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العنزي: هدفنا مسايرة التطوير الحادث 
في مناهج المرحلة االبتدائية

أقام قسم العلوم في مدرسة سيد خلف النقيب 
االبتدائية بنني، ورش����ة عمل بعنوان »وسائلنا في 
مناهجنا«، وذلك بحضور مراقب التعليم االبتدائي 
في منطقة اجلهراء التعليمية ندى املطيري واملوجه 
االول للعلوم راشد الشمالي، ومديرة املدرسة حصة 
الديحاني وموجه العلوم في املدرسة حسام اجلندي، 
ومديري ومديرات عدد من مدارس املنطقة، باالضافة 
الى رئيسة قسم العلوم مرزوقة العنزي واالستاذة 

شيماء العنزي.
وقد اش����تمل احلفل على العدي����د من العروض 
الفنية مث����ل عرضة القلطة وعمل االنس����ان االول 

والفضاء، وكذلك تك����رمي املوجهني ملادة العلوم من 
قبل املدرسة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم العلوم في مدرسة 
س����يد خلف النقيب مرزوقة العنزي ان الهدف من 
ورشتنا اليوم اثارة انتباه طالبنا وحتفيزهم وتقريب 
وتبسيط املفاهيم لديهم، وذلك ملا للوسائل التعليمية 
من اهمي����ة عظمى في مادة العلوم فهي جتعل منها 
مادة شيقة وجذابة ومحببة لقلوب ابنائنا الطالب، 
ومسايرة للتطوير الذي حدث في مناهجنا للمرحلة 
االبتدائية حاولنا جاهدين أن جنمع افكارنا وابداعاتنا 

لنطبقها بني ايديكم اليوم.

خالل ورشة عمل بمدرسة سيد خلف النقيب االبتدائية بنين

)كرم دياب(تكرمي فائز في إحدى املسابقاتاجلزاف ويعقوب يكرمان أحد الفائزينالطلبة ومدرساتهم في لقطة تذكارية

وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان والسفير التونسي يقطعان كيكة االحتفال

السفير األردني جمعة العبادي مهنئا جاسم املباركي

جانب من أطفال الداون

الحسون: الموهوبون بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد والتشجيع
الهيئة العامة للشباب والرياضة كّرمت الفائزين بالمسابقة األدبية الشبابية التاسعة للشعر

الفائزون
الشعر الفصيح

املركز األول: محمد صالح صرخوه
املركز الثاني: دالل صالح البارود
املركز الثالث: ناصر بدر البريكي

الشعر الشعبي
املركز األول: محمد أحمد احلربي

املركز الثاني: ماجد مطلق احلريجي
املركز الثالث: محمد راشد اجلابر

القصة القصيرة
املركز األول: سارة العتيقي
املركز الثاني: فجر اخلليفة
املركز الثالث: مروة القالف

التأليف المسرحي
املركز األول: حجبت جائزته

املركز الثاني: بدر بن غيث
املركز الثالث: محمد راشد احلملي

زينب أبوسيدو
اختتمت الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس األول أنشطة 
املسابقة الش����بابية األدبية التاسعة للشعر والقصة القصيرة 
والتأليف املس����رحي بحفل ف����ي رابطة األدب����اء برعاية املدير 
العام للهيئة العامة للش����باب والرياضة اللواء متقاعد فيصل 
اجلزاف وحضور نائب املدير العام جاسم يعقوب واألمني العام 
لرابطة األدباء د.خالد الش����ايجي، باإلضافة الى اعضاء اللجنة 
املنظمة للمسابقة برئاسة مدير ادارة الهيئات الشبابية طارق 

احلسون.
بدأت عريفة احلفل أفراح الهندال كلمتها بالترحيب باحلاضرين 
ثم قرأت أبياتا للش����اعر الش����اب الفائز باملرك����ز األول محمد 

صرخوه:
شعـاري اننـي بالشعـر بيـن النطــق والشهقــة
الـوحـدة والـدفقـة أثـيـري ولـيـد  وجـودي 
شنقـة بكـم  وعرفانـي  جهـل  انكـم  طبيبـي 

وتابعت الهندال: اعتادت الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
ان تقيم هذه املسابقة للسنة التاسعة على التوالي وهي تعتني 
مبختلف الفنون األدبية الشعر بنوعيه الشعبي والفصيح وكذلك 
القصة القصيرة والتأليف املسرحي، ودور الهيئة العامة للشباب 
والرياضة يأت����ي متكاتفا مع املؤسس����ات األهلية واحلكومية 

الكتشاف املواهب األدبية وطاقات املبدعني الشباب.
ثم ألقى مدير ادارة الهيئات الشبابية طارق احلسون كلمة 
احلفل، قال فيه����ا: نعلم جميعا مدى حاجة املوهوبني من ابناء 
هذا الوطن الى التوجيه واالرشاد والتشجيع في مجال االطالع 
الثقافي والوقوف على أس����س الكتابة األدبية في الفنون كافة، 
الس����يما في ظل االجنذاب الكبير نحو وسائل الترفيه املختلفة 
وابتع����اد الكثير من املوهوبني عن الق����راءة واالطالع وبالتالي 
ضياع طاقاتهم واه����دار مواهبهم، ولذا س����عت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ممثلة بإدارة الهيئات الشبابية في طرح هذه 
املسابقة السنوية لتأتي كل عام باجلديد الذي يبرز هذه املواهب 

ويقدمهم الى الساحة تكاتفا مع بقية مؤسسات الدولة احلكومية 
واألهلية، وأضاف: أتوجه الى الشباب املبدع الفائز منهم ومن 
ل����م يفز ليكمل عزمه في تطوير أدواته والس����عي لالرتقاء بها 
وعدم االكتف����اء بالنجاحات التي يحوزها حتى يصل الى أعلى 
املراتب، الفتا الى ان عدد الذين ش����اركوا منذ تأسيس املسابقة 
وحتى اليوم فاق ال� 900 مبدع، شاكرا املدير العام للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة فيصل اجلزاف وبقية املسؤولني ورابطة 

األداء التي احتضنت االحتفال.
ثم توالت كلمات ممثلي جلان التحكيم الذين طرحوا توصياتهم 
ومالحظاتهم حول املش����اركات، وكانت البداية مع رجا الشاعر 
القحطاني الذي حتدث عن جلنة حتكيم مسابقة الشعر الفصيح 
التي تشكلت من الشعراء: نشمي مهنا ورجا القحطاني ووليد 
القالف، وأشار الى امكانيات املبدعني وتقدم احملاوالت الشعرية، 
ثم حتدث الشاعر سعد املعطش عن جلنة حتكيم الشعر الشعبي 
التي تشكلت من الشعراء: مشعان عتيق، سعد املعطش وعبداهلل 
الفالح، ثم حتدث القاص والصحافي فالح الش����مري عن جلنة 
حتكيم مسابقة القصة القصيرة التي تشكلت من: د.عباس احلداد 
والقاص الصحافي فالح الشمري، والقاصة استبرق احمد، وفي 
اخلتام ألقى األستاذ في املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد 
الهاجري كلمة جلنة حتكيم مس����ابقة التأليف املس����رحي التي 
تضمنت: الكاتب املسرحي بدر محارب واألساتذة في املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد الهاجري ود.منى العميري، معلنا عن 
حجب اجلائزة األولى لعدم توافر األعمال املناس����بة لهذا املركز 

وكاشفا عن اسمي الفائزين باملركزين الثاني والثالث.
بعد ذلك ألقى الفائزان باملركز األول في مس����ابقتي الش����عر 
الفصيح محمد صرخوه، والشعر الشعبي محمد احلربي قصائدهما 
الفائزة، والتي حازت اعجاب احلضور وتشجيعه. واختتم احلفل 
بتكرمي املدير العام للهيئة العامة للش����باب والرياضة فيصل 
اجلزاف للجان التحكيم والفائزين واملشاركني باملسابقة اضافة 

الى األمني العام لرابطة األدباء د.خالد الشايجي.

المباركي عن إنشاء رابطة دول الجوار:
دعوها تتبلور بشكل أكبر ولكل حادث حديث

بشرى الزين
أوضــح مدير ادارة الوطن العربي في وزارة اخلارجية السفير 
جاسـم املباركي ان احلديــث عــن وجود رفـض النشــاء 
رابطـة دول اجلوار »غيــر صحيــح«، مشـيرا الى ان الكـويت 

لــم ترفض الفكــرة وهي التزال كذلك و»دعوها تتبلور بشـكل 
أكبر ولكل حادث حديث«.

واضاف املباركي فـي تصريح للصحافيني على هامش حضوره 
 حفل اسـتقبال أقامه السـفير التونسي مبناسـبة العيد الوطني

الـ 54 لبالده »ان األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
سيعرض ذلك على وزراء اخلارجية العرب في اجتماعهم املقبل 
ويقـدم ورقة تفصيلية اكثر«، مضيفا »الفكرة مت طرحها وال اعتقد ان 

الفكرة مرفوضة من الكويت«.

وقال السفير املباركي إن االمني العام جلامعة الدول 
العربية حتدث عن دول اجلوار وصب تركيزه على تركيا 
ثم ايران النهما دولتان جتمعنا بهما عالقات تاريخية 
وجغرافية وثقافية وتقفان مواقف طيبة وبالتالي يجب 
ان نش���كل رابطة دول اجلوار وان تشمل هذه الرابطة 

تركيا وايران.
وذكر ان املبادرة العربي���ة مطروحة على الطاولة 
وكررنا نف���س الكالم الذي قيل في القمة العربية التي 
عقدت في »سرت« الليبية، بأنها لن تبقى طويال، مؤكدا 
متسك العرب بالسالم كخيار استراتيجي، مشيرا الى 
ان االش���قاء في س���ورية رفضوا ربط املفاوضات غير 

املباشرة باملبادرة.
وأفاد بأن القمة املقبلة وحس���ب الترتيب الدوري 
ستكون برئاس���ة العراق وهذا ما اتفق عليه في القمة 
االخيرة ولكن اين ستعقد؟ وهل في بغداد او في مكان 

آخر هذا ما لم يتفق عليه ويترك لوزراء اخلارجية.
واشار الى ان اهم ما ركزت عليه القمة العربية في 
»س���رت« هو اصالحات اجلامعة العربية حيث شكلت 
جلنة بعضوية ليبيا والع���راق واليمن وقطر ومصر 
لتدرس املوضوع وترفع التوصيات الى اجتماع وزراء 
اخلارجية في الدورة املقبلة واالجتماع في س���بتمبر 
املقبل بالقاهرة والذي سيناقش القضايا ويرفعها الى 
القمة االستثنائية التي اتفق عليها خالل قمة »سرت«، 
مشيرا الى انه مت االتفاق على زيادة ميزانية صندوق 
املسجد االقصى الى 500 مليون دوالر وايضا التحرك 
في اجتاه اجلمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والذي 
اتفق عليه في اطار القرار املتعلق بالقضية الفلسطينية 
ومبادرة السالم، اضافة الى عقد مؤمتر عربي � أفريقي 

سيكون آخر العام.
من جهته اعرب وزير املاء والكهرباء د.بدر الشريعان 
عن سعادته باملشاركة في احتفال السفارة التونسية 
بالعيد الوطني ال� 54 لبلدها، معبرا عن تهانيه لتونس 
رئيسا وحكومة وشعبا، امال ان ينعم هذا البلد الشقيق 
بالتقدم واالزدهار، مؤكدا ق���وة العالقات االخوية بني 

الكويت وتونس.
كم���ا اوضح الش���ريعان على هام���ش االحتفال أن 

جلنة تطبيق الطاقة الشمسية والتي شكلت االسبوع 
املاضي ستجتمع االسبوع املقبل للنظر في كيفية العمل 

اجلديدة.
من جهته، أشاد السفير التونسي لدى البالد مصطفى 
باهي���ة بالعالقات الكويتية � التونس���ية التي وصفها 

باجليدة.
وأضاف باهية: ان مهامي كسفير لبلدي لدى الكويت 
العم���ل على دفع العالقات بني البلدين الش���قيقني الى 
االحس���ن، خاصة في املجال االقتصادي واالستثماري 
والتبادل التجاري الذي يقتضي التطوير في ظل اجلو 

املالئم من اجلانبني.
وأشار الى ان هناك دفعة جديدة للعالقات بني البلدين 

تساهم في تطويرها في اجلوانب التي يوجد بها نقص، 
موضحا ان بالده لديها طاقات كبيرة في عدد من امليادين 

التي حتتاجها الكويت.
ورأى باهي���ة ان التبادل التجاري بني البلدين دون 
املس���توى املأمول وال يرقى الى مس���توى االمكانيات 

املتاحة لكليهما.
وعن انعقاد اللجنة املشتركة بني البلدين قال باهيت: 
لقد عقد االجتماع االول للجنة الثنائية املش���تركة في 
الكويت في يوليو 2007 ومن املنتظر ان ينعقد االجتماع 
الثاني خالل االسابيع أو االشهر املقبلة بتونس، وذلك 

حسب أجندة ارتباطات مسؤولي البلدين.
وأوضح ان جميع امللفات التي ستطرح على اجتماعات 

اللجنة الثنائية جاهزة ومت اعدادها، وان ابرز ما سيناقش 
خالل هذه االجتماعات النقل واالستثمار، وذلك بتفعيل 
االتفاقيات املتعلقة بهذين اجلانبني، اضافة الى ملفات 

اخرى.
وأشاد بأعمال املستثمرين الكويتيني في تونس ووجود 
عدد من املؤسسات التي تشغل ما يقارب ال� 5000 عامل 

تونسي باستثمارات تناهز 700 مليون دوالر.
ورأى ان هذه القيمة ليست كبيرة، اال ان االيام املقبلة 

ستشهد تطورا كبيرا في هذا املجال.
وكشف عن مشروع اس���تثماري كويتي في مجال 
التجهي���زات االساس���ية س���يقام بتونس ف���ي االيام 

املقبلة.

وأشار الى ان التعاون بني البلدين في مجال االستثمار 
منظم ومؤطر باتفاقية وتبادل لالزدواج الضريبي منذ 

العام 2000.
وذكر أن هناك امتيازات وتس���هيالت للمس���تثمر 
الكويتي، خاصة في املجال السياحي والفندقي، مؤكدا 
قدرة بالده على جلب املس���تثمرين ف���ي هذا املجال، 
ألن الطل���ب كبير على هذا املجال في حدود التخطيط 

والسياسة التونسية.
وعن التعاون الثقافي بني البلدين قال: أقمنا حلقة 
ثقافية تونس���ية في الكويت العام املاضي، الفتا الى 
وجود برنامج لتطوير التب���ادل الثقافي واالجتماعي 

العام احلالي.
ولفت الى ان عدد السياح الكويتيني في ارتفاع طفيف 
ال يتعدى 2000 سائح سنويا، مؤكدا ان باإلمكان حتقيق 
ارقام كبيرة اذا ما توافر اجلو املناسب لذلك كالترويج 
اجليد للمناطق السياحية في تونس وتعريف السائح 

الكويتي باملعالم التونسية.
وعن تقييمه ملس���يرة بالده خالل ال� 54 عاما على 

االستقالل، قال باهية:
تونس لها سمعة طيبة لدى جميع دول العالم خاصة 
العربية منها، لكونها بدأت مس���يرتها منذ استقاللها 
من االستعمار الفرنسي عام 1956 في بناء مؤسسات 
الدولة وبناء االقتصاد وبناء الفرد التونسي من خالل 
التعليم وتوفير جميع اخلدمات الصحية واالجتماعية 

واالقتصادية رغم ضعف مواردها.
وأضاف: لقد اعتمدنا على طاقاتنا البشرية، حيث 
يعتبر دخل الفرد التونسي من اكبر الدخول في العالم 

العربي ودول املنطقة، مقارنة باملوارد املتوافرة.
وأشار الى ان بلده زراعي وصناعي ويشهد تطورا 
كبيرا في مج���ال املعلومات، مؤك���دا ان آفاق التطور 

طيبة ومبشرة.
وعن وضع االحتاد املغاربي في ظل وجود تكتالت 
اقليمية ودولية، قال: هو موجود وقائم على املستوى 
املؤسساتي، ولكنه دون تطلعات وآمال الشعوب املغاربية 

على املستوى العملي.
وأضاف: ما ينقص االحتاد املغاربي هو التفعيل.

في احتفال بالعيد الوطني التونسي الـ 54

الشـريعان: لجنـة الطاقة الشمسـية تجتمـع األسـبوع المقبل للنظر فـي عملها
باهيـة: النقـل واالسـتثمار أبرز أعمـال اللجنـة المشـتركة التونسـية ـ الكويتية


