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لتفعيل برامج تبادل اخلبرات بني الرياض والتعرف على دور التكنولوجيا

»العاصمة التعليمية« نظمت »مشاريع مبتكرة ببصمة كويتية«

كبيرة لنقل واس���تعراض 
اخلبرات التربوية واألنشطة 
املتميزة في رياض األطفال، 
مش���يرة الى ان���ه من هذا 
التوجيه  املنطلق ح���رص 
الفن���ي لرياض األطفال في 
تعليمي���ة العاصم���ة على 
تنظيم ملتقيات س���نوية 
تط���رح وتناق���ش قضايا 
الهيئات االش���رافية  ته���م 
والتعليمية وتتماش���ى مع 
التعليمية  رؤية املنطق���ة 
نحو الري���ادة والتميز في 
رعاية وإعداد وتأهيل متعلم 

الذين يعان���ون من إعاقات 
سمعية فهم يحتاجون إلى 
الرعاية واالهتمام ما يحتم 
على اجلمي���ع تعلم لغتهم 
للتواصل معهم.. وش���ارك 
في امللتق���ى 27 روضة من 
ري���اض األطفال في منطقة 

العاصمة التعليمية.
من جانبها أكدت املوجهة 
األول���ى لري���اض األطفال 
مبنطقة العاصمة التعليمية 
ندى العجيل ان للملتقيات 
إيجابيا على  اثرا  التربوية 
ميدانن���ا التربوي وفرصة 

التنافس احمللي  قادر على 
واالقليمي والعاملي.

اننا  العجيل  وأضاف���ت 
ارتأينا طرح مشاريع متنوعة 
ابداعية  ومبتكرة وأنشطة 
ببصم���ة كويتي���ة لتكون 
مواضيع مللتقانا ومبشاركة 
مميزة من الرياض ومبعدل 
44 مشرفة فنية و102 معلمة، 
معربة عن شكرها وتقديرها 
لكل من س���اهم وشارك في 
إجناح هذا امللتقى الذي نأمل 
ان تعم فائدته على امليدان 

التربوي.

رندى مرعي
عبدالعزيز الفضلي

حتت ش���عار »مشاريع 
مبتكرة ببصم���ة كويتية« 
التوجي���ه  ادارة  نظم���ت 
العاصمة  الفني في منطقة 
التعليمية امللتقى التربوي 
الرابع عش���ر ال���ذي يهدف 
إلى التعرف على مش���روع 
إميلي���ا« لتفعيل  »ريجيو 
برام������ج تب���ادل اخلبرات 
بني الرياض والتعرف على 
التكنولوجيا احلديثة  دور 
في أنشطة رياض األطفال. 
امللتقى محاور  وتضمن 
عديدة منها عرض مشاريع 
وتطبيقات التجربة اإلطالية 
»ريجي���و إميليا« بتطبيق 
التكنولوجي���ا احلديثة في 
رياض األطفال والش���راكة 
املجتمعية ودور ولي األمر، 
إلى جانب استعراض أنشطة 
مبتكرة للمعلمات وأخرى 
التربوية  القي���م  لتفعي���ل 
وأنشطة مبتكرة تكنولوجية 
وإعالمية.  وقد شاركت روضة 
عمر بن عبدالعزيز ببرنامج 
»تعلم لغتي وتواصل معي« 
وال���ذي يهدف إل���ى تعليم 
وتدريب ع���دد من األطفال 
العلمية والطريقة  األسس 
الصحيحة للغة اإلشارة وذلك 
لتسهيل التعامل مع األطفال 

تكرمي املديرات واملشرفات الفنيات واملعلمات املشاركات في امللتقى 

جانب من التكرمي

احدى فقرات احلفل  املشاركون في البرنامج مع سهام املسلم 

جراغ: 3 بدائل للتعامل 
مع الدارسني في أيداهو

صرح رئي���س املكتب الثقاف���ي في لوس 
أجنيليس د.منصور جراغ بأنه مت وضع عدة 
بدائل ملعاجلة ازمة تعرض الدارسني في والية 

ايداهو االميركية للسرقة.
وذك���ر د.جراغ في بيان صحافي انه »بعد 
الزيارة التي قمن���ا بها جلامعة والية ايداهو 
وااللتقاء بالطلبة واملس���ؤولني، وكذلك بعد 
املناقش���ة مع وكي���ل وزارة التعليم العالي، 

توصلنا لآلتي«:
1 � الطالب املس���تمر بالدراسة ويرغب في 
االس���تمرار ال مانع من ذلك، حسبما يراه في 

مصلحته.
2 � الطال������ب الذي يشعر باخلطر يستطيع 
االنسحاب م����ن اجلامع���ة ومغادرة املدينة 
حاال، وسيتم ص���رف تذكرة العودة للوطن 

فقط.
ام���ا الطلبة الذين س���يكملون هذا الفصل 
وال يرغبون في االستمرار، فلديهم اخليارات 

التالية:
٭ الطالب الذي يستطيع احلصول على قبول 
في جامعة اخرى لفصل اخلريف او الصيف 
يستطيع االنتقال حتى لو كان هذا هو التحويل 

الثاني له.
٭ الطالب الذي ال يستطيع احلصول على قبول 
لفصل خريف 2016 ويحتاج فصل صيف في 
جامعة اخرى معتمدة لكي يحصل على قبول 

لفصل اخلريف فسيسمح له.
٭ الطالب الذي ال يس���تطيع احلصول على 
قبول لفصل خريف 2016 يس���تطيع جتميد 
البعثة لفصل خريف 2016 جتميدا استثنائيا، 

ولن يحسب له من فترة البعثة.
٭ الطالب الذي ال يستطي���ع احلصول على 
قب���ول من جامع���ة داخل الوالي���ات املتحدة 
االميركية يس���تطيع طلب تغيير مقر البعثة 

الى بلد آخر.

احلضور خالل امللتقى                                                                        قاسم باشا(

العجيل: 
نعمل على إعداد 
متعلم قادر على 

التنافس اإلقليمي 
والعاملي

أكد وجود تفاؤل بالتوصل إلى نتائج إيجابية

هالة عمران 

قال املستشار اإلعالمي للوفد اليمني مانع 
املط���ري إن الطرف اآلخر يق���ول انه ليس 
لديه تفويض ملناقشة جدول األعمال، وإمنا 
جاء املش���اورات من اجل مناقشة موضوع 
تثبي���ت وقف إطالق النار، وبني املطري ان 
هذا يعتبر مخالفا ملا مت االتفاق عليه سابقا 
من شروط اختيار املمثلني في هذه املشاورات 
والذين ينبغي أن يكونوا مفوضني بتوقيع 

اتفاقيات.
وأضاف أن هذا يضع املشاورات في مأزق 
حقيقي، حتى وان ناقشنا جدول األعمال ومت 
التوصل الى اتفاق يرضي الطرفني، ثم يأتي 
عبدامللك احلوثي وعلي عبداهلل صالح ليقوال 
إن ممثليهما في املشاورات ليسوا مفوضني 

بالتوقيع، وهنا يكون املأزق.
واشار املطري »إلى أن البيان احلكومي 
تكلم فقط عما مت االتفاق عليه«، نافيا تشكيل 
جلان، الفتا الى ان ما تتمس���ك به احلكومة 
هو جدول األعمال املتف���ق عليه، مؤكدا ان 
املشاورات قد تستمر لعدة ايام، لكن مجرد 

انطالقها شيء ايجابي.
 وحرص اجلانبان على وقف اطالق النار، 
وبالرغم م���ن اختالف فهم كل طرف لوقف 
إطالق النار، فإن ذلك يعتبر شيئا ايجابيا، 
لكن ما يثير االستغراب هو اعتبار الطرف 
الثاني استمرار العمليات العسكرية لوقف 
متدد تنظيم القاعدة خرقا لوقف إطالق النار، 
وهنا نضع عالمات اس���تفهام كثيرة حول 

هذا املوضوع.
ولفت إلى أن أهم تنازل تقدمه احلكومة 
هو القبول باجللوس على طاولة املفاوضات 
مع جماعة متمردة حتمل الس���الح وتقتل 
املواطنني وحتاصر املدن ومنها مدينة تعز 
التي يعيش فيها أكثر من 4 ماليني نسمة، 
موضحا أن األمم املتح���دة أفادت من خالل 
تقاريره���ا امليدانية بأن تعز محاصرة وان 
الى صعدة  وصول املساعدات اإلنس���انية 
ميس���ر جدا، بينما وصول املساعدات إلى 
تعز صعب وتكاد تكون املواد الطبية فيها 

شحيحة.
وتابع املطري بأن وقف اطالق النار قضية 
غير مشروطة ومرحب بها من كل األطراف 
لكن الطرف الثاني يعتبر ان العمليات اجلوية 
للمراقبة هي خرق لوقف اطالق النار، بينما 
تعتبر احلكومة هذا ضرورة ملنع استغالل 
وقف اطالق النار للتهيئة لدورة جديدة من 

دورات العنف.
وأش���ار الى ان الق���رار الدولي 2216 هو 
قرار صادر حتت الفصل السابع وملزم لكل 

األطراف، ومسألة القبول به ليست اختيارية 
واألمم املتحدة ملزمة بتنفيذه حتى لو أدى ذلك 
إلى استخدام القوة الدولية، مبينا »أن إيران 
ليست حاضرة بشكل مباشر في املشاورات 
مثل مجموعة ال� 1٨، لكنها تؤثر على الطرف 
الثاني من خالل حتالفها ومن خالل عدم قدرة 
وفد احلوثي صالح على حسم األمور مباشرة 
على الطاولة، وه���و يحتاج دائما للرجوع 
إلى قيادته، مبين���ا أن اجلهد ايجابي مادام 
يعمل إلحالل السالم في اليمن وفق القرار 
الدولي«. وب���ني ان الوفد احلكومي يتعامل 
مع األمم املتحدة مبصداقية واعتقد أنها لن 
تغامر بالقف���ز على اجلهود التي بذلت منذ 
أشهر مضت للتوصل الى األجندات اخلاصة 
باملشاورات، وال اعتقد انه من العقل أن يتم 
القفز عليها، واألمم املتحدة تعمل كما نراها 
إلحالل السالم وفق املتاح واملمكن وهو حاليا 

األجندات املنسجمة مع القرار االممي.
وأشار إلى الش���فافية من قبل الوفدين 
خاصة بشأن التصريحات لوسائل اإلعالم، 
إذ انها مهمة جدا في عملية إحالل الس���الم، 
مضيف���ا أن الصورة ايجابية حاليا مادامت 
املشاورات مستمرة وأننا مازلنا جنلس على 
طاولة التفاوض، فاألمل موجود واعتقد أننا 
لن نخرج من الكويت اال بإجناز شيء، رغم 
اننا لم نحرز تقدما ملحوظا خالل جلسات 

امس االول. 
واضاف ان الوفد احلكومي يبدي تعاونا 
ايجابيا مع اجلهود الدولية لكن دون االخالل 
باملرجعيات امللزمة لألمم املتحدة والطرف 

اآلخر.
وأكد ان الدور الكويتي دور ايجابي في 
حل األزمة اليمني���ة، والكويت يربطها مع 
اليمن تاريخ عريق في اإلسهام بحل اخلالفات 
اليمنية من أكثر ما يزيد على ٣٥ عاما، وهي 
اليوم تس���لك نفس الس���لوك بشأن األزمة 
احلالية وسنبقى مدينني ملا تقوم به الكويت 
قيادة وشعبا من اجل اليمنيني، مضيفا اننا 
سنبقى متفائلني إلى أن ترفع األقالم وجتف 

الصحف.
ولف���ت إلى أن رئي���س الوفد احلكومي، 
قال في كلمته االفتتاحية للمشاورات: لقد 
اتينا الى الكويت جادين في صنع الس���الم 
ولدينا تفويض كامل للتوقيع على اتفاقيات 

منسجمة مع القرار األممي.
وم���ن جانبه، كش���ف الكات���ب واحمللل 
السياسي عبد اهلل إس���ماعيل ان املبعوث 
االممي أعطي وفد احلوثي وصالح مهلة 24 
ساعة للموافقة على جدول األعمال، حيث لم 
تعقد جلسات صباح أمس حلني رد احلوثيني 

بقبولهم على جدول األعمال.

املطري: املشاورات اليمنية
قد تستمر لعدة أيام 

األمم املتحدة: فروقات كبيرة 
في وجهات النظر إال أن احلل ممكن

تخللت اليوم الرابع من مشاورات السالم 
اليمنية ـ اليمنية مجموعة لقاءات ثنائية 
وجماعية تطرقت الى املواضيع األمنية 

والسياسية واإلنسانية.
لقد عرض املندوبان اللذان مت تعيينهما 

مساء البارحة عرضا أوليا تضمن تأكيدات 
على حتسن ملحوظ في الوضع األمني. 
وقد ُطرحت مجموعة من التدابير لدعم 
جهود جلنة التهدئة والتواصل واللجان 

احمللية. 
كما عقد مبعوث االمم املتحدة اخلاص الى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد مجموعة 
لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود ومجموعة 

من الهيئات الديبلوماسية املوجودة في 
الكويت للتباحث في مستجدات الوضع 

اليمني، وقال: »ال شك ان هناك فروقات 
كبيرة في وجهات النظر اال ان اجماع 

املشاركني على احالل السالم يجعل 
التوصل الى احلل ممكنا. 

هناك خياران فقط: البقاء على احلرب او 
التشاور وتقدمي التنازالت من أجل التوصل 
الى السالم. وعلى اجلميع حتمل مسؤولية 

قراراتهم«.
وستكثف اجلهود لتثبيت وقف األعمال 

القتالية على أن تتابع املشاورات في صباح 
الغد.


