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مؤتمر األطفال يعتمد 
توصية كويتية بتضمين 

البيئة في المناهج

الحمود: القيادة السياسية مهتمة بتنمية وصقل مواهب أبنائها الطلبة
احتفت سفارتنا في األردن بوفد وزارة 
التربية املشارك في مؤمتر األطفال العرب 

الذي عقد في عمان.
وألقى س����فيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود كلم����ة في وفد األطفال 
املشاركني اس����تهلها باإلشادة بفاعلية 
ومتيز املشاركة الكويتية والنتائج التي 

حققتها.

وقال الشيخ احلمود ألبنائه املشاركني 
»لقد رفعتم رؤوس����نا عاليا بالنتائج 
التي حققتموها في جلس����ات املؤمتر 

واملسابقات التي تخللته«.
وأضاف: »أظهرمت مبواهبكم ومتيزكم 
الصورة املشرفة لبلدنا الكويت وكنتم 

محل اعتزازنا وتقديرنا«.
وأك����د في كلمت����ه اهتم����ام القيادة 

السياس����ية الكويتية البال����غ بتنمية 
وصقل املواهب.

وأشار الشيخ فيصل احلمود في هذا 
السياق الى الدور الذي تقوم به وزارة 

التربية في هذا املجال.
الطف���ل حم����د بوناش��������ي  وقام 
بإلق��������اء نش����ي����د تخللت����ه كلمات 
شك����ر للس����في����ر الشيخ احلم���ود 

على احتفائ�����ه بالوف�����د.
الذي  الطفل بوناش����ي  كما متن����ى 
أظه����ر تفوقه في املؤمت����ر ان يبق�����ى 
أطفال الكويت عند حسن ظن القيادة 

السياسية.
وتسلم الشيخ فيصل احلمود درع 
الوفد من منال اخللف املش����رفة على 

الوفد.

� كونا: أكدت رئيسة  عمان 
وفد الكويت املشارك في مؤمتر 
الع���رب منال اخللف  األطفال 
اعتماد مشاركي املؤمتر توصية 
كويتي���ة تنص عل���ى تضمني 
املناه���ج التربوية مادة البيئة 
كمنهج علم���ي وتعميمها على 

املستوى العربي والعاملي.
وقالت في تصريح ل� »كونا« 
خالل حفل اختتام أعمال املؤمتر 
الليلة قبل املاضية ان التوصية 
الت���ي قدمه���ا الوفد ف���ي اطار 
التوصيات اخلتامية للمؤمتر 
سترفع الى جامعة الدول العربية 
واألمم املتح���دة ومنظمة األمم 
املتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
العتمادها في املناهج التربوية 
البيئي وتعزيز  الوعي  لزيادة 

جهود احلفاظ على البيئة.
واوضحت اخللف ان األطفال 
الكويتيني املشاركني في املؤمتر 
هم: »حمد جمال بوناشي وفهد 
محمد بوزبر وفرح محمد الفرحان 
وروان صاحب حسني«، مبينة 
املهم في  ال���دور  انهم عرضوا 
تعزيز الوعي البيئي واحلفاظ 

على البيئة.
واش���ارت ال���ى ان الكويت 
ضمن���ت املنهاج التربوي مادة 
متخصصة بالشأن البيئي حتت 
عنوان »مهارات حياتية« مؤكدة 
»متيز أطفال الكويت باملشاركة 
الفعالة في جميع أنشطة املؤمتر 
التي شملت ورشات عمل وأنشطة 
ثقافية وفنية وزيارات ميدانية 

ألماكن تاريخية وأثرية«.
وذك���رت اخللف ان املؤمتر 
أدى هدفه وكان ناجحا مبختلف 
املقاييس مشيدة بحسن األداء 
والتنظيم والضيافة التي حظي 

بها املشاركون في املؤمتر.
وحول باقي التوصيات التي 
خرج بها املؤمتر اش���ارت الى 
التي شددت  توصيات املؤمتر 
عل���ى ضرورة االس���تثمار في 
األبنية اخلضراء لتوفير الطاقة 
والتوس���ع العمراني العمودي 
واالستثمار في مصادر الطاقة 
البديل���ة وانش���اء احملمي���ات 

الطبيعية.
يذك���ر ان املرك���ز الوطني 
للثقافة والفنون في االردن نظم 
مؤمت���ر األطفال العرب وقامت 
األمي���رة اميان بنت احلس���ني 
برعاية أنش���طة اختتام أعمال 
املؤمتر ف���ي دورته ال� 30 التي 
شملت فقرات موسيقية قدمتها 
الش���رطة النس���ائية األردنية 
وت���الوة التوصي���ات وعرض 

ورشات العمل.

جمعية حماية البيئة 
تنظم برنامجًا صيفيًا 

ابتداء من اليوم
اعلنت االمينة العامة للجمعية 
الكويتية حلماية البيئة وجدان 
العقاب امس ان اجلمعية تقوم 
بتنظم برنامج بيئي يضم اربع 
دورات صيفية ابتداء من اليوم 
حتى الثاني من اغسطس املقبل. 
العق����اب ان اجلمعية  وقال����ت 
تستقبل حاليا طلبات املشاركني 
في البرنام����ج البيئي الصيفي 
ان����ه ميك����ن للمتقدمني  مبينة 
املش����اركة في أكثر م����ن دورة 
حساب رغبتهم وذلك لتكثيف 
وقت الدورات خالل ثالثة ايام. 
واوضحت ان البرنامج يتضمن 
اربع دورات ه����ي دورة تدوير 
النفايات املنزلية ودورة سجل 
الطبيعة البحري ودورة سجل 
الطبيعة النباتي ودورة محطة 
االرصاد اجلوية حيث تس����تمر 
كل دورة ملدة ثالثة ايام حسب 
مواعيد حددتها اجلمعية. وبينت 
ان دورة النفايات املنزلية تركز 
على الفئات العمرية من خمس 
الى سبع سنوات ومن 8 الى 12 
ومن 13 الى 18 سنة بينما تركز كل 
من دورة سجل الطبيعة البحرية 
النباتي  الطبيعة  ودورة سجل 
ودورة محطة االرصاد اجلوية 
على الفئة العمرية من 8 الى 12 
ومن 13 الى 18 سنة. وقالت العقاب 
ان اجلمعية تهدف من تنظيمها 
لهذا البرنامج الى تعزيز الوعي 
البيئي لدى الناشئني وتسليط 
الضوء على دورهم في حماية 
البيئة من خالل بعض املمارسات 

اليومية البسيطة.

الشيخ فيصل احلمود لدى تسلمه الدرع من منال اخللف واألطفال املشاركني في املؤمتر


