
محليات
اجلمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢

05

الياسني: «وحدتنا الوطنية» صمام األمان أمام أي متربص بوطننا الغالي

حنان عبداملعبود

«الوطنية.. أصالة اآلباء.. 
امتداد لألبناء» هي رســالة 
املؤمتر الوطني «من الكويت 
نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» 

في نسخته العشرين.
أعلــن  الكلمــات،  بهــذه 
رئيــس جلنــة اإلشــراف 
العليــا ملؤمتر «من الكويت 
نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، 
وعضو فريق تعزيز الوحدة 
الوطنيــة باللجنــة العليــا 
التابع  الوســطية  لتعزيــز 
ملجلــس الــوزراء احملامــي 
يوســف الياســني انطــالق 

أعمال املؤمتر.
وقال الياســني: أقف بني 
أيديكم للعام العشرين على 
التوالي للمؤمتر ألجد نفسي 
مدفوعــا مبشــاعر وطاقات 
وطنية عميقة تذهب بي بعيدا 
إلى عالم من الوفاء واالنتماء 
إلى ماضينا املشرق بفيض 
عطــاءات أجيــال متعاقبــة 
لتأخذنــي بفيض حنني إلى 
هذا الوطن املعطاء وشواهده 

القيمية املتجذرة فينا.
وأضــاف: قــال والدنــا 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، حفظه اهللا: 
«أدعوكم ألن تكون فزعتكم 
جميعــا للكويت وأن يكون 
الــوالء لهــا أوال وأخيــرا»، 
ونسترشــد مبقوالت سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

عندما أعلن أنــه يعزز قيم 
الــوالء والوفــاء للكويــت 
وينشــر معاني الوســطية 
والوطنيــة ويحيي ســيرا 
لشخصيات كويتية خالدة 
ومعرفا مبناقبهم ومآثرهم، 
كما سعى املؤمتر منذ اللحظة 
األولى لنشر وتأصيل قيمنا 
الوطنية الراسخة باإلضافة 
إلى دعمه ملشــاريع شبابية 
ومبــرور  وتشــجيعها، 
السنوات واملؤمترات ساهم 
في حتقيق رؤيــة وأهداف 
الدولــة في تعزيز الوطنية 
وتبيان مفهوم وسطية الفكر 
والــرأي واالعتــدال كمنهج 

للحياة.
وتقدم الياســني بالشكر 
لكل املشاركني واملشاركات 
والشــركات  األفــراد  مــن 
واملؤسســات وأسر النخبة 

واملقــاوالت، وأحمــد علــي 
يوســف املتروك، وشــركة 
High Pro، ومكتبة البابطني 
املركزيــة للشــعر العربي، 

مضيفا: علينــا أن نتجاوز 
خالفاتنــا ونتســامى على 
جراحنا من أجل هذا الوطن 
الغالي والبد أن نحافظ على 
الكويتية  الوطنيــة  الهوية 
فهي صمام األمان لهذا الوطن 
وأبنائنا وأحفادنا وأال جنامل 
أيــا كان، فالهوية الوطنية 
الكويتية التي حافظ عليها 
اآلبــاء واألجــداد بأرواحهم 
وبكل مــا ميلكونــه واجب 
علينا أن نحافظ عليها وأن 
نوصلها إلى بر األمان جليل 
أبنائنا وأحفادنا، حفظ اهللا 
الكويت وقيادتها السياسية 
وشعبها الكرمي من كل مكروه 

وجنبنا الفنت.
بدورهــا، ألقــت عضــوة 
العليا  اللجنة االستشــارية 
للمؤمتــر كوثــر اجلوعــان 
كلمة أكدت خاللها أن املؤمتر 

املكرمة وعائالتهم، واختص 
الراعي االســتراتيجي وهم 
شــركة نصــراهللا بهبهاني 
العامــة  وأوالده للتجــارة 

والراعــي البالتينــي وهــم 
العــم عبدالعزيــز  أســرة 
سليمان الدوسري، وديوان 
املال، والراعي الذهبي شركة 
أوالد ســلطان بن عيســى، 
والراعي الفضي وهم الشركة 
القابضة،  الدولية  الوطنية 
وأسرة د.صالح عبداللطيف 
العتيقــي، ومكتــب الواحة 
لتدقيق احلسابات والرعاة 
وزارة  وهــم  اإلعالميــون 
اإلعالم، جريــدة «األنباء»، 
وكالة أنباء تفتيش الكويت، 
العدالــة، فريق ويش  قناة 
 ،((wish together توجيــزر

.(fnone design) وشركة
واختتم الياسني بالتأكيد 
علــى أن التمســك بالوحدة 
الوطنية هو السالح واحلصن 
احلصني أمــام كل متربص 
يضمر الســوء لهذا الوطن، 

يسعى لتأصيل حقيقة دامغة 
أن اآلباء واألجداد هم قدوتنا، 
وأنا دائمــا أراهن على وعي 
اإلنسان الكويتي بأن الوطن 
خط أحمــر ال ميكن جتاوزه 
ال بأجندات وال حتالفات، بل 
هويتنا متأصلة بعدما ذقنا 
مرارة فقد الهوية في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠، وجذورنا 
األصيلــة ضاربة في األرض 
ولهذا حفاظا على الهوية أن 
نرفض كل مــا يتعارض مع 
إمياننا بأن الوطن مسؤولية 
وكل مواطن خفير، فالتركة 
ثقيلة، ونصيب كل منا منها 
أن يبقــى، إذ التركــة وطن، 
والوارث مواطن، هذا ما كتبه 
املرحوم حمــد اجلوعان في 
مقال لــه، مؤكدة أن الوحدة 
الوطنيــة كـ«مفهــوم» هــي 
وحدة في القلوب ال وحدة في 
األفكار، وأنها ليست بحاجة 
إلى طبول تقرع، بل إلى عقول 

تتصارع فتبدع.
وأضافت: «نحرص كل عام 
على تكرمي كوكبة من الهامات 
والشــخصيات رجاال ونساء 
أثروا حياتنا مبواقفهم الوطنية 
وعطائهم الكبير، ونســتذكر 
بفخر واعتزاز كبيرين كيف 
حافظوا على الهوية الوطنية 
بــال عنصرية وال اســتجداء 
واستعالء، فكلنا أمام القانون 
متســاوون فخورون بأعظم 
دستور دولة حفظ لإلنسان 

كرامته ووجوده.

أكد خالل مؤمتر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» في نسخته العشرين ضرورة جتاوز اخلالفات والتسامي على اجلراح واحلفاظ على الهوية الكويتية

تكرمي فيصل العيسى.. يتسلمه د.عبدالعزيز سلطان العيسى

تكرمي النائب السابق مبارك حمد زوير يتسلمه حمد مبارك الزوير

تكرمي جريدة «األنباء» تتسلمه الزميلة حنان عبداملعبود جانب من احلضور خالل انطالق فعاليات مؤمتر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»  (محمد هاشم)

تكرمي د.هاشم سيد حميد بهبهاني يتسلمه سيد حميد نصراهللا بهبهاني

تكرمي محمد احلرمي.. يتسلمه محمد املال

تكرمي علي املتروك يتسلمه أحمد علي يوسف املتروك

تكرمي د.فالح مندكار.. يتسلمه د.يوسف مندكار

تكرمي عائلة عبدالعزيز سليمان الدوسري تتسلمه سوسن عبدالعزيز الدوسري

تكرمي د.صالح العتيقي.. يتسلمه م.عبداللطيف صالح العتيقي

األحمــد، حفظه اهللا، والتي 
اعتبرها استشــرافا ونهجا 
وطنيــا عندما قال ســموه: 
«إن هذا الوطن العزيز أمانة 
في أعناقنا جميعا نصونه 
بالنفس قبل النفيس، ولدينا 
إميان ثابت بدولة الدستور 
الراســخة»،  واملؤسســات 
كمــا قال ســموه: «شــعب 
الكويت الوفي أنتم ال غيركم 
بوحدتكم الوثقى وبروحكم 
األقــوى  الســالح  العاليــة 
للحفاظ على وطننا العزيز، 
فالوحــدة الوطنية ســياج 
الكويت والكويتيني  يحمي 
وحصــن ملجابهة الشــدائد 

ومواجهة التحديات».
أن  الياســني  وأوضــح 
املؤمتر يعلي من قدر أهدافه 
الوطنيــة والقيميــة التــي 
ينــادى بهــا منــذ انطالقته 

الوحـدة الوطنيـة وحـدة القلـوب ال األفـكار وهي ليسـت بحاجة لطبـول تقرع بـل إلى عقـول تبدع اجلوعـان: أراهن دائمـًا على الوعي بـأن الوطن خط أحمر ال ميكـن جتاوزه ال بأجنـدات وال حتالفات

القبندي: إستراتيجية الكتاب املفتوح تدفع 
الطالب لالنطالق نفسيًا وفكريًا نحو األفضل

إعــداد حلقات نقاشــية من أجل مناقشــة 
املعلومات التي مت تعلمها، وتشجيع الطلبة 
على االشتراك في نواد فكرية من تأسيس 
وزارة التربية، وبذلك يتم تأســيس جيل 
مفكر قادر على العمل بإبداع من أجل نهضة 
مجتمعه نحو األفضل. وشــددت القبندي 
على أهمية إعــداد معلمني ومعلمات أكفاء 
للعمليــة التعليمية بذلــك تتحقق أهداف 

التنمية املستدامة في التعليم.
مــن جانبــه، قــال املستشــار خميس 
البوزيدى، املشــرف علــى إدارة منظمات 
املجتمع املدني بقطاع الشؤون االجتماعية، 
إن جامعة الدول العربية حرصت على مدار 
الســنوات املاضية علــى تكثيف جهودها 
وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية 
دور املجتمــع املدنــي ومتكينــه من لعب 
دور الشــريك الفاعــل للحكومات العربية 
حتقيقا ألهداف التنمية املســتدامة، حيث 
مت إطالق وثيقة «العقــد العربي ملنظمات 
املجتمع املدني: ٢٠١٦-٢٠٢٦» من أجل متكني 
منظمات املجتمع املدني من القيام بأدوارهم 
في حتقيق أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠

املعتمدة مــن قبل اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة في سبتمبر ٢٠١٥، ومن بينها الهدف 
الرابع بشأن «ضمان التعليم النوعي اجلامع 
واملنصف والتعزيز من فرص اجلميع في 

التعلم مدى احلياة».

القاهرة ـ هناء السيد

ذكرت أستاذة العلوم 
االجتماعيــة فــي جامعة 
الكويت د.سهام القبندي 
التعليم  أن استراتيجية 
العام في الكويت بدأت منذ 
٢٠٠٥ حتــى ٢٠٢٥، الفتة 
إلى أن هذه اإلستراتيجية 
تعتمد على تطوير املعلم 
التربويــة  وأســاليبه 
والتعليميــة خللق جيل 
يناقــش ويفكــر ويبدع 

باألفكار واالبتكارات، ويقل فيها استخدام 
االختبارات النمطية ويتم اعتماد اختبارات 
الكتاب املفتوح التي تشــجع الطالب على 
القــراءة والبحــث ودمج أهــداف التنمية 
املستدامة في العملية التعليمية والتربوية 

ضمانا ملستقبل أفضل لألجيال القادمة.
جاء ذلــك خالل تصريحــات خاصة لـ 
«األنباء» خالل مشاركتها في املؤمتر العلمي 
الدولي الثاني عشر لالحتاد العربي للتنمية 
املستدامة والبيئة بعنوان «التعليم من أجل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة» الذي عقد 
حتت رعاية جامعة الدول العربية مبشاركة 
متحدثني وخبراء من ١٠ دول عربية، حتت 
إشراف رئيس املؤمتر األمني العام لالحتاد 
العربي للتنمية املستدامة والبيئة واملشرف 
العام للمجلس العربــي لإلبداع واالبتكار 

د.أشرف عبدالعزيز.
القبنــدي أن اســتراتيجية  وأضافــت 
«الكتاب املفتوح» open book تتيح للطالب 
كيفيــة البحث عن املعلومــة، ومن ناحية 
أخرى إعداد املواضيع العلمية التي تتيح 
للطالب إبداء رأيه واملناقشة وتعويده على 
اجلرأة العلمية، فهناك الكثير من الوسائل 
التي تدفع الطالب لالنطالق نفسيا وفكريا 
نحو األفضل، ويكون منط األسئلة متميزا 
بتشــغيل التفكير االبداعــي للطالب كذلك 
من االســتراتيجيات واخلطــط التنموية 

شددت على أهمية إعداد معلمني أكفاء لتحقيق التنمية املستدامة

د.سهام القبندي متحدثة إلى الزميلة هناء السيد

فضة الدويش حتصد جائزة الشباب العربي للعام ٢٠٢١
القاهرة ـ هناء السيد

أكد رئيس مجلس الشباب 
الكويتــي نواف العازمي أن 
الكويت أولت اهتماما كبيرا 
على مدار السنوات املاضية 
الشــباب «لكونهــم  بفئــة 
ميثلون مــا يقارب ٧٢٪ من 
عــدد الســكان فهــم حاضر 

الوطن ومستقبله».
جاء ذلك في كلمة للعازمي 
أمام مؤمتر الشباب وتعزيز 
العمل العربي املشترك الذي 
بالقاهرة  انطلقــت أعمالــه 
حتت شعار «شباب يصنع 
املستقبل» وينظمه مجلس 
الشــباب العربــي للتنميــة 
املتكاملــة ومعهــد البحوث 
والدراسات العربية وبرعاية 
وزارة الشــباب والرياضــة 

املصرية.
وقــال العازمــي انــه مت 
تأسيس وزارة الدولة لشؤون 
الشــباب مبرســوم أميري 
وبدعم من سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، في العام ٢٠١٣ وذلك من 
منطلق اهتمام الدولة بشؤون 

الشباب.
وأضــاف انه تال ذلك في 
العام ٢٠١٥ تأســيس الهيئة 
العامة للشباب بهدف حتقيق 
الغايات املرجوة من االهتمام 
بجميــع األمــور املتعلقــة 
الشــباب وإعدادهم  برعاية 
وحمايتهــم  وحتصينهــم 
وتأهيلهــم فكريــا وعلميــا 
واجتماعيا وثقافيا وتوجيه 
طاقاتهــم ومواهبهــم نحو 

املساهمة في بناء الدولة.
االهتمــام  الــى  ولفــت 
احلكومي بالشــباب والذي 

البرامــج والفعاليــات وفق 
أولويات واهتمامات الشباب، 
مع أهمية إيجاد التكرمي الالزم 
للمبادرات الناجحة وتوثيقها.
من جهتــه، أشــاد نائب 
رئيــس املكتــب التنفيــذي 
العربي  الشــباب  مبجلــس 
للتنميــة املتكاملــة محمــد 
الياســني بــدور الكويت في 
دعم الشباب العربي من خالل 
تبرعات الكويت واملساهمة 
فــي التنميــة البشــرية في 
العربــي، باإلضافة  العالــم 
إلى تنمية البالد وتطويرها، 
مثمنــا توجيهــات القيــادة 

السياسية في هذا الشأن.
وذكر الياسني ان الشباب 
الكويتي شباب معطاء ولديه 
افــكار ومشــاريع كبيــرة 
ورفعوا اسم الكويت عاليا، 
مؤكدا أهمية ابراز امكاناتهم 
ومهاراتهــم، مشــيرا إلى ان 
مشــاركة مجلــس الشــباب 

ووضع نصب اعينها الشباب 
واالستثمار بهم.

من جهتها، قدمت الباحثة 
القانونية الكويتية د.فضة 
الدويــش ورقــة بعنــوان 
العربــي  العمــل  مســتقبل 
املشترك أكدت خاللها أهمية 
بناء منظومة واقعية وشاملة 
العربي  العمــل  ملؤسســات 
املشترك، الفتة الى التحديات 
التي  األمنيــة واالقتصادية 
تواجــه مؤسســات العمــل 
العربي املشترك خاصة في 
ظــل املتغيرات السياســية 
اإلقليمية والدولية الراهنة.
واســتعرضت الدويــش 
خــالل كلمتهــا موضــوع 
العمل  مستقبل مؤسســات 
العربي املشترك وهو موضوع 
البحــث الذي تقدمت به إلى 
معهد البحوث والدراســات 
العربيــة والذي حاز جائزة 
الشباب العربي لعام ٢٠٢١.

الكويتي في جلسات املؤمتر 
جاء لشرح أهمية املبادرات 
التــي تهتم بتحســني ثقافة 
العربــي املشــترك  العمــل 
وغــرس بذوره فــي نفوس 
املجتمعــات وابــراز قصص 
النجاح التي يسطرها الشباب 
في املجاالت كافة، وهذا دليل 
على ان قدراتهم وامكاناتهم 
وتطلعاتهــم تتــوازى مــع 
نظرائهم في شتى بقاع العالم.

وقال إنه مت تكرمي الباحثة 
الكويتية فضة نايف فيصل 
الدويش وذلك حلصولها على 
املركز األول جلائزة الشباب 
العربي ٢٠٢١ عن دراســتها 
بعنوان «مستقبل مؤسسات 
العمل العربي املشترك»  التي 
تعكس الدعم العربي على كل 
املجاالت وإبراز كل ما يقوم به 
الشباب الكويتي من إجنازات 
او مبادرات تهم املجتمعات 
وهذا ما حترص عليه الكويت 

العازمي أشار أمام مؤمتر الشباب وتعزيز العمل العربي إلى وضع خارطة طريق للمشاريع واملبادرات الشبابية

محمد الياسني متحدثا إلى الزميلة هناء السيدفضة الدويش بعد تكرميها

برز من خالل دعم فعالياتهم 
وأنشطتهم في جميع مناحي 
احليــاة املختلفــة «ما جعل 
الــدول  الكويــت تتصــدر 
العربية بعدما حلت باملرتبة 
الـ ٢٧ عامليا في مؤمتر تنمية 
الشباب العاملي ٢٠٢٠ الصادر 
عن احتاد الكومنولث خالل 

عام ٢٠٢١».
وأكد أهمية وضع خارطة 
طريق للمشاريع واملبادرات 
الشبابية وفق مراحل محددة 
تبدأ من تهيئة بيئة مناسبة 
لتوليد أفكار عديدة في مجال 
املشاريع واملبادرات الشبابية، 
ووضع خطط عمل تســاهم 
في بلــورة وتنفيــذ األفكار 
املناســبة مع االستفادة من 
الشــبابية علــى  الطاقــات 
مستوى اجلامعات والهيئات 
التعليميــة، ومن ثم اختيار 
املشروع أو املبادرة الناجحة، 
مــع التركيــز علــى اختيار 

كوكبة املكرمني
١ - عبدالعزيز سليمان الدوسري (املبادر واملؤسس).

٢ - د.هاشم سيد حميد بهبهاني (دكتور علم السياسة 
واملؤلف اجلامع).

٣ - علــي يوســف املتــروك (األديب صاحــب األيادي 
البيضاء).

٤ - فيصل ســلطان العيســى (املهندس املبدع احملب 
لعمل اخلير).

٥ - د.صالح عبداللطيف العتيقي (الدكتور اجلامع).
٦ - محمد أحمد احلرمي (رجل الدين الوسطي).

٧ - د.فالح إسماعيل مندكار (الدكتور الفقيه).
٨ - النائب السابق مبارك حمد الزوير (النوخذة النائب).

ملشاهدة الڤيديو


