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َّ
مثل سمو األمير في افتتاح «ألف اختراع واختراع»

العيسى :دعم الطلبة للتسلح بالتكنولوجيا
َّ
ثمن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى
جهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وامل��رك��ز العلمي
ف ��ي اق ��ام ��ة م �ع��رض (أل � ��ف اخ� �ت ��راع واخ � �ت� ��راع) م �ن��ذ ب��دء
ال�ت�ح�ض�ي��رات ل��ه ع��ام  2010م�ع�ت�ب��را اي ��اه ب�م�ن��زل��ة إح�ي��اء
لجوانب من الحضارة العربية واإلسالمية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العيسى ممثال سمو أمير
ال�ب��الد الشيخ ص�ب��اح االح�م��د ف��ي اف�ت�ت��اح امل�ع��رض أمس
وال��ذي يستضيفه املركز العلمي بالتعاون مع مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي تحت رعاية سموه ويستمر حتى
السابع من مارس املقبل .وأكد العيسى ان سياسة وزارة
التربية في دعم العلوم والتكنولوجيا للطلبة متوافقة
تماما مع ه��ذا التوجه في دع��م امل�ج��االت العلمية بشكل
كبير داع�ي��ا طلبة م ��دارس ال�ت��رب�ي��ة م��ن مختلف مناطق
الكويت والجامعات الى حضور املعرض القيم واملشاركة
فيه السيما أن��ه ت��وج��د منه فقط ث��الث نسخ ف��ي أوروب��ا
وشرق آسيا والدول العربية.
العي�سى يق�ض �رشيط افتتاح املعر�ض
ال�ن�ط��اق تسعى ال��ى التفاعل م��ع ال�ط��الب وامل��درس��ني في
جميع امل��راح��ل بالتزامن م��ع ت��وزي��ع م��واد تعليمية على
امل ��دارس .وأف��اد ب��أن م��ن أه��داف امل�ع��رض تشجيع الجيل
ال �ج��دي��د ع�ل��ى ال �ت��وج��ه ل ��دراس ��ة ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
والعمل في مجاالتها املختلفة باملستقبل .وذكر املطوع
ان امل �ع��رض ي�ت��واف��ق م��ع رؤي ��ة ورس��ال��ة م��ؤس�س��ة التقدم
العلمي في تحفيز ودع��م االستثمار في تنمية القدرات
ال �ب �ش��ري��ة وب� �ن ��اء ق ��اع ��دة ص �ل �ب��ة ل�ل�ع�ل��م وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
واالب��داع في الكويت وتعزيز سياسات وزارت��ي التربية
والتعليم العالي في التركيز على العلوم والتكنولوجيا.

التنمية
ب� � ��دوره ،ق ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم

العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ان رعاية سمو
ام �ي��ر ال� �ب ��الد مل �ث��ل ه� ��ذه امل� �ع ��ارض ت��أت��ي ان �ط��الق��ا من
االه �ت �م��ام ال�ف��ائ��ق ال ��ذي ي��ول�ي��ه س �م��وه ل��رع��اي��ة ال�ت�ق��دم
العلمي كركيزة اساسية للتنمية وتشجيعه املتواصل
لدعم االستثمار في تنمية املعرفة العلمية والتقنية
لدى الشباب.
وأضاف شهاب الدين ان تبني املؤسسة لهذا املعرض
ج��اء تأكيدا على اهتمامها ومساهمتها الفعالة في
نشر ب��رام��ج الثقافة العلمية التي تمثل اح��د املحاور
الرئيسية التي بنيت عليها استراتيجيتها الحالية
مؤكدا حرص املؤسسة على تقديم كافة اشكال الدعم
للمركز العلمي ال��ذي يقدم اح��دث البرامج التعليمية
املمزوجة بالترفيه للشباب والناشئة والكبار.

الزامل  :الشباب طاقات مضيئة تستحق االهتمام
كتبت غادة فرحات

أك��د مدير ع��ام منطقة العاصمة التعليمية
ناجي الزامل ان الشباب هم عماد املستقبل
وام��ل ال�غ��د ،وان م��ن مهمة االع��الم التربوي
واالعالم العام تسليط الضوء على الطاقات
الشبابية املضيئة والتي قدمت ورفعت اسم
الكويت عاليا في املحافل الدولية ،موصيا
ال �ط �ل �ب��ة وال �ط ��ال �ب ��ات ب��ال �ص �ب��ر ف��امل�س�ت�ق�ب��ل
أمامهم.

أحمد النواف استقبل وفدًا تربويًا
من «حولي التعليمية»

حمافظ حويل متو�سطا ً وفد معلمي ومعلمات منطقة حويل التعليمية

الوعي البيئي
من جانبه ،قال رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي
ل�ل�م��رك��ز ال�ع�ل�م��ي امل�ه�ن��دس م�ج�ب��ل امل �ط��وع ان استضافة
امل��رك��ز ل�ه��ذا امل�ع��رض ت�ع��زز رسالته ال��داع�ي��ة ال��ى تبسيط
العلوم ونشر الوعي البيئي في جو من التفاعل الترفيهي
ك�م��ا ان ��ه ي��ؤك��د ال �ج �ه��ود ال�س��اع�ي��ة ل�ج�ع�ل��ه م��رك��زا علميا
مرموقا وموثوقا به في املنطقة.
وأض��اف املطوع ان املعرض حط رحاله في الكويت بعد
جولة في العديد من املدن والعواصم حول العالم كلندن
ونيويورك وواشنطن وكواالملبور واسطنبول وابوظبي
وال ��ري ��اض وج ��دة وغ�ي��ره��ا مستقطبا م��اي��زي��د ع��ن ستة
ماليني زائر في كل املدن التي جابها.
وأوضح املطوع ان هذا املعرض تعليمي تفاعلي ويسلط
الضوء على االن�ج��ازات العلمية والتكنولوجية للعصر
الذهبي للحضارة االسالمية منذ اكثر من الف عام والتي
«مازال لها أثر كبير على حياتنا اليوم».
وأش ��ار ال��ى ان��ه ي��راف��ق امل �ع��رض حملة تعليمية واس�ع��ة
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وأش� ��ار ال��زام��ل خ ��الل ح �ض��وره أم ��س حلقة
نقاشية ب�ع�ن��وان «أج �ي��ال تتعاقب وال��وط��ن
ب��اق» ف��ي ث��ان��وي��ة ال��روض��ة ب�ن��ات بالتعاون
م ��ع امل � �ش ��روع ال��وط �ن��ي ال� �ت ��وع ��وي ل�ت�ع��زي��ز
قيم املواطنة ،ال��ى ان الكويت حريصة على
ابنائها الطلبة وعلى استمرارية نجاحهم
في جميع املجاالت العلمية والثقافية.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أل �ق��ت م��دي��رة امل ��درس ��ة ف��اط�م��ة
ح�س��ني ك�ل�م��ة ه �ن��أت ال �ك��وي��ت بمناسباتها
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وب� �ي� �ن ��ت أه� �م� �ي ��ة االس � �ت � �ق� ��اء م��ن

امل ��اض ��ي ،وان األب� �ن ��اء ه ��م ح �ص��اد امل��اض��ي
وبذور املستقبل.
وب � ��دوره � ��ا ت �ح ��دث ��ت رئ �ي �س ��ة ل �ج �ن��ة ال �ق �ي��م
ال��وط�ن�ي��ة د .خ��دي�ج��ة أش�ك�ن��ان��ي ع��ن أهمية
ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ال � ��والء ل�ل��وط��ن،
مستعرضة تجربتها ف��ي تأسيس اللجنة
الوطنية رغبة منها في تحويل حب الوطن
ال ��ى واق ��ع وع �م��ل وم�ن�ه��ج ت�ط�ب�ي�ق��ًا لكلمات
سمو أم�ي��ر ال�ب��الد ال�ت��ي وجهها ال��ى شعبه
الكريم ،وعملت اللجنة على ع��دد من القيم

ال ��وط� �ن� �ي ��ة ك ��ال �ت �ع ��اي ��ش ال �س �ل �م��ي وال � � ��والء
ل�ل��وط��ن .ث��م اب �ت��دأت الحلقة النقاشية التي
ه��ي ب�ع�ن��وان (أج �ي��ال تتعاقب وال��وط��ن باق
) ب � � ��ادارة االع ��الم ��ي أ .ض � ��اري ال�ب�ل�ي�ه�ي��س
وب �م �ش��ارك��ة ك ��ل م ��ن أ .ج ��اس ��م ق � �ب ��ازرد وأ.
عبدالله خسروه وأ .فاطمة خوجة وأ .حنان
السعيد ،وعدد من طالبات ثانوية الروضة
وطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة من
مدرسة األمل ،حيث شملت فعاليات الحفل
ترجمة مستمرة للصم والبكم.

اس�ت�ق�ب��ل م�ح��اف��ظ ح��ول��ي ال �ف��ري��ق أول م .الشيخ
أح�م��د ال �ن��واف ف��ي مكتبه بمبنى املحافظة وف�دًا
تربويًا من معلمي وطلبة منطقة حولي التعليمية
يتقدمهم املوجه الفني األول أ .علي العوضي وأ .د.
عبير الكندري .وتهدف الزيارة الى اهداء املحافظ
ل��وح��ات ف�ن�ي��ة ل�س�م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن��واف
األحمد الجابر الصباح والتي رسمت في فعاليات
ال�ي��وم ال��وط�ن��ي بمنطقة ح��ول��ي التعليمية تحت
شعار «كلنا نحبك بابا نواف» في مجمع املارينا
مول في شهر نوفمبر املاضي ،يذكر ان اللوحات

الفنية العام املاضي كانت لصاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد .وقام املحافظ بتكريم
املنظمني واللوحات الفنية الفائزة تقديرًا منه لهذا
العمل املتميز .وقال النواف بضرورة تشجيع هذه
األعمال الفنية والعمل على تهيئة االجواء املالئمة
ألداء رسالتها التعليمية وال�ت��رب��وي��ة على أكمل
وج��ه وتنمية ال�ه��واي��ات ال�ه��ادف��ة .وأث�ن��ى املحافظ
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ج�ه��ود ،م�ع��رب��ًا ع��ن ثقته ال�ك�ب�ي��رة في
قدرتهم على تحمل املسؤولية بكل امانة واخالص
في بناء أجيال املستقبل.

فيصل الحمود :االهتمام بالنشء يخلق
ً
جيال واعيًا محبًا لوطنه
أك � � � ��د م � �ح� ��اف� ��ظ ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة
الشيخ فيصل الحمود سعي
امل�ح��اف�ظ��ة ال ��ى ت�ق��دي��م امل��زي��د
م� ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال� � � �ج � � ��دي � � ��دة ،م� � � �ش � � ��ددًا ع �ل��ى
االهتمام بالعملية التعليمية
ب� ��امل� ��ؤس � �س� ��ات ذات ال �ص �ل��ة
بما يسهم ف��ي رف��ع مستوى
الطلبة والطالبات وتأهيلهم
لحمل نبراس العلم ملواصلة
خدمة الكويت ورفعتها.
وقال الحمود خالل استقباله
وف� ��دا م��ن اح� ��دى امل��ؤس �س��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ان
االه� � � �ت� � � �م � � ��ام ب� � ��ال � � �ن� � ��شء ه ��و
االس� � � ��اس ال � � ��ذي ي� �ج ��ب ع�ل��ى

حمافظ الفروانية متو�سطا ً وفد اإحدى امل ؤو�س�سات التعليمية
ال �ج �م �ي ��ع ال� �ع� �م ��ل ع �ل �ي��ه م��ن
اج ��ل خ �ل��ق ج �ي��ل واع وق ��ادر
ع � �ل � ��ى ت � �ح � �م� ��ل امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
ومحب لوطنه ،مبديًا دعمه

واس�ت�ع��داده لتسخير جميع
االم � �ك� ��ان� ��ات ب �م��ا ي �س �ه��م ف��ي
رف� � ��ع امل � �س � �ت� ��وى ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
باملحافظة.

