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نوال الصباح لـ »األنباء«: مهرجان الطفل المميز
يصقل المهارات ويكشف عن المواهب اإلبداعية

األطفال للحصول على مجموعة 
متميزة منهم.  واش����ارت الى ان 
الطفل املوه����وب أو املميز تظهر 
عليه عالمات او إشارات تدل على 
وجود املوهبة، وبالتالي على األهل 
تطويرها وحتقيقها، مشيرة الى 
ان االطفال س����يتوزعون حسب 
الفئات العمرية املتوافرة وستتنوع 
البرامج بني الترفيهية والتثقيفية 
والسلوكية والدينية والرياضية، 
وسيتم االعالن عن كل برنامج نبدأ 
به مع األطفال إلظهار متيزهم في 
ميوله����م وموهبتهم، وعليه يتم 
اختيار الطفل املتميز مقارنة مع 
أقرانه، حيث االختيار س����يكون 
بناء على جه����ود الطفل ومتيزه 
في نش����اطه، وسيتم التعامل مع 
كل طفل مبوجب عفويته وفطرته، 
وأكدت أنه لن يتم اي تصريح عن 
اي نشاط او برنامج قبل تسجيل 
 األطفال وتشكيل املجموعات منهم.

وعن مدة املسابقة، قالت: ان فترة 
التنافس س����تكون ثالثة أش����هر 
بحيث يفس����ح املجال لكل طفل 
باحلصول عل����ى فرصته الكافية 
من اجل حتقيق ذاته وإظهار ميوله 

وموهبته وهواياته.
وعن هدف هذا املهرجان، قالت: 
الذي  الى طبيعة العصر  بالنظر 
نعيش فيه جند أن الطفل تتوافر 
لدي����ه التقنية للحصول على اي 
معلومة، وعليه يتم طرح عدد من 
األسئلة ومنها: هل اعطينا الطفل 
حقه في طفولته؟ هل قمنا بوضعه 
عل����ى الطري����ق الصحيح لصقل 
هوايته وموهبته؟ هل وفرنا له 
مناخا سليما من اجل انقاذ عزلته؟ 
اال نرى بع����ض األطفال مييلون 
الى العزلة ويفتقدون االس����لوب 
في تش����كيل العالقات واالندماج 
مع أقرانهم، فضال عن الس����لوك 
العدائي الذي اصبح نسبة كبيرة 
من االطفال يتعاملون به، وعليه 
فهذا السلوك سواء في املنزل او 
خارجه هو نتيجة لعدم تطبيقه 
ملوهبت����ه وحتوله ال����ى تطبيق 
التقني����ة املتوافرة بني يديه. اننا 
نس����عى الى احداث فرق حقيقي 
في سلوك الطفل ومسلكيته، من 
خالل عملية التنافس، حيث سيتم 
حث االطفال على اتباع سلوكيات 
سليمة من خالل تعاملهم مع بعض 

اثناء املنافسة.

وبسؤالنا لها عن األماكن التي 
ستش����هد أنشطة املهرجان قالت: 
إنه سيتم االعالن عنها في شهر 
ديس����مبر املقبل، وسيتم اإلعالن 
عن املكان والزمان بعد االنتهاء من 
عملية التسجيل مباشرة، ووضعنا 
بعني االعتبار أن تكون االنشطة 
على مناط����ق متنوعة وعدد من 
احملافظات. هذا، ومن اجلدير بالذكر 
أن جميع األطفال الذين س����يقع 
عليهم االختيار كأطفال مميزين 
سيكرمون مبكافآت مالية وعينية 
إلى تكرمي كل  وهدايا وسنسعى 
طفل له جانب متميز عن أقرانه 
من عمره، واضعني نصب أعيننا 
مصلح����ة الطف����ل أوال وفوق كل 

اعتبار.

 فكرة المهرجان

وحتدث����ت عن فكرة املهرجان 
التي نبعت من مالحظتها بأن كل أب 
وأم يلمسون في أطفالهم متيزا عن 
باقي االطفال، وهو حقيقة واقعة، 
خاصة أن اهلل سبحانه وتعالى 
خلقن����ا وجعل ل����كل منا صفات 
وموهبة يختلف فيها احدنا عن 
اآلخر، ومن هذا املنطلق انطلقت 
فك����رة املهرجان الكتش����اف هذه 
املواهب وصقلها وتطويرها عند 

املتشابهة، مشيرة إلى أن املسابقة 
مثال للتنافس الشريف.

وأوضحت الش����يخة نوال أن 
هدفها من إقامة مثل هذا املهرجان 
املساعدة في تكوين شخصية طفل 
بارع، خاصة أن هذه الفترة يتوافر 
لديه كل التقنيات والتي من شأنها 
أن تعطي الطفل خلفية معلوماتية، 
قائل����ة: »نحن نعمل م����ع الطفل 
ومن أجل الطفل«. وحول أنشطة 
املهرجان، ذكرت الشيخة نوال أن 
مجموعة من االختصاصيني في 
شؤون الطفل من أطباء وأكادمييني 
بذلوا جهودا بناءة لوضع مناذج من 
األسئلة يقوم الطفل باإلجابة عنها، 
وبالتالي تستطيع أن حتدد ميوله 

وموهبته من خالل إجاباته.
وتابعت حديثها قائلة »إن أعمار 
األطفال املش����اركني في مهرجان 
الطفل املميز تبدأ من سنتني إلى 
16 سنة« وباشتراك رمزي ال يذكر، 
مؤكدة أن هذا املهرجان هو لكل طفل 
دون متييز بني مواطن ومقيم، فأي 
طفل يعي����ش على أرض الكويت 
ميكنه املشاركة، ولن نسمح بأن 
تك����ون هناك تفرقة ف����ي اختيار 
الطفل املميز، وسيكون االختيار 
مبنيا على جهود األطفال ومتيزهم 

بالنشاط الذي يقومون به.

لميس بالل
حلبها ألطفاله����ا الذين فقدوا 
والدهم وترب����وا حتت جناحيها 
لتوصلهم ألعلى املراتب وهي في 
عمر الش����باب، وإميانا منها بأن 
الطفل لبنة أساسية في املجتمع 
البد أن يتمتع بحماية خاصة، وأن 
مينح فرصا وأنش����طة تسهم في 
منوه اجلسمي والعقلي واخللقي 
والروحي واالجتماعي منوا طبيعيا 
سليما في جو من احلرية والكرامة، 
أتت فك����رة مهرجان الطفل املميز 
لرئيسة جلنة املهرجان ورئيسة 
مجلس اإلدارة وصاحبة االمتياز 
ملجل����ة »عال����م املرأة« الش����يخة 
نوال حمود املالك الصباح والتي 
حتدثت عن املهرجان خالل لقائها 
مع »األنب����اء« حيث قالت: هذا ما 
بنيت عليه فكرة »مهرجان الطفل 
املمي����ز«، التي انبثقت فكرته من 
أن كل أب وأم يري����ان في طفلهما 
أنه مميز عن سائر األطفال بصفة 

دون أخرى.
وحتقيق����ا إلبراز مواهب أكبر 
املميزين  مجموعة من األطف����ال 
أطلقت هذا املهرجان مساهمة لصقل 
شخصية الطفل وتنمية مهاراته، 
ومساعدته حتى يخطو خطواته 

األولى في الطريق الصحيح.
 كم����ا أكدت أن فكرة املهرجان 
تتركز في محاولة الكش����ف عن 
املواهب وصقلها وتطويرها لدى 
الطفل منذ نعومة أظفاره، وبحسب 
مرحلته العمرية، مؤكدة »أن هذا 
ما سيحقق لي الفكرة التي أسعى 
إليها وهي احلصول على مجموعة 
من األطفال املوهوبني واملتميزين، 
كال حسب موهبته وعمره ومرحلة 
منوه«. وحول مواقع التسجيل في 
املهرجان، بينت احلمود انه سيتم 
في فندق ب����الزا اثينييه � حولي 
الدائري الرابع خلف البحر سنتر، 
وعن طريق املوق����ع االلكتروني 
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االحتياجات الخاصة

من جانب آخر، قالت الشيخة 
نوال إن املهرجان لم يغفل األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مؤكدة 
أحقيتهم باملشاركة في املسابقة، 
لذا سيكون هناك مجال للتنافس 
واالختيار من الفئة العمرية نفسها، 
واملجموعات نفسها، حسب حاالتهم 

أكدت سعيها إلعداد أطفال مبدعين في مختلف المجاالت

الشيخة نوال الصباح

هنتر: دول الخليج نجحت في احتواء 
التهديدات اإلرهابية وظاهرة التطرف الديني

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
ضمن انشطة املؤمتر السنوي ملعهد الشرق االوسط 
نظمت ندوة حول امن اخلليج ش����ارك فيها كل من 
االدميرال كيفني كوسغريف القائد االسبق للمنطقة 
البحرية الوسطى في وزارة الدفاع االميركية وروبرت 
هنتر رئيس مجموعة الدول الدميوقراطية وسفير 
الواليات املتحدة االسبق الى حلف شمال االطلسي 
واالحت����اد االوروبي واملعل����ق اللبناني اميل حكيم 
ورئيس مركز الدراسات االستراتيجية بالكويت سامي 
فرج. وقال االدميرال كوسغريف ان منطقة اخلليج 
كان����ت دائما محطا لتهدي����دات ذات طبيعة متغيرة 
خالل العقود االخي����رة وان الكويت كان في الصف 
االمامي من الدول اخلليجية املستهدفة، واضاف القائد 
الس����ابق للمنطقة البحرية الوسطى: »سنالحظ ان 
مدى التهديدات قد اتسع في اآلونة االخيرة اذ ان دول 
اخلليج ال تشعر باالرتياح سواء جتاه التوتر الذي 
يحيط باملواجهة الدولية مع ايران مبا قد يجره ذلك 
من تهيدات بالغة اجلدية للمنطقة او جتاه احتماالت 
سعي ايران المتالك سالح نووي مبا يعنيه ذلك من 
اطالق سباق نووي اقليمي سيرفع مستوى املخاطر 

احمليطة باخلليج الى مستويات اعلى«.
وقال االدميرال ان اعالن الواليات املتحدة بسط 
مظلة عسكرية حلماية املنطقة اضافت اعباء سياسية 
ال����ى دول االقليم بالنظر الى ان مواقف واش����نطن 
حتظى عادة بانتقادات من ايران وغيرها وتابع »غير 
ان تنوع مصادر التهديد وحيوية املنطقة للطامعني 
فيه����ا او الراغبني في قلقلة اس����تقرارها جعلت من 
التعهد االميركي عنصرا م����ن عناصر منع املوقف 

من التدهور«.
من جانبه قال روبرت هنتر ان دول اخلليج حديثة 
العهد نس����بيا بالتنمية وانها بصفة عامة تتعرض 
لتهديدات خارجية وداخلية يعتد بها، واش����ار الى 
جناح دول اخلليج في احتواء التهديدات االرهابية 

وجناحها في التعامل مع ظاه����رة التطرف الديني 
واضاف: »غير ان هناك مصادر اخرى للقلق ترجع 
مثال الى هيكل العمال����ة ومعدالت التنمية ووجود 
جاليات اجنبية كبيرة ف����ي املجتمعات اخلليجية. 
واشار هنتر الى ان الضمانات االمنية التي تعهدت 
به����ا الواليات املتحدة ل����دول اخلليج كانت خطوة 
ضرورية، مشيرا الى ان »التهديدات ال تنتظر وفي 
الوقت الذي تقدم فيه الواليات املتحدة تلك التعهدات 
فم����ن الضروري ايضا ان توثق االدارة من تعاونها 
الثنائي مع كل دولة في مجلس التعاون ومن تعاونها 
مع دول املجلس ككل حتى يتسنى لتلك الدول بناء 

هياكلها الدفاعية اجلماعية واالحادية«.
وقال حكيم ان تضامن دول اخلليج ظهر واضحا في 
اآلونة االخيرة من املوقف اجلماعي الذي اتخذته تلك 
الدول جتاه العدوان الذي تعرضت له اراضي اململكة 
العربية السعودية في املناطق املتاخمة حلدودها مع 
اليمن. وقال حكيم ان دول اخلليج ال تريد انتش����ار 
االس����لحة النووية في املنطق����ة وان من الضروري 
البحث عن مداخل خالقة حلل قضية السالح النووي 
االيراني في سياق اقليمي يجعل من منطقة الشرق 
االوسط منطقة منزوعة السالح. من جانبه قال سامي 
ف����رج ان الكويتيني تعلموا درس����ا من غزو العراق 
الراضيهم وهو ان اخالصهم لوطنهم يأتي في املقام 
االول، وتابع »الكويتيون مثل بقية منطقة اخلليج 
دوال ذات طابع بح����ري مكنها من ان جتوب قارات 
وبلدانا اخرى منذ زمن بعيد، لقد كانت عالقتنا مع 
ايران او العراق تتأسس على احترام كل منا لآلخر 
واقامة عالقات جتارية وتبادل حضاري منذ القدم، 
وباالضافة الى جيراننا املباشرين فقد استقبلنا اناسا 
من قارات العالم كما ذهبنا الى تلك القارات وال ميكن 
بالتالي ان توصف تلك البلدان بانها كانت منغلقة 
اذ ان من يقولون ذلك ال يفهمون طبيعة املجتمعات 

اخلليجية او تاريخها«.

خالل ندوة »أمن الخليج« ضمن أنشطة المؤتمر السنوي لمعهد الشرق األوسط

روبرت هنتر واميل حكيم وسامي فرج واالدميرال كيفني كوسغريف خالل الندوة الشيخ د.محمد الصباح يتسلم أوراق اعتماد السفير السوري بسام علي عبداملجيد

املستشار راشد احلماد خالل لقائه السفير اإليراني

محمد الصباح تسّلم أوراق اعتماد سفيري كوبا وسورية
تلقى رسالة من نظيره المصري واستقبل السفير اإليراني

جاء ذلك خالل اس���تقباله 
لسفير جمهورية مصر العربية 
ل���دى الكويت الس���فير طاهر 

أبوالغي���ط تتعلق باملواضيع 
مح���ل االهتمام املش���ترك بني 

البلدين الشقيقني.

كما تس���لم الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة من وزير خارجية 
جمهورية مصر العربية أحمد 

احتف���ل صب���اح امس في 
ديوان ع���ام وزارة اخلارجية 
بقبول نسخ من أوراق اعتماد 
سفيرين جديدين لدى البالد، 
حي���ث اس���تقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح كل 
على حدة الس���فير الس���وري 
بسام علي عبداملجيد وسفير 
كوبا مانوئيل باردينيس حيث 
تسلم منهما نسخا من أوراق 
اعتمادهما كسفيرين لبلديهما 

لدى الكويت.
حضر احلف���ل وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.احمد ناصر احملمد 
ومدير إدارة املراس���م السفير 

ضاري العجران.

فرحات.
حضر اللق���اء وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.أحمد ناصر احملمد 
العربي  الوط���ن  إدارة  ومدير 

السفير جاسم املباركي.
وفي وقت الحق اس���تقبل 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
الس���فير  ووزي���ر اخلارجية 
السفير  الكويت  االيراني لدى 
علي جنتي وذلك مبناسبة انتهاء 
فترة عمله كسفير لبالده لدى 

الكويت.
حضر اللق���اء وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد.

الجاراهلل: اللجنة المعنية بالعمل 
المشترك الخليجي تمثل نقلة نوعية

ولف����ت اجلاراهلل ال����ى ان من 
مسؤوليات اللجنة منذ اجتماعها 
االول متابع����ة كل الدول االعضاء 
مع االجهزة املختلف����ة بها تنفيذ 
القرارات الت����ي صدرت. ووصف 
اجلار اهلل النتائج التي مت حتقيقها 
م����ن خالل اللجنة حتى اآلن بأنها 
»جيدة جدا« من خالل القرارات التي 

طبقت ودخلت حيز التنفيذ.

الدوح����ة � كون����ا: أك����د وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ان اجتماع اللجنة املعنية بتنفيذ 
القرار املتعلق بالعمل املشترك لدول 
مجلس التع����اون يعد آلية جيدة 
وميثل نقلة نوعية ملس����يرته في 

شتى املجاالت.
وقال اجلاراهلل في تصريح ل� 
»كونا« في ختام اعمال االجتماع 
الثاني للجنة والذي استمر يوما 
واح����دا، ان االجتماع أقر الالئحة 
الداخلية لعمل اللجنة وهي التي 
اقترحت من قب����ل االمانة العامة 

ملجلس التعاون.
انبثقت  اللجنة  ان  الى  واشار 
من قرارات قمة مس����قط االخيرة، 
حيث قرر قادة دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي إنش����اءها وهي جلنة 
وزارية تخت����ص مبتابعة تنفيذ 
قرارات املجلس به����دف تفعيلها 
والدفع بها الى التنفيذ والتطبيق 

على ارض الواقع.

خالد اجلاراهلل

الحماد بحث مع السفير اإليراني
تفعيل اتفاقية التعاون القضائي والقانوني

بحث السفير االيراني لدى الكويت علي جنتي مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد امس اوجه التعاون والعالقات الثنائية 
املشتركة بني البلدين. وقالت وزارة االوقاف في بيان 
صحافي ان جنتي واحلماد بحثا سبل تعزيز العالقات 

املشتركة بني الكويت وايران لتوثيق الروابط بينهما، 
موضحة ان جنتي اش����ار الى اهمية تفعيل اتفاقية 
التعاون القضائي والقانوني بني البلدين. واشاد جنتي 
ب����دور األمانة العامة لالوقاف في الكويت، داعيا الى 
تفعيل اتفاقية التعاون املشترك مع منظمة األوقاف 

والشؤون اخليرية االيرانية.


