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حصل على 12 صوتًا مقابل 9 أصوات للمرشح التونسي

انتخاب عبداهلل محارب مديرًا عامًا جديدًا ملنظمة األلكسو
العربية، مؤكدا أنه يتطلع الى 
املساعدة واملعاونة من جميع 
الدول األعضاء وأصحاب اخلبرة 
في هذا املجال م���ن املنظمات 
اإلقليمي���ة والدولي���ة املماثلة 
الس���يما منظمة اليونيس���كو 

ومنظمة االيسيسكو.
وأعرب ع���ن أمانيه في أن 
يوفق���ه اهلل في ه���ذه املهمة 
اجلسيمة بالتعاون مع جميع 
العربي���ة لوضع خطة  الدول 
شاملة ومتكاملة ملختلف أنشطة 
املنظم���ة وبرامجها لتطويرها 
ومواجهة التحديات املطروحة 
في مج���االت الثقافة والتربية 
والعل���وم مبا يخ���دم الوطن 

واالنسان العربي.
وتلقى محارب ووفد الكويت 
بقيادة وزي���ر التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
التهاني من  املناس���بة  به���ذه 
الوزراء رؤساء الوفود وأعضاء 
الوفود املش���اركة في املؤمتر 
العام وكذل���ك من االمني العام 
ملنظمة االيسيسكو د.عبدالعزيز 

التويجري.
ومن املنتظر أن يعقد املؤمتر 
العام ملنظمة االلكسو جلسته 
اخلتامية لإلعالن رس���ميا عن 
نتائج أعمال هذه الدورة ال� 21 
وفي مقدمتها انتخاب مرش���ح 
الكويت د.محارب مديرا جديدا 
ل� 4  للمنظم���ة لدورة متت���د 

سنوات.
ويترأس وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
وفد الكويت الى هذا املؤمتر العام 
لاللكسو والذي يضم في عضويته 
كال من الوكيل املس���اعد بوزارة 
التربية فهد الغيص واالمني العام 
للجنة الوطنية للتربية والثقافة 
البعيجان  والعلوم عبداللطيف 
ومدير التخطيط بالوزارة سالم 
الفيلكاوي ومدير املناهج بالوزارة 
س���عود احلربي ومراقب مكتب 

وزير التربية سماح الفرحان.

املؤمتر العام للمنظمة العربية 
للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم 
)الكسو( مديرا عاما للمنظمة 
يحمله مسؤولية ثقيلة لقيادة 
منظمة عربية مهمة أنشئت منذ 

42 عاما.
وأوضح د.محارب ل� »كونا« 
في تصريح عقب إعالن انتخابه 
للمنصب من قبل أغلبية أصوات 
الدول  الوزراء ورؤساء وفود 
األعضاء ف���ي املؤمتر العام أن 
أمام���ه الكثير م���ن التحديات 
وامله���ام التي يتعني القيام بها 

على رأس هذه املنظمة.
وأض���اف مح���ارب أن هذه 
املنظمة العريقة واملهمة للنهوض 
باإلنس���ان العربي حتتاج الى 
جه���د كبير إلص���الح هياكلها 
وحتديث أس���اليب عملها على 
الدول  مستوى اإلعالم وواقع 

الوزير احلجرف  كما شكر 
على وجه اخلصوص األشقاء 
ف���ي دول مجل���س التع���اون 
اخلليجي عل���ى دعمهم الكبير 
ملرشح الكويت، متمنيا للدكتور 
احملارب كل التوفيق في مهامه 

اجلديدة.
كما توجه بالشكر الى وزير 
التونسي عبداللطيف  التربية 
عبيد على إدارته ألعمال املؤمتر 
العام، مثمنا عاليا أيضا الدور 
الكبير الذي قام به املدير العام 
السابق ملنظمة االلكسو د.محمد 
العزيز ابن عاشور خالل توليه 

لهذه املهام.
بدوره، قال املستشار مبركز 
البحوث والدراسات مبجلس 
الوزراء وأستاذ اللغة العربية 
بجامع���ة الكوي���ت د.عبداهلل 
انتخاب���ه من قبل  ان  محارب 

عن الثقة التامة في إمكانياته 
وقدراته للقيام بهذه املهمة.

كما أكد دع���م الكويت لهذا 
العمل العربي مبنظمة االلكسو 
والذي يؤسس للتعاون والتكامل 
العرب���ي في ش���تى املجاالت 
قائال: »وهذا هو ديدن وموقف 
الكويت الثابت واملبدئي في دعم 
منظمات العمل العربي بأشكاله 

املختلفة«.
وتوجه رئيس الوفد الكويتي 
باملناسبة بالش���كر والتقدير 
الى جمي���ع االخوة واالخوات 
في املؤمتر العام للمنظمة على 
روح »التنافسية اجلميلة جدا«، 
الكويت  الى أن مرشح  مشيرا 
د.احملارب ال���ذي فاز مبنصب 
املدير الع���ام للمنظمة هو في 
نهاية املطاف ليس كويتيا فقط 

بل هو ميثل جميع العرب.

وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وإلى الشعب 
الكويتي الكرمي على فوز أحد 
الكفاءات الكويتية بهذا املنصب 
على رأس منظمة عربية مهمة 

جدا«.
وأوض���ح الوزير احلجرف 
أن هذا الفوز جاء أيضا اميانا 
القي���ادة واحلكومة بدعم  من 
الكفاءات الكويتية لتأخذ وتتبوأ 
مكانها للعمل في منظمات العمل 
العربي املشترك، متمنيا له كل 
التوفيق والس���داد »وهو أهل 

لهذه املسؤولية«.
وجدد رئيس الوفد الكويتي 
الوزي���ر احلجرف باملناس���بة 
الكويت وتعزيزها لعمل  دعم 
املنظمة، مش���يرا الى أن املدير 
العام اجلديد د.احملارب عليه 
الكثير من املسؤوليات، معبرا 

للمؤمتر العام عبداللطيف عبيد 
ومرش���حان آخران من العراق 

وموريتانيا.
وأكد د.احلجرف ان د.عبداهلل 
محارب »كفاءة كويتية وعربية 
عالية قادرة على قيادة هذه املنظمة 

املهمة في هذه املرحلة«.
وأعرب احلجرف في تصريح 
ل� »كونا« عن السعادة والفخر 
واالعتزاز بانتخاب د.احملارب 
املهمة  املنظم���ة  لقيادة ه���ذه 
جدا والتي عليها مس���ؤوليات 
كبيرة، السيما في هذه الفترة 
التي يشهد فيها العالم العربي 

الكثير من التغيرات.
وقال انه »يزف بهذه املناسبة 
أيضا التهاني ويرفعها الى مقام 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وإلى سمو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف األحمد 

تون���س � كون���ا: أكد وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
رئيس وفد الكويت في املؤمتر 
العام ال���� 21 للمنظمة العربية 
للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم 
)الكسو( د.نايف احلجرف امس 
أنه مت انتخاب مرشح الكويت 
البحوث  املستش���ار مبرك���ز 
والدراس���ات مبجلس الوزراء 
وأستاذ اللغة العربية بجامعة 
الكويت د.عبداهلل محارب مديرا 

عاما جديدا للمنظمة.
وأوض���ح الوزير احلجرف 
في تصريح ل���� »كونا« عقب 
اجتماع وزاري مغلق اس���تمر 
نحو 4 ساعات أن مرشح الكويت 
د.مح���ارب حصل ف���ي عملية 
االقتراع على 12 صوتا مقابل 9 
أصوات في جولة انتخابية ثانية 
للمرشح التونسي وزير التربية 
ورئيس الدورة احلالية للمؤمتر 
العام للمنظمة د.عبداللطيف 

عبيد.
يذك���ر أن املفك���ر ورج���ل 
الثقاف���ة الكويت���ي د.محارب 
العام  كان مرشحا في املؤمتر 
املنعقد حاليا في تونس ملنصب 
الع���ام للمنظمة ضمن  املدير 
منافسة مع 3 مرشحني آخرين 
بينهم وزير التربية التونسي 
احلالي ورئيس الدورة احلالية 

د.عبداهلل محارب ود.عبدالعزيز التويجريد.نايف احلجرف مهنئا د.عبداهلل محارب عقب انتخابه مديرا ملنظمة األلكسو

د.عبداهلل محارب

احلجرف: احملارب 
كفاءة كويتية وعربية 

قادرة على قيادة 
املنظمة

محارب: »األلكسو« 
حتتاج إلى جهد 

كبير إلصالح هياكلها 
وحتديث أساليب 

عملها

IAVE مبشاركة نادي سنايا التابع للمنظمة العاملية للجهد التطوعي

الكويت تشارك في مؤمتر األعمال التطوعية العاملي في لندن
ان مشاركة الكويت عززت من 
دورها في العمل التطوعي وكانت 
جتربة ممتع���ة ومفيدة، حيث 
اكتسبوا خبرات عديدة عن فكرة 
العمل التطوعي العاملي، وتبادلوا 
اخلبرات التطوعية مع العديد من 
الشباب والكبار املشاركني بهذا 
املؤمتر، ونحن نفخر كعضوات 
في نادي سنايا بأننا أول مركز 
تطوعي شبابي كويتي ينضم 
لهذه املنظمة العاملية، ويشارك 

في مؤمترها العاملي.
ودع����ت بورحم����ة الف����رق 
التطوعية في الكويت ممن يطمح 
منهم الى إيصال رسالتهم للعالم 
الى  الى أن يقوموا باالنضمام 
هذه املنظمة، معبرة عن الشكر 
واالمتنان الختيارهن لتمثيل 
نادي سنايا والعمل التطوعي 
الكويت����ي ألكثر م����ن 70 دولة 
ح����ول العال����م، وكانت فرصة 
كبيرة لهن ان يشاركن بأفكارهن 
واالستفادة من جتارب غيرهن، 
موضحة انه ُوجهت لهن العديد 
من الدعوات حلضور مؤمترات 
أخرى في دول اخلليج وفي الهند 
واس����بانيا وغيرها العديد من 
الدول، ونطمح الى ان نرى دوال 
عربية أخرى تشارك معهم في 
املؤمتر القادم والذي سيقام في 

استراليا سنة 2014.

محمود الموسوي  ٭

العمل التطوع����ي، وندوة عن 
قيادة املراكز التطوعية وتعزيز 
دورها في املجتمع، وورشة عن 
بناء التميز في العمل التطوعي، 
وعن كيفية التعاون بني املراكز 
التطوعية واملؤسسات اخلاصة 
واحلكومية، وغيرها الكثير من 
الندوات وورشات العمل، وأهم 
ما كان مييز هذه الورشات تنوع 
جنسيات احملاضرين، وبالتالي 
تن����وع اخلب����رات والتجارب 
احلي����ة، فمنهم م����ن الواليات 
املتحدة، ومنهم من دول شرق 
آسيا واملانيا وروسيا وغيرها، 
وكذلك من الدول العربية مثل 
السعودية وفلسطني والكويت 

وغيرهم.
ومن جانبها قالت مها بورحمة 

شارك نادي سنايا للفتيات 
التابع للمنظمة العاملية للجهد 
التطوعي )IAVE( فرع الكويت، 
في مؤمت����ر األعمال التطوعية 
العاملي الثاني والعشرين، الذي 
أقيم ملدة 3 أي����ام في لندن من 
قبل منظمة اجلهود التطوعية 
العاملي����ة ومقرها في الواليات 
املتحدة، وكان وفد سنايا املتمثل 
بكل من مس����ؤولة األنش����طة 
اخلارجي����ة س����ارة املطيري، 
اللجنة اإلعالمية  ومس����ؤولة 
مها بورحمة قد حضر املؤمتر 
لنق����ل وعرض جترب����ة العمل 
التطوعي ف����ي الكويت للدول 
املش����اركة في املؤمتر وجتاوز 
الدول املش����اركة في هذا  عدد 
املؤمتر أكثر من 70 دولة حول 
العالم، وأكثر من 400 مشارك، 
يتبادلون اخلبرات والتجارب 

التطوعية فيما بينهم.
وقالت مس����ؤولة األنشطة 
اخلارجي����ة س����ارة املطي����ري 
ان املؤمت����ر كان عل����ى مدى 3 
أكثر  أي����ام متواصلة، وفي����ه 
من 15 ورش����ة عملي����ة وندوة 
جماهيرية ومنتديات حوارية، 
ع����ن جوانب عدي����دة متصلة 
التطوعي، منها كيفية  بالعمل 
استخدام التكنولوجيا احلديثة 
ملصلحة العمل التطوعي، وعن 
التطوعي،  العم����ل  حتدي����ات 
وورشة عمل عن دور املرأة في 

سارة املطيري ومها بورحمة مع رئيس املنظمة – دبي

خالل أوبريت »الوطن غالي علينا« في روضة مشرف

العنجري: األنشطة املدرسية تصقل مواهب األطفال 
وتنمي مهاراتهم اإلبداعية

فهو ش���عور دائم يسري في 
دمائنا.

إدارة  الخت���ام قامت  وفي 
المدرس���ة بتكري���م األطفال 
المش���اركين والعامالت على 
تنفي���ذ األوبري���ت ورع���اة 

الحفل.

فلنحافظ على الوطن بوحدتنا 
وتالحمنا ولنزرع هذا الحب 
في صغارنا فهي الحصن الذي 
نأوي إليه ونعتصم به بعد اهلل 
س���بحانه وتعالى، ولنحافظ 
الى  على هذا الحصن. داعية 
ضرورة االعت���زاز بالكويت 

الش���ؤون  أش���اد مدي���ر 
التعليمية في منطقة حولي 
التعليمي���ة أن���ور العنجري 
التي  بالجه���ود واألنش���طة 
تقيمها مدارس رياض األطفال 
بالمنطق���ة ودورها في صقل 
مواه���ب األطف���ال وتنمي���ة 
مهاراتهم اإلبداعية، فهي سباقة 
ف���ي تطوير عم���ل المعلمات 

والطالب.
ج���اء ذلك خ���الل أوبريت 
الذي  »الوطن غال���ي علينا« 
أقي���م صباح امس في روضة 
مشرف، وأثنى العنجري على 
جهود مديرة المدرسة فضيلة 
الصقعبي والمعلمة س���ارة 
التي قامت بتصميم  العلوي 
وتنفيذ األوبريت ب� 5 شاشات 
ذات تقنية عالية ومن كلماتها 

وإخراجها.
م���ن جانبها، أكدت مراقبة 
رياض األطف���ال في المنطقة 
التعليمي���ة س���عاد جعف���ر 
عل���ى أهمية غ���رس مفاهيم 
الوالء واالنتماء للوطن لدى 

األطفال.
وقالت جعفر ان الكويت هي 
المنبت الذي تمتد في أغواره 
جذورنا وهي البداية والنهاية 

جانب من أوبريت »الوطن غالي علينا«


