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 المحيالن: القيادات التعليمية تدرك أهمية إدخال وسائل 
التكنولوجيا المتقدمة لتأهيل أجيال المستقبل الرقمي

كان من اهم عوامل هذا الفشل 
هو عدم اعداد وتأهيل املعلمني 
بالصورة الكافية ليتعاملوا مع 
بيئة التعليم اجلديدة من خالل 
التكنولوجي  وسائل االتصال 
حيث كان املعلم غير قادر على 
التكيف مع املعطيات اجلديدة 
بالرغم من حصوله على شهادة 
ICDL وعليـــه فإننـــي أرى ان 
التعليـــم اإللكتروني لن تؤتى 
ثماره مـــا لم يتـــم اوال اعداد 
وتأهيل املعلمني واألكادمييني 
للتمكن من التعامل مع مهارات 
وقدرات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال اجلديـــدة في بيئة 

العملية التعليمية.
  من جهته، اعرب ممثل فريق 
اململكة املتحدة في منظمة ايبكت 
األوروبية جاك ويلز عن سروره 
لزيـــارة الكويت ألول مرة كما 
اوضح ان تطوير البنية التحتية 
ألي مؤسســـة تعليمية ليست 
العنصـــر الوحيد فـــي أركان 
البيئـــة التعليمية بل يجب ان 
يتم تأهيل وتطوير املعلم بحيث 
التطورات في  يواكب جميـــع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
اجلديدة كأساس إلجناح العملية 
التعليمية، يذكر ان جاك ويلز 
سيقوم بعرض جتربة االحتاد 
األوروبي في هذا الصدد من خالل 

ورش العمل. 

املتقدمة في تأهيل  الوســـائل 
أجيال املستقبل الرقمي والذي 
يبدو اننا متجهني نحوه بأسرع 

مما كنا نعتقد او نتصور.
  بدورهـــا كشـــفت مديـــرة 
معهد كواليتاس لالستشارات 
القطان عن  والتدريب اميـــان 
جتربتهـــا العمليـــة في مجال 
تطبيق التعليم االلكتروني في 
احدى مدارس وزارة التربية التي 
كانت حتت ادارتها، اذ اعربت انه 
قد مت اعداد هذه املدرسة بشكل 
كامل لتكـــون جاهزة لتطبيق 
نظام التعليم االلكتروني لكن 
هذه التجربة قد القت الفشل، وقد 

وهو املعلم النائب واملفوض األول 
ليس من قبـــل إدارات املدارس 
التربوية  وقيـــادات العمليـــة 
فحسب بل من قبل اولياء االمور 
بالكامل فهو اجلسر  واملجتمع 
الذي تعبر مـــن خالله معظم 
العلمية بل  مكتسبات طلبتنا 
والقيمية واالخالقية، كما اضاف 
ان اجتاه الكويت نحو تطوير 
التعليم وتعزيزه بوسائل العصر 
التقنية املتقدمة وسعيها العتماد 
برامج التعليم االلكتروني شيء 
يدعو للفخـــر واالطمئنان بأن 
القيـــادات التعليميـــة في هذا 
البلد مدركة اهمية ادخال تلك 

 نظمـــت شـــركة املجموعة 
التعليمية القابضة صباح امس 
املؤمتر األول للتعليم اإللكتروني 
للمعلمـــني واألكادمييني حتت 
عنوان «املعلم في بيئة التعليم 
اإللكتروني» في قاعة املؤمترات 
الكبرى بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت» حتـــت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حيث مت التطرق 
الى اهمية التعليم الذي يواكب 
تطورات العصر باعتباره بوابة 
تندفع عبرها األمم والشعوب 
في خطوات واثقة نحو التقدم 
والرقي وبناء احلضارة وبناء 
االنسان باعتباره األساس األول 
لعملية التقدم من خالل العلم مع 
بيان ان التعليم اإللكتروني قد 
أصبح الشكل التعليمي اجلديد 
واحدى ثماره ثورة التكنولوجيا 
احلاصلة في زمـــن املتغيرات 
احلديثة وكيف أصبح الطموح 
الذي راود معظم وزراء التعليم 
وخبراء التربية ومعدي املناهج 

في معظم دول العالم.
  وعليه فقد صـــرح رئيس 
إدارة شركة املجموعة  مجلس 
التعليمية القابضة د.عبدالرحمن 
احمليالن قائـــال ان هذا املؤمتر 
يبحث في احـــد اهم اجلوانب 
احملددة جلودة التربية والتعليم 
وكفاءته اينما كان وفي كل زمان 

 بيان عاكوم
الرســــمي لوزارة  الناطق    أكد 
اخلارجيــــة اإليرانية واملســــاعد 
اخلاص لوزير اخلارجية امني مهمان 
برســــت أن املنطقة لن تشهد أي 
الغرب  اعتداء عسكري ليس الن 
ال يريدون االعتــــداء وإمنا ألنهم 
عاجزون عن ذلك مشيرا الى انهم 
اذا كانوا قادرين على االعتداء ولم 
يخشوا من تداعياته لقاموا به منذ 
سنوات. وردا على سؤال لـ «األنباء» 
فــــي جمعية  خالل اســــتضافته 
الصحافيني مساء أمس بخصوص 
القلق اخلليجي من النووي اإليراني 
ودعوته دائما ان تكون إيران شفافة 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وكذلك من محطة بوشهر النووية 
القريبة جــــدا من الكويت، قال ان 
كل نشاطات إيران النووية حتت 
إشراف الوكالة الدولية الفتا الى 
ان كاميرات خبراء الوكالة ترصد 
كل التحركات املوجودة في املنشآت 
النوويــــة ليال ونهارا وأكثر من ٥ 
آالف خبيــــر فتشــــوا وراقبوا كل 
املنشآت النووية في إيران مؤكدا 
انه ليــــس هناك أي دولة تتعاون 

مع الوكالة افضل من إيران.
  وقال ان تقاريــــر األمني العام 
كلها تبني عدم مشاهدة أي نشاط 
غير ســــلمي إليران مشيرا إلى ان 
مسألة القلق تأتي ضمن التخويف 
الذي ميارســــه الغرب مشيرا الى 
ان محطة بوشــــهر تتمتع بأفضل 
وأعلى املقاييس، وان خبراء الوكالة 
الدولية أكدوا مرارا مقاييس الضمان 
والسالمة واألمان لهذه احملطة، وقال 
ال شــــك أننا اذا لم نراع مقاييس 
السالمة فســــيصاب أبناء شعبنا 
قبل اآلخرين. وأضاف: الغرب يقول 
انه مــــن املمكن ان تكون مقاييس 
الضمان موجودة ولكن من املمكن 
حدوث زالزل او عمل عسكري ماذا 
سيكون الوضع؟ أقول هنا انه في 
الدول الغربية هنــــاك الكثير من 
النووية متسائال: هل  املنشــــآت 
ميكن للدول الغربية ان تنســــق 
مع رب العاملني كي متنع حصول 
زالزل لتلك املنشآت؟، مشيرا إلى 
ان الغرب يطرح هذه القضايا ملنع 
إيران من حتقيق تقدم في التقنية 

العراق ولبنان وفلسطني سياسة 
واضحة وشفافة مؤكدا دعم طهران 
بقوة لوحدة تراب الدول اإلسالمية 
وعدم التدخل األجنبي، وبني أن 
الضغـــوط الغربيـــة على إيران 
تأتـــي في إطـــار احليلولة دون 
امتالك التقنية النووية املتطورة، 
مشيرا إلى أن بالده لديها أكثر من 
٢٠٠٠ عالم متخصص في الطاقة 
النووية.وأوضح أن بالده كانت 
من أولى الدول التي انضمت إلى 
الدولية للطاقة  الوكالة  معاهدة 
الذرية ووقعت على حظر انتشار 
أسلحة الدمار الشامل، الفتا إلى 
أن املعاهدة تســـتند إلى ٣ نقاط 
هي أن الدولة التي متتلك أسلحة 
نووية البد أن تبادر إلى التخلص 
مما متلكه وأمـــا النقطة الثانية 
فهي االمتناع عـــن تصدير تلك 
األســـلحة إلـــى دول أخرى فيما 
تكون النقطة الثالثة حق االمتالك 
الســـلمي للطاقة النووية للدول 
التي وقعت على املعاهدة. وقال 
ان الدول الكبرى لم تتنازل عن 
أسلحتها فأميركا تعترف بامتالكها 
٥١٣٠ سالحا نوويا وهو ما يكفي 
إلبادة العالم عدة مرات متسائال 
من الذي استخدم القنبلة النووية 
ألول مـــرة؟! وأوضح مهمان أن 
الكيان الصهيوني ميتلك ٢٠٠ رأس 
نووية فمن الـــذي أعطاه إياها؟ 
وبذلك يكون قد مت نقض النقطتني 
النقطة  أما  األوليني في املعاهدة 
الثالثة التي تخص االســـتخدام 
السلمي فإن طهران ونشاطها يتم 
حتت مراقبة الوكالة الدولية وليس 
لديها ما تخفيه مستغربا إحالة 
امللف إلى مجلـــس األمن الدولي 

وكأن بالده ترتكب خطأ. 
  من جهته رحب أمني الصندوق 
في جمعيـــة الصحافيني الزميل 
عدنان الراشد بالضيف وحضوره 
على رأس عـــدد من الصحافيني 
اإليرانيني، مشـــيرا إلى ان إيران 
تشـــكل اليـــوم محورا يشـــغل 
بال العالم علـــى النطاق الدولي 
واالقليمي وبالتالي هذه املسائل 
ســـتكون مدار بحث بني الضيف 

اإليراني والصحافة الكويتية. 

 خالل المؤتمر األول للتعليم اإللكتروني بتنظيم المجموعة التعليمية القابضة 

 د.عبدالرحمن احمليالن متحدثا 

(محمد ماهر)   متابعة من احلضور ملؤمتر التعليم اإللكتروني األول 

 مساعد وزير اخلارجية اإليراني أمني مهمان متوسطا نائب رئيس التحرير وأمني صندوق جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد ود.سمير أرشدي   (هاني الشمري)  جانب من احلضور يتقدمهم القائم باألعمال اإليراني سيد محمد شهابي والزميل أحمد بهبهاني 

 مهمان: محطة «بوشهر» آمنة والغرب يخلق الحجج ليبرر وجوده العسكري

 كل نشاطات طهران النووية تحت إشراف الوكالة الدولية وليست هناك دولة متعاونة معها كإيران
 الغرب يتحدث عن احتمال وقوع  زلزال في «بوشهر» فهل يمكنهم التنسيق مع رب العالمين لمنعه؟!
 مناوراتنا  العسكرية تساهم في دعم األمن ولو شعر الغرب بأننا ضعفاء العتدوا علينا منذ سنوات

 مساعد وزير الخارجية اإليراني أكد خالل استضافته في جمعية الصحافيين عدم عالقة بالده بشبكات التجسس التي اكتشفت مؤخرًا

النووية.
  وأشار الى انه لدى إيران أكثر 
مــــن ألفي عالم مختص بالشــــأن 
النووي وبالتالي لن تتراجع ولو 
خطوة واحدة عن حقوق شعبها 
في هذا املجال مؤكدا استعداد إيران 
لتقدمي كل تقنيــــة علمية نووية 
حتصل عليها لدول اجلوار والدول 

اإلسالمية.

  المناورات تحقق األمن والسالم

  وبخصوص املناورات العسكرية 
التي جتريها، قال مهمان: ان قوة 
إيران هــــي التي تردع احلرب في 
املنطقة. وأضاف «لذلك قدرة إيران 
الدفاعية تســــبب استتبابا لألمن 
في املنطقة والســــالم، مشيرا إلى 
ان املناورات التي تقوم بها إيران 

الكويت وإيران لفــــت مهمان الى 
ان هــــذا املوضوع يأتي من ضمن 
املوضوعــــات املطروحة منذ زمن 
بعيد وســــيتم حلــــه ضمن جلان 

متخصصة مشتركة.
  وأعلن عن دعــــم بالده إللغاء 
التأشــــيرات بني الدول اإلسالمية 
لزيــــادة التواصــــل واللقــــاء بني 
الشــــعوب.  ولفت إلى أن بعض 
املشــــكالت مع الدول املجارة مثل 
اإلمارات ميكن ان حتل عن طريق 
التحاور املباشــــر، متســــائال من 
املســــتفيد من هذه اخلالفات غير 

الكيان الصهيوني؟

  سياستنا واضحة

  وقال مهمان: ان سياسة بالده 
جتاه امللفـــات في املنطقة ومنها 

لها جانب ردع وتساهم في حتقيق 
األمن والســــالم في املنطقة وقال 
«كونوا على ثقــــة لو كنا ضعفاء 
فاحتمال شــــن أي اعتداء سيكون 
أكثر بكثيــــر». وأضاف «ان إيران 
ال تشعر بالقلق، ألنه ليس هناك 
أي مبرر للقلق فــــي دول املنطقة 
وإمنا هناك حجــــج تخلقها الدول 
الغربية لتبرر وجودها العسكري 

بني دولنا».
  وأضاف: «إننا نعيش في عالم 
يجيز االعتداء على الدول الضعيفة 
وال نعيش في عالم تسوده العدالة». 
مشيرا إلى ان «فوبيا إيران» التي 
استطاع اإلعالم الغربي أن يروج لها 
استندت إلى معلومات غير صحيحة 
وأضاف أن ما يهدد دولنا هو العداء 
الذي تضمره تلك الدول إلى اإلسالم. 

وبخصوص شبكات التجسس التي 
اعترف بعضها بعالقتها بإيران نفى 
مهمان عالقة بالده بأي من شبكات 
التجسس التي ألقي القبض عليها 
في الكويت والبحرين مؤكدا رفض 

بالده ملثل هذه األساليب.
  وأوضح مهمان أن إثارة مثل تلك 
املوضوعات بني فترة وأخرى إمنا 
هي لنسيان جرائم الكيان الصهيوني 

في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
داعيا اجلميع البحث عن أســــباب 

إثارة مثل تلك األمور.
   وشدد على ضرورة التصدي ملثل 
تلك احلمالت اإلعالمية املغرضة عبر 

التعاون اإلعالمي في املنطقة،  

  الجرف القاري

  وبخصوص اجلرف القاري بني 

 سفير إيراني جديد الفضالة ليس في إيران
ــني الفضالة وعدم  ــدان املواطن حس ــد مهمان فق  أك
وجوده بإيران مبينا استعداد إيران للكشف عن مصيره 
ــاهد على هذا املوضوع، معبرا  اذا كان هناك أي اثر أو ش

عن أسفه وحزنه وتعاطفه مع أهالي الفضالة. 

ــفير إيراني جديد إلى الكويت قال مهمان انه مت تغيير وتبديل   بخصوص تأخر وصول س
السفراء وبالتالي من مت اختياره في وقت سابق كسفير إيراني في الكويت تسلم مهاما أخرى 
ــيرا الى ان القائم باألعمال احلالي سيد شهابي ميارس  ــيتم إيفاد سفير جديد قريبا، مش وس

مهامه أكثر من ٥ سفراء وليس هناك أي شعور بالفراغ لعدم وجود سفير.
 


