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الحمود: الكويت تدرك أهمية رسالة اليونسكو اإلنسانية 

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الكويت اهمية رس���الة  ادراك 
السامية  اليونسكو االنسانية 
وغايته���ا النبيلة ف���ي خدمة 
البشرية وتقديرها اجنازاتها 
التربوية والعلمية والثقافية 

ودورها احلضاري املميز.
ألقتها  جاء ذلك في كلم���ة 
الوزي���رة د.احلمود ممثلة عن 
الس���مو األمير خالل  صاحب 
حفل اليونسكو لتوزيع جائزة 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
االحمد لتعزيز التعليم اجليد 
لألشخاص ذوي القدرات الذهنية 
احملدودة في دورتها الثانية لعام 

.2009
وقالت الوزيرة د.احلمود ان 
الكويت حترص على ان تكون 
عض���وا فاعال في اليونس���كو 
وان تتجاوب ألبعد مدى ممكن 
م���ع برامجها ومش���روعاتها 
االصالحية في املجاالت العلمية 
والتربوية والثقافية مضيفة 
ان كفالة التعليم حق إنساني 

لصيق باالنس���ان خاصة في 
العال���م احلاضر حيث ال مكان 

فيه إال للعلم واهله.
واضافت ان الرعاية السامية 
الس���مو  التي يوليها صاحب 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
لهذا االحتفال دليل على تواصل 
االهتمام باليونسكو واحلرص 
على دعمها من القيادة السياسية 

للكويت.
وزادت ان ه���ذا االهتم���ام 
يأتي تأكيدا من سموه ألهمية 
التي يجب  املتواصلة  الرعاية 
ان تلقاها املشروعات الناجحة 
وبرامجها الطموحة وتشجيعا 
منه للباحثني والدارسني املهتمني 

بذوي االحتياجات اخلاصة.
من جانبها قالت املدير العام 
ملنظمة اليونسكو ايرينا بوكوفا 
ان العالم بأس���ره يتحرك في 
مجال اوسع للتطور من خالل 46 
دولة للحصول على تعليم عاملي 
للجميع مضيفة ان اليونسكو 
تق���وم بعمل إيجاب���ي في هذا 
املجال وبخاصة اعاقة االطفال 
وتأكي���د حقوقه���م وحريتهم 

وحفظ مكانتهم.
وذك���رت ان القوانني تؤكد 
اهمية االنظمة التعليمية السيما 
لألطفال ذوي االعاقة ليكون لهم 
دور كبير في املجتمع ويتمكنوا 
م���ن احلصول عل���ى حقوقهم 

االنسانية.
العام  االم���ني  هذا واش���ار 
الوطني���ة للتربي���ة  للجن���ة 
والعلوم والثقافة عبداللطيف 
البعيجان الى ان هذا االحتفال 
اقيم حتت رعاية صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
وبحضور املديرة العامة ملنظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )يونسكو( البلغارية 
ايرينا بوكوفا التي تزور الكويت 
لهذا الغرض واوضح البعيجان 
انه مت االعالن عن اسمي الفائزين 
بهذه اجلائزة حيث قامت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
بصفته���ا ممثلة ع���ن صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد راعي احلفل وبرفقة مدير 
عام )يونسكو( بوكوفا بتسليم 

الفائزين االثنني جائزتيهما.

واكد البعيج���ان ان جميع 
العاملني في اللجنة ابلوا بالء 
حس���نا إلخراج هذا االحتفال 

بالصورة التي تليق به.
وقال ان تاريخ ذلك االحتفال 
يعود الى مبادرة االمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد بتخصيص 
مبلغ وق���دره 500 الف دوالر 
يخصص من���ه 20 الف دوالر 
سنويا لفائزين اثنني في ابحاث 
علمي���ة تخ���دم االحتياجات 
االنس���انية الت���ي كان االمير 
الراحل ش���ديد احلرص عليها 
لذوي االحتياجات اخلاصة، وقد 
مت تسليم املبلغ لليونسكو حتت 
رعاية االم���ني العام للمنظمة، 
وق���ام بتمثيل االمي���ر الراحل 
آنذاك املن���دوب الدائم ملنظمة 
اليونس���كو د.مساعد الهارون 
سفير الكويت في كندا حاليا، 
وال���ذي مت اختياره املنس���ق 
له���ذه اجلائزة من قبل اللجنة 
احملكمة لدى منظمة اليونسكو 
في باريس وفي مقر اليونسكو 
كان االحتفال األول لتلك اجلائزة 
والتي تزامنت مع زيارة صاحب 

الس���مو االمير الشيخ صباح 
األحمد الى العاصمة الفرنسية 
باريس العام املاضي، والدورة 
الثانية لذلك االحتفال ستنظم 
في الكويت بن���اء على طلبها 
اليونسكو  واستجابت منظمة 

لذلك الطلب.
العام  املدير  ق���ام  واضاف: 
اليونس���كو  احلال���ي ملنظمة 
البلغارية ايرين���ا بوكوفا مع 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بتسليم اجلوائز للفائزين 
لهذا الع���ام، وحصل الباحثني 
الفائزين باجلائزة هما د.رميا 
حاتوم من فلسطني وجوزيف 
ماكندي من جنوب افريقيا، كما 
تقوم بوكوفا بزيارة الكويت في 
اطار جولة عربية بعد انتخابها 
وستلتقي خاللها مع عدد من 

كبار املسؤولني في البالد.
وزاد ان اجلائ���زة تتضمن 
تخصيص مبلغ قدره 500 الف 
دوالر يخص���ص منه 20 الف 
دوالر سنويا لفائزين اثنني في 
ابحاث علمية تخدم االحتياجات 

االنسانية.

دراسة لتأجيل دوام الطلبة أيام القمة الخليجية لمدة يومين
مريم بندق

التعليم  التربي����ة ووزيرة  أعلنت وزيرة 
العالي د.موضي احلمود عن دراس����ة جتري 
اآلن لتأجيل دوام الطلبة في مدارس التعليم 
العام القريبة من موقع انعقاد القمة اخلليجية 
ملدة يومني. وأوضح����ت الوزيرة احلمود في 
تصريحات للصحافيني امس األول ان الوزارة 

تدرس بعض الطلبات املقدمة من إدارات املدارس 
الواقعة في منطقة بيان لتأجيل الدراسة بها 

يومي انعقاد القمة.
وقالت احلمود: مستمرون في تنفيذ برنامج 
دمج الطلبة أصح����اب االحتياجات اخلاصة 
في م����دارس التعلي����م العام وف����ق اخلطط 

املوضوعة.

تكليف الغيص 
بأعمال الكندري

اللجنة الشعبية لـ »البدون« 
تطالب بإقرار الحقوق اإلنسانية

اصدرت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي قرارا بش���أن 
تكليف الوكيل املساع����د للتعليم 
اخل����اص فهد الغيص باالضافة الى 
عمله بالقي�ام باعمال الوكيل املساعد 
للتعليم محمد الكندري خالل الفترة 

من 5 الى 17 اجلاري.

طالبت املنسق العام في اللجنة الشعبية لقضايا الكويتيني البدون 
احملامي����ة فوزية الصباح احلكومة والبرملان بتطبيق بنود االعالن 
العاملي حلقوق االنسان على فئة البدون ومنحهم كل احلقوق االنسانية 
التي نصت عليها املواثيق الدولية والشرائع السماوية، واهمها ان 

جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة واحلقوق.
واضافت احملامية فوزية الصباح مبناسبة اليوم العاملي حلقوق 
االنسان )العاشر من ديسمبر 1948( والذي يصادف اليوم وانعقاد 
اجللس����ة البرملانية اخلاصة ملناقشة احلقوق االنسانية للكويتيني 
الب����دون، على ضرورة اقرار جميع احلقوق املدنية لهذه الفئة التي 
انتهكت كرامتهم وانس����انيتهم لسنوات طويلة وحرموا من ابسط 
حقوقهم لسنوات طويلة رغم ان اهلل سبحانه وتعالى وهب البشرية 
حقوقا ثابتة ال ميك����ن لآلخرين ان يصادرونها حتت اي ذريعة او 

سبب.
واكدت احملامية فوزية الصباح ان جلسة مجلس االمة ستثبت ان 
كان النواب واعضاء احلكومة جادين في منح هذه الفئة من عدمه، 

فال قبول للتأجيل او االعذار.
وانتهت احملامي����ة فوزية الصباح: اذا لم تقر حقوق البدون � ال 
س����مح اهلل � فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الدولي 

وخلط االوراق، ليصبح من الصعوبة مبكان حلها محليا.

مكي: توصيات باستكمال المرحلتين األولى والثانية
من الربط الكهربائي بين دول »التعاون«

مس���قط � كونا: بدأ امس االجتماع ال���� 22 للجنة التعاون 
الكهربائي واملائي بدول مجلس التعاون برئاسة وزير االقتصاد 
الوطني نائب رئيس مجلس الش���ؤون املالية وموارد الطاقة 
رئيس الدورة احلالي���ة احمد مكي. واكد مكي، في كلمة له في 
بداية االجتماع، ان جدول االعمال يتضمن عددا من التوصيات 
التي قام بها املختصون في اللجان املختلفة واملتضمنة تنمية 
وتعزي���ز فرص التعاون بني دول املجلس في قطاعي الكهرباء 
واملياه ومبا يحقق الطموحات املرجوة لتوجيهات اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول املجلس. وقال ان افتتاح اعمال االجتماع من 
اهم االجنازات التي حتققت للجنة التعاون الكهربائي واملائي 
اس���تكمال املرحلتني االولى والثانية من الربط الكهربائي بني 
دول املجل���س واملضي قدما في تنفي���ذ املرحلة الثالثة، معربا 
عن امله في ان تش���هد املرحلة املقبلة مزيدا من التعاون الذي 
يحقق طموحات وتطلعات ابناء دول املجلس. كما القى االمني 
العام املس���اعد للش���ؤون االقتصادية بدول املجلس محمد بن 

عبي���د املزروعي كلمة قال فيها ان م���ن اهم االجنازات التي مت 
حتقيقها التش���غيل الفعلي للمرحلة االولى من مشروع الربط 
الكهربائي بني اربع دول هي: الكويت واململكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين وقطر، حيث بدأ التشغيل الفعلي وأصبحت 
هذه الدول مرتبطة كهربائيا للمرة االولى. واش���ار الى ان هذه 
املرحلة سيتبعها ربط دولة االمارات والسلطنة لتصبح بذلك 
رافدا جديدا من روافد التنمية يضاف الى الروافد املتعددة التي 

تصب في مسيرة تكامل دول املجلس.
واوضح ان جدول االعمال يتضمن مشروع الربط الكهربائي 
وس���ير العمل فيه وما قامت به اللجان الفنية للعمل املشترك 
وقواعد املعلومات الكهربائية واملائية ومنتدى منظمي الكهرباء 
ب���دول املجلس وتصدي���ر الطاقة الكهربائي���ة الى خارج دول 

املجلس.
وق���ال: هذه املوضوعات تتطلب مزي���دا من اجلهد لتحقيق 

التنمية املستدامة وبلوغ الهدف املنشود.

عبدالرزاق الصانع.. فقيد الكويت
الكويت أحد  فق���دت 
رجاله�����ا املعروفي������ن 
والبارزي���ن ف���ي عاملي 
التجارة والسياسة بوفاة 
عبدال���رزاق عبداحلميد 
عبدالعزيز الصانع يرحمه 
اهلل عن عمر يناهز الواحد 

والثمانني عاما.
ولد عبدالرزاق الصانع 
في عام 1928 في الكويت 
ف���ي ح���ي قبل���ة فريج 
الب���در، وتلق���ى تعليمه 
التحق  الكتاتيب، ثم  في 
باملدرس���ة املباركية. بدأ 

حياته التجارية مع زوج شقيقته الكبرى 
املرح���وم أحمد الش���رهان، وفي عام 1946 
غادر إلى لبنان وعاش فيها س���ت سنوات 
وعمل هناك في مكتب محاماة وكون خبرة 
جيدة في هذا املجال وأصبح وكيال للشيخ 
ناصر صباح الناصر وحمد صالح احلميضي 
وأس���س بنك »عودة« املعروف في لبنان، 
وفي عام 1948 ع���اد الى الكويت في زيارة 
ليبدأ أول مش���روع جتاري له وهو توريد 
املواد الغذائية لشركة النفط البريطانية في 
الكويت، وفي عام 1952 عاد من لبنان واستقر 
في الكويت وعمل في دائرة األشغال العامة 
ملدة ستة أشهر فقط ولم يجد رغبته فيها، 
لهذا استقال من العمل احلكومي واجته الى 
العمل في القطاع اخلاص، حيث قام بإنشاء 
وكالة سفريات الصانع وهي ثالث سفريات 
تفتتح في الكويت، وهي التزال تقدم خدماتها 
في الصاحلية بالقرب من مجمع الصاحلية 

في مدينة الكويت.
ومع بداية احملاكم املدنية بالكويت، زاول 
عبدالرزاق مهنة احملاماة وأصبح من أكبر 
احملام���ني في الكويت ومتي���ز في القضايا 
التجارية. وقد دخل الصانع مجال الفندقة 
وأصبح مالكا لفندق الريجنسي الكائن في 
منطقة البدع وهو يعتبر من أفخم الفنادق 
في الكويت. كما أسهم مع شخصيات أخرى 
في تأسيس عدة شركات مساهمة عامة في 
مجال العقار وشغل الصانع منصب عضو 
مجلس ادارة بها منذ تأسيسها أهمها شركة 
عقارات الكويت التي تأسست في 1972/5/16 
والبنك العقاري الكويتي )املعروف حاليا 
باسم بنك الكويت الدولي( الذي تأسس في 
1973/3/15. وقد قدم الصانع استقالته من 
الش���ركة والبنك املذكورين نتيجة جناحه 
ف���ي انتخابات مجلس األم���ة في 27 يناير 
1975 وذلك متشيا مع الئحة املجلس التي ال 
جتيز اجلمع بني عضوية مجلس إدارة شركة 

مساهمة عامة وعضوية 
مجلس األمة.

توج���ه عبدال���رزاق 
العم���ل  ال���ى  الصان���ع 
وخ���اض  السياس���ي 
انتخاب���ات مجلس األمة 
الكويتي في األعوام 1963، 
 ،1981 ،1975 ،1971 ،1967
و1985. وف���از بعضوية 
املجل���س في ع���ام 1975 
ممثال عن الدائرة اخلامسة 
)كيفان(، كما فاز في عام 
1981 ممثال عن الدائرة 14 
)أبرق خيطان(. وقد ترأس 
خالل فترة عضويته جلنة الشؤون املالية 
وجلنة الشؤون التشريعية في مجلس األمة 

الكويتي.
أما على صعيد العمل اخليري، فقد أنشأ 
الصانع ثالثة مساجد خارج الكويت وجدد 
بناء مس���جد والده عبداحلميد عبدالعزيز 
الصانع يرحمه اهلل الذي اسس���ه في عام 
1950 في منطقة حولي. كما تبرع بالعديد 
من املش���اريع اخليرية في اخلارج. وعلى 
صعيد العلم والثقافة فقد أس���س مؤسسة 
عبداحلميد الصانع التعليمية التي متتلك 

مدرستي السيف والسفر.
كما كان للفقيد اسهامات بارزة في املجال 
التعاوني التطوعي، فقد كان احد مؤسسي 
اول جمعية تعاونية في الكويت وفقا لقانون 
رقم 1962/20 وهي جمعية كيفان التعاونية 
وقد انتخب عضوا في مجلس إدارة اجلمعية 

التأسيسي.
كان عبدالرزاق الصانع يعش���ق السفر 
ومن هواياته ايضا حب���ه للبناء وتطوير 
العقارات، وقد دمج ه���ذه الهواية بالعمل 
التجاري في النشاط العقاري. كما كان يحب 
الصانع زيارة الدواوين واللقاء بأصدقائه 
لطبعه االجتماعي وله العديد من االصدقاء 
في الكويت والوطن العربي، ومن أصدقائه 
املقربني جدا له املرحوم الشيخ ناصر صباح 
الناصر، املرحوم محمد عبدالعزيز الوزان، 
املرحوم يوسف صالح الصعقبي، املرحوم 
مجرن احلمد، املرحوم محمد حسن تيفوني، 
املرحوم حمد النفيسي، عبدالعزيز املطيري 

وخالد السمحان.
رحم اهلل أبا جميل رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته وألهم أسرته وعائلة الصانع 
الكرمية وأحبته الصبر والسلوان. »إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.

بقلم: د. وليد حمد الموسى السيف

)فريال حماد(هدية تكرميية للوزيرة د.موضي احلموددرع تكرميية ألحد ذوي االحتياجات اخلاصة

الراحل عبدالرزاق الصانع


