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وزيرة التربية في كلمة لها مبناسبة الذكرى الـ 50 النضمامنا إلى املنظمة الدولية:

صاحب السمو يتمنى لـ»اليونسكو« التقدم والكويت تقدم 
اخلير لإلنسان بصرف النظر عن جنسه ولونه ومعتقده

املتواصل لتمثيل الكويت احلالي 
في املجلس التنفيذي د.حسن 

االبراهيم.
وأشاد الصياد بالدور الريادي 
لرجل الفكر والسياسة والنضال 
الذي  الربعي  املرحوم د.أحمد 
أراد توحي���د املواقف العربية 
في اليونسكو عندما رآها وهو 
يحضر أحد املؤمترات الدولية 
منشقة ومنقسمة قائال للجميع 
»ال تتنافس���وا فتفش���لوا في 
قدرتك���م على اختي���ار الرجل 
املناسب للموقف املناسب بصرف 
النظر عن دولت���ه وموقعه«، 
وأضاف »قد كنت شاهدا خالل 
عملي في اليونسكو مبا يقارب 
ثالثة عقود سفيرا ثم مساعدا 
ملدير عام اليونسكو انه كل ما 
نس���ينا أو جتاهلنا ما قال به 
وآمن به د.الربعي أصابنا الفشل 
وحلقت بنا الهزائم في س���ائر 
احملافل الدولية بشكل عام وفي 

اليونسكو بشكل خاص«.
ومض���ى قائ���ال: »ال ميكن 
املتمي���زة  ان أنس���ى األدوار 
الت���ي لعبها س���فراء الكويت 
في اليونس���كو مثل د.مساعد 
الهارون ود.عبدالرزاق النفيسي 
الذي ترأس املجموعة العربية 
وكذلك مجموعة دول ال� 77 حتى 
العام، وقام بجهود  مطلع هذا 
ملموسة في دعم وتنمية خطة 
الثقافة العربية في اليونسكو 
وتعزيز احلوار والتفاهم بني 
س���ائر املجموعة اجلغرافية«، 
الري���ادي لألمني  الدور  مثمنا 
العام احلالي في احلوار العربي � 
األوروبي ودعم احلوار والتفاهم 
بني دول اجلنوب ودول الشمال 
الكويت  التعاون بني  وتعزيز 
واليونسكو مبختلف مجاالت 

التربية والثقافة والعلوم.

التراث  عب���ر احملافظة عل���ى 
وتشجيع احلوار وتبني حوار 
احلضارات بوصف هذا احلوار 
تأصيال للسالم في عقول البشر، 
مشيرة الى أهمية بناء مجتمعات 
املعرفة ودع���م حرية التعبير 
واحملافظة على التنوع العاملي 
في إنتاج املواد الثقافية ونشرها 
والعمل على ارساء دميوقراطية 
الوصول الى املعلومات واملعرفة 

وتسهيلها.
وذكرت احلمود دور الكويت 
البارز واسهاماتها املتواصلة في 
املؤمترات العامة التي تعقدها 
املنظمة كل سنتني في باريس 
ومشاركتها الفاعلة في مجلس 
التربية، مشيرة الى ان تخصيص 
جائزة باسم االمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد لألبحاث اخلاصة 
بذوي االحتياجات اخلاصة من 
االعاقة الذهنية ما هو إال تأكيد 
لدور الكويت الفاعل واضطالعها 
مبسؤولياتها بوصفها عضوا 
من أعضاء هذه املنظمة الدولية 
حيث متنح اجلائزة لفائز عربي 

وآخر غير عربي كل سنتني.
من جانبه، أشار ممثل املديرة 
العامة ملنظمة اليونسكو احمد 
الصياد الى دعم الكويت السخي 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
من خالل جائزة االمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد والتي شكلت 
انطالقة جديدة ما بني الكويت 
واليونسكو في 2006، مثنيا على 
العطاء الديبلوماسي والثقافي 
والتربوي املتميز للكويت في 
سائر هيئات اليونسكو، خاصا 
بالذكر االسهام الثقافي املتميز 
للمرحوم عبدالعزيز حس���ني 
اثن���اء توليه متثي���ل الكويت 
في األعوام 1983 � 1987 وكذلك 
الثقاف���ي والتربوي  العط���اء 

الس���مو  برعاي���ة صاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد، 
احتفلت الكويت أمس بالذكرى 
ال���� 50 النضمامها الى منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة )اليونسكو(.
التربية  ونقل���ت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود متنيات سموه للمنظمة 
باملزيد من التقدم والرفعة في 

خدمة القضايا اإلنسانية.
وأش���ارت احلم���ود ف���ي 
االحتفال الذي أقيم أمس على 
مسرح كلية التربية االساسية 
بالشامية إلى سعي الكويت منذ 
نشأتها الى االنضمام للمنظمات 
العالم  العاملية واالنفتاح على 
والتفاعل اإليجابي معه من خالل 
االس���هام في األنشطة الدولية 
التي تستهدف اخلير لإلنسان 
مهما كان وطنه وجنسه ولونه 

ومعتقده.
وأك����دت على إس����هامات 
الكويت بفاعلية وإيجابية في 
أنشطة املنظمة حيث تبوأت 
العديد من مراكزها واختيرت 
لعضوي����ة املجلس التنفيذي 
بها في أكثر من دورة، مبينة 
ان الكوي����ت ش����غلت أيض����ا 
الرئاس����ية  املناصب  بع����ض 
مث����ل رئاس����تها للمجموعة 
العربية في اليونسكو، الفتة 
الى مش����اركتها في عضوية 
جل����ان عدي����دة مث����ل جلنة 
احمليط����ات وجلنة املعلومات 
التراث، باإلضافة إلى  وجلنة 
مشاركتها في مشاريع عديدة 
التربية والثقافة  في مجاالت 
والعلوم ومنها مشروع املدارس 
املنتسبة لليونسكو.واشارت 
الى تطبيق الكويت للعديد من 
البرامج اخلاصة باليونسكو 
التي  القضايا  واالس����هام في 
تتوج����ه اليه����ا عناي����ة هذه 
املنظمة العاملي����ة الرائدة في 
إطار س����عيها الى اإلسهام في 
الس����الم واألمن عبر التعليم 
والعل����وم والثقافة واإلعالم، 
مؤكدة على املهام التي تختص 
بها كاالهتمام بالتعليم بوصفه 
القوة التي حتدد مستقبل الدول 
وتسهم في بناء قاعدة املعارف 
الالزمة للتطور  واالمكانيات 
والنمو االقتصادي واالجتماعي 
ودعم مبادئ التضامن والتكافل 

والتسامح واالنفتاح.
التعليم  ان  ال���ى  ولفت���ت 
واحد من حقوق اإلنسان التي 
ينبغي ان تكون متاحة للجميع، 
باإلضافة الى توفير موارد املياه 
العذبة لتحقيق األمن اإلنساني 
وتعميم الوعي العاملي باملياه، 
مؤكدة أهمي���ة تعزيز التنوع 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود تكرم د.يعقوب الرفاعي

الصياد: الكويت 
تعد من رواد 
تعزيز احلياة 
الدميوقراطية

.. البعيجان: إنشاء أول مقر بيئي  في البالد
أكد األمين العام لمنظمة اليونسكو في الكويت عبداللطيف 

البعيجان ان المنظمة لها دور واسهامات في عضوية المجلس 
التنفيذي واللجان التي شكلت في مجاالت عديدة المنبثقة 

من المؤتمر العام الذي تعقده كل سنتين، مثمنا تفاعلها 
وتشجيعها على البحوث والدراسات الخاصة للقضايا التي 
تعنى بها المنظمة وتمثلت في عدة مساهمات منها إنشاء 

جائزة االمير الراحل الشيخ جابر األحمد، مبينا انها تقدم كل 
عامين للبحوث المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين 
ذهنيا باإلضافة الى إنشاء الكويت ألول مقر بيئي في الشرق 

األوسط والذي نتطلع الى ان يتم تطويره بغية ان تستفيد 

منه دول المنطقة على غرار االستفادة التي أتيحت لتلك الدول 
عند إنشاء المركز االقليمي للطفولة واألمومة ومركز تطوير 

رياض األطفال.
وأضاف وعلى صعيد آخر، تتفاعل الكويت من خالل ترشيح 
ابنائها لجوائز اليونسكو المختلفة، مشيدا ببصمات الكويت 
الواضحة واالسهامات الجلية في تبادل المنافع والخبرات مع 

الدول الصديقة، مؤكدا انها تتضح صورها في الدعم المتبادل 
الذي تتعهد به الكويت في انتخابات المجلس التنفيذي وفي 

لجان المؤتمر العام وتبادل المنح الدراسية والتبرعات السخية 
للبرامج المتنوعة للدول والمنظمات المختلفة.

عبداللطيف البعيجان

امللتقى الـ 16 لـ » تعليمية العاصمة« األحد املقبل

»حولي« تسلط الضوء على مستجدات امليدان التربوي
التعليمية  جميع األوس����اط 

بجميع فئاتها.
تقي����م منطق����ة العاصمة 
الملتقى السادس  التعليمية 
عش����ر حول دور المدرس����ة 
واألسرة والمجتمع في مواجهة 
العنف الطالبي تحت شعار 
»مدارس آمنة.. بحب الوطن 
والتس����امح« برعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي الحمود.
الملتقى عند  تبدأ انشطة 
الثامنة والنصف من صباح 
الجاري  المقب����ل 27  األح����د 
بمدرسة »أم عطية االنصارية« 
االبتدائي����ة بن����ات بمنطقة 
ضاحية عبداهلل السالم، بحلقة 
نقاشية عملية لمكاتب الخدمة 

االجتماعية والنفسية.
على ان يتم عرض االوراق 
العملية الفائزة االحد 3 أبريل 
الثامن����ة والنص����ف صباحا 
بثانوي����ة ش����ريفة العوضي 

بالعديلية.
وفي التاسع من صباح 7 
أبريل بثانوية شريفة العوضي 
ايضا، س����يكون حفل ختام 
الوكيل  الملتق����ى بحض����ور 

المساعد للتعليم العام.

وخصصت لرؤساء األقسام، 
في حين ستتناول المحاضرة 
الثانية »االرتقاء بالتنظيمات 
الداعمة لتحقيق  المدرسية 
الجودة« وتحاضر فيها د.مريم 
المذكور وخصصت للمديرين 

المساعدين.
وذكرت انه في اليوم الرابع 
للملتقى ستنظم محاضرتان 
الجدد  خصصت����ا للمعلمين 
األولى حول طريقة »اكساب 
المعلمي����ن أفضل أس����اليب 
اإلدارة«، فيما تتناول المحاضرة 
الثانية »استخدام تكنولوجيا 
التعلي����م والمعلوم����ات في 

العملية التربوية«.
الي����وم األخير  ان  وقالت 
للملتق����ى يتضمن محاضرة 
واح����دة عنوانها »الس����عي 
لتحقي����ق الرض����ا الوظيفي 
وتعمي����ق ال����والء واالنتماء 
المهني والمؤسسي« تقدمها 
د.اقبال المطوع حيث خصصت 

لمديري المدارس.
وأضافت الشريف أن هذا 
الملتقى سيسلط الضوء على 
العديد من المحاور التربوية 
المهمة والمستجدة في الساحة 
التربوية والتي تهم وتخدم 

تنظ���م منطق���ة حول���ي 
التعليمي���ة برعاي���ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
الحم���ود ملتقاها  د.موضي 
الثقاف���ي األول تحت عنوان 
»إخالص بال ح���دود« األحد 
المقبل ويس���تمر 5 أيام في 

مدرسة شيخان الفارسي.
التعليم  وقالت مراق���ب 
المنطقة ليلى  االبتدائي في 
الشريف في تصريح صحافي 
امس ان جدول انشطة الملتقى 
سيتضمن في يومه األول حفل 
االفتتاح وعدة برامج تربوية 
س���يحضرها نخبة من أهل 
الميدان التربوي، فيما ستقام 
التالي محاضرة  الي���وم  في 
حول »تطوير أداء القياديين 
التربويين وتحقيق االنتماء 
الترب���وي وتنمية العالقات 
اإلنسانية« خصصت لمديري 
ومديرات المدارس، وسيلقيها 

د.عبدالعزيز المحيلبي.
الش���ريف ان  وأضاف���ت 
الثالث  اليوم  جدول أنشطة 
للملتقى يتضمن محاضرتين 
األولى ع���ن مفهوم »الجودة 
وكيفي���ة تحقي���ق أهدافها« 
القطان  س���تلقيها د.عروب 

رقية حسني

ليلى الشريف


