم.
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