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ريا�ض عواد 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. 
محمد الفارس حرصه باملشاركة في أي نشاط 
ب��أي مدرسة تسعى لتطوير أعمالها و هذه 
الدعوة للجميع في كل املناطق  التعليمية  و 
جميع امل��دارس التي تكثف انشطتها لتطوير 

املسيرة التعليمية في الكويت .
 جاء ذلك خالل فعالية “salwatec   حتت 
مظلة واث��ق و التي أقامتها مدرسة سلوى 
ال��ث��ان��وي��ة ب��ن��ات و التابعة ملنطقة حولي 

التعليمية صباح امس على مسرح املدرسة.
وأض��اف الفارس أن هذه الفعالية تعكس 

اجل��ه��ود املبذولة م��ن قبل ادارة امل��درس��ة و 
املعلمات و ال��ط��ال��ب��ات  و ال��ت��ي ت��ه��دف الى 
استخدام االجهزة الذكية و دمجها في العملية 

التعليمية .
وشكر الفارس جميع العاملني على مشروع 
واثق للغرس الطيب الظاهر في اخالق بناتنا 

وهي التي تسعى له وزارة التربية لتفعيل 
جوانب اخرى خارج املنظومة التعليمية من 
تطوير اخالقيات ابنائنا الطلبة و بناء الثقة 
في نفوسهم ، مؤكدا ان ال��وزارة سوف تدعم 
هذه املشاريع التي تهدف الى تطوير العملية 

التعليمية في دولة الكويت.

و شملت الفعالية ش��رح��ا ملجموعة من 
البرامج و التطبيقات االلكترونية املفيدة 
في تعزيز املجاالت التعليمية و االداري��ة و 
التربوية و ط��رق التواصل االلكتروني مع 
الطلبة و اولياء االمور سعيا لتحسني االداء 
امل��درس��ي،  و م��ن ه��ذه التطبيقات مت شرح 

تطبيق ELECTA LIVE وه��و تطبيق 
التواصل عن بعد بني املعلم و الطالب مما 
يسهل النقل املباشر و الفعال لدروس التقوية 
و شرح املادة خالل تواجد الطالب في املنزل و 
املعلم في املدرسة بطريقة سهلة و عن طريق 

التابلت.

د. محمد الفارس متحدثاً

خالل مشاركته في فعالية مبدرسة سلوى الثانوية للبنات 

الفارس: »التربية« تدعم املشاريع التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية 

يقام غدًا برعاية الوزير محمد اجلبري

الشاهني: » جناحات« يترجم دور 
»األوقاف« املميز على كافة األصعدة

 ب���رع���اي���ة وزي�����ر األوق�����اف 
وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ووزي���ر 
ال��دول��ة لشئون البلدية محمد 
اجل��ب��ري تنظم وزارة األوق��اف 
والشئون اإلسالمية غدا الثالثاء 
حفلها السنوي )جناحات( الذي 
تقيمه للسنة الثامنة على التوالي 
لتكرمي الفائزين بجائزة االدارة 
املتميزة واملشاريع االختيارية 
على مستوى ال��وزارة وتشجيعاً 
ألف��ض��ل امل���م���ارس���ات اإلداري�����ة 
وامل����ب����ادرات االب��داع��ي��ة لكافة 

منتسبيها
وصرح مدير إدارة التخطيط 
واملعلومات عبد الله الشاهني أن 
ه��ذا احلفل يأتي ترجمة لسعي 
الوزارة ألن يكون لها دور متميز 
ع��ل��ى ك��اف��ة االص���ع���دة الدينية 
واإلدارية وحتقيق رؤيتها الريادة 

عاملياً في العمل االسالمي.
وأض���اف أن ال����وزارة أخ��ذت 
ب��أح��دث االس��ال��ي��ب العلمية في 
تقييم األداء االستراتيجي من 

أج���ل ال��وص��ل إل���ى امل��س��ت��وي��ات 
ال��ع��ال��ي��ة وامل��ن��ش��ودة واح���داث 
التطوير والتحسني املستمر في 
كافة جوانب العمل، إضافة إلى 
احلرص على أن تكون مستويات 
األداء املؤسسي والبشري وفق 
م��ع��اي��ي��ر وأس����س ت��ت��واف��ق مع 
تطلعات رؤيتها الطموحة وتخدم 
متطلبات التنمية واحتياجات 

املجتمع الكويتي.
وق���ال ال��ش��اه��ني أن ال����وزارة 
انطلقت بكفاءة وفعالية نحو 
حتقيق التنمية الشاملة وخدمة 
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز ال��وس��ط��ي��ة 
وم���ح���ارب���ة ال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و 
واإلره��اب، وعملت على ترسيخ 
القيم التربوية والقرآنية لتعزيز 
ال�����روح ال��وط��ن��ي��ة وامل��واط��ن��ة 
ال���ص���احل���ة ون���ب���ذ ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
وترسيخ الوالء واالنتماء للوطن 
، وذك��ر أن ان��ط��الق ال���وزارة في 
خطتها االستراتيجية لألعوام 
 )2021/2020-2017/2016(

لقياس أدائها املؤسسي وحتقيق 
أه��داف��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة لتتناسب 
وطموحها االستراتيجي جاء من 
خ��الل تطبيق معايير النموذج 
األوروب�����ي ال��ع��امل��ي ف��ي التميز 
امل��ؤس��س��ي وت��ط��وي��ره ليناسب 

طبيعة عمل ال��وزارة إدراك��اً منها 
ألهمية هذا القياس وما يستتبعه 
م��ن عمليات حت��دي��ث وتطوير 

مختلفة.
وأردف أن ف��ك��رة ال��ت��ك��رمي 
جاءت من خالل االهتمام بخطتها 
االستراتيجية ولتكون مبنزلة 
البوصلة لتحقيق اهدافها وفق 
أس��س علمية دقيقة، األم��ر الذي 
يؤكد سعيها ليكون لها السبق 
على مستوى ك��اف��ة املؤسسات 
احلكومية ف��ي مجال التخطيط 

االستراتيجي.
وشدد الشاهني على ان تفعيل 
هذه اجلائزة قد أحدث نقلة نوعية 
وت��ط��وي��ري��ة وق��ف��زة ف��ي األداء 
املؤسسي ساهم في تطوير الفكر 
اإلداري وساعد على حتقيق هدف 
ال��وزارة في رفع الكفاءة والتميز 
في األداء وص��والً ال��ى املستوى 
العاملي ومبا ينعكس على إثراء 
روح املنافسة في كافة مجاالت 

وانشطة العمل في الوزارة .

الوزير محمد اجلبري
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جولة في املعرضالفارس يتلقى هدية تذكارية

 حتت رعاية سمو رئيس الوزراء 

22 أبريل املقبل  امللتقى اإلعالمي العربي الـ14 ينطلق 
 أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة التنفيذية 
للملتقى اإلع��الم��ي العربي بدء 
التحضيرات ألعمال امللتقى في 
دور االنعقاد ال14 الذي سيقام 
ف��ي الفترة ب��ني 22 و 25 أبريل 
املقبل برعاية سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وق���ال األم���ني ال��ع��ام للملتقى 
م��اض��ي اخل��م��ي��س ف��ي تصريح 
صحافي أم��س األح��د إن امللتقى 
س��ي��ش��ارك فيه ع��دد م��ن وزراء 
اخلارجية ووزراء اإلعالم ومالك 
امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة العربية 

املختلفة وكبار املسؤولني فيها.
وأض��اف اخلميس أن امللتقى 
ت��ش��ارك ف��ي��ه أي��ض��ا ن��خ��ب��ة من 
اإلعالميني والكتاب والصحافيني 
واملذيعني والفنانني إضافة الى 
األك��ادمي��ي��ني وأس��ات��ذة اإلع��الم 
وط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات اإلع������الم في 

اجلامعات العربية املختلفة.
وأوض��ح أن امللتقى سيناقش 
عددا من القضايا اإلعالمية املهمة 
التي تأتي تزامنا مع ما تشهده 
املجتمعات العربية من تغيرات 

يأتي اإلعالم في مقدمتها.
وأش����ار إل���ى ت��أث��ي��ر االع���الم 

امل��ب��اش��ر ع��ل��ى مختلف مناحي 
احل��ي��اة الف��ت��ا إل��ى أهمية حرية 
ال�����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر واإلب�����داع 
واالت��ص��ال املكفولة دون متييز 
في إط��ار املسؤولية االجتماعية 

لالعالم.
وأك��د اخلميس ال���دور الكبير 
ال��ذي يؤديه اإلع��الم في صناعة 
ال�����رأي ال���ع���ام وف����ي ال��رق��اب��ة 
وامل���س���اءل���ة ون���ش���ر احل��ق��ي��ق��ة 
للجمهور دون متييز مبهنية 
وموضوعية إسهاما منه في ضبط 
العملية اإلعالمية املتطورة بشكل 

مستمر ومتسارع في املنطقة.
وبني أن زياد االهتمام بوسائل 
االع���الم بشكل الف��ت ف��ي اآلون��ة 
األخ��ي��رة يأتي ملا مير به العالم 
من أح��داث سياسية واجتماعية 
واقتصادية تستوجب التوقف 
عندها ومتابعة ه��ذه املجريات 
خ��ط��وة ب��خ��ط��وة ل��ل��وق��وف على 

املجريات واألحداث التي منر بها.
وأش�������اد ب������دور امل��ن��ظ��م��ات 
وامل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة وم��الك 
وس����ائ����ل اإلع�������الم ال���ورق���ي���ة 
واملسموعة واملرئية واإللكترونية 
امل��ش��ارك��ة بامللتقى اإلع��الم��ي 

ال��ع��رب��ي ال14 بصفتهم أس��رة 
مهنية واح���دة تستمد كرامتها 

وقدرتها من والئها للحقيقة.
وذكر اخلميس أن تلك اجلهات 
تؤمن ب��وح��دة ال��دول��ة وسالمة 
امل��ج��ت��م��ع وح���راس���ة مصاحله 
واحلفاظ على التراث اإلنساني 
وم��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م األخ��الق��ي��ة 
واح��ت��رام تعدد اآلراء وتنوعها 
واالل���ت���زام ب��ال��ت��ع��دد وال��ت��ن��وع 

ال��ث��ق��اف��ي واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني امل��ن��ص��وص عليها 
ف��ي الدساتير ومواثيق حقوق 

االنسان.
وأع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره البالغ 
ملوقف احلكومة الكويتية وعلى 
رأسها سمو الشيخ جابر املبارك 
احل��م��د ال��ص��ب��اح رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء مل��ا توليه م��ن اهتمام 
ورع���اي���ة ل��ألن��ش��ط��ة اإلع��الم��ي��ة 
التي تنظمها هيئة امللتقى ليكون 
امللتقى االعالمي العربي احلدث 
األبرز في مسيرة اإلعالم العربي 

باختالف مجاالته وتخصصاته.
وأس����س امل��ل��ت��ق��ى اإلع��الم��ي 
العربي ف��ي دول��ة الكويت عام 
2003 وي���ه���دف ال���ى تطوير 
اخل���ط���اب اإلع���الم���ي ال��ع��رب��ي 
وت��ط��وي��ر إم���ك���ان���ات وق����درات 
اإلعالميني العرب واملؤسسات 

اإلعالمية.
وي��ع��ق��د امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��دي��د من 
األنشطة والفعاليات في مختلف 
الدول العربية وهو عضو مراقب 
ف��ي ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل��الع��الم 
ومجلس وزراء اإلعالم العرب في 

جامعة الدول العربية.

ماضي اخلميس

خالل افتتاح امللتقى الرابع للطفولة »رعاية و تطلعات« 

الوزان: »التربية« حريصة على رعاية الطفل ووضعه في أولوياتها 
ريا�ض عواد 

أك��دت األم��ني العام للجنة الوطنية 
الكويتية للتربية و العلوم و الثقافة 
)يونيسكو( ب��اإلن��اب��ة ن��ادي��ة ال���وزان 
ح���رص وزارة ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى رع��اي��ة 
الطفل ووضعه في اعلى سلم اولوياتها 

وإستراتيجيتيها .
وقالت ال��وزان في كلمة لها مبناسبة 
افتتاح امللتقى الرابع للطفولة “ رعاية 
و تطلعات “ وال���ذي يحمل ع��ن��وان “ 
الطفل أوال حت��ت رع��اي��ة وكيل وزارة 
التربية د. هيثم األث���ري  صباح امس 
أن جميع م��ؤس��س��ات ال��دول��ة االهلية 
واحلكومية تعمل ج��اه��دة على تنفيذ 
سياسة الدولة في اهتمامها بالطفل عامًة 
وتولي اهتماماً خاصاً في مجال تربية 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة منذ 
نعومة اظ��ف��اره��م م��ن خ��الل التشجيع 
على البحث العلمي التربوي خلدمة تلك 
ألفئة ومنها جائزة املغفور له باذن الله 
الشيخ جابر األحمد الصباح اخلاصة 
بالتمكني ال��رق��م��ي ل��ألش��خ��اص ذوي 
اإلعاقة و ذلك للوصول الى برامج مّيكن 
من خاللها كسب ه��ؤالء االط��ف��ال الثقة 
والدعم ليتمكنوا من االن��دم��اج في هذا 

املجتمع مشيرة الى أن الطفل هو االجدر 
باالستثمار وعليه يجب تسخير كافة 
االمكانات في تعليمه وتدريبه لضمان 
حمايته وحريته كي يكون عنصرا فاعال 

ومحورا رئيسا للتنمية.
من جانبها قالت مدير املركز االقليمي 
للطفولة و األمومة د. سعاد السويدان 

إن امللتقى يسعى لتقدمي رؤية واضحة 
ل��رع��اي��ة الطفل وتربيته مشيرة الى 
اهمية التعاون املتكامل وتوحيد اجلهود 
امل��ب��ذول��ة ل��ل��وص��ول ال��ى رؤي���ة شاملة 
وتصورات حتمية وسياسات واضحة 
واستراتيجيات فعالة توفر بيئة معرفية 
ثرية لتربية الطفل ومساعدته في بناء 

قدراته واكتساب مهارات و حتسينها.
وأض��اف��ت ال��س��وي��دان : “ ان امللتقى 
يهدف الى دمج الطفل في مراحله االولى 
ووضع اهم القضايا املتعلقة بالطفولة و 
األمومة على سلم األولويات خصوصا ان 
سنوات الطفل االولى تشكل اللبنة االولى 
في تشكيل شخصيته و سلوكياته، لذا 
ج��اء امل��ؤمت��ر انطالقا م��ن رؤي��ة وزارة 
التربية في تنمية مهارات الطفل الذاتية 
و السلوكية ، و حتسني نوعية االسرة 
الكويتية و املساهمة في بناء العقلية 
العلمية القادرة على التخطيط و العمل 

املثمر و التنمية املستمرة.
ون��وه��ت ال��س��وي��دان ع��ل��ى ض���رورة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات و 
الدراسات التي تساهم على حماية الطفل 
من االث��ار السلبية املترتبة على إدمانه 

التكنولوجيا و التقنية احلديثة.
و ت���ن���اول امل��ل��ت��ق��ى ع����دة م��ح��اور 
أه��م��ه��ا ت��ب��ادل اخل���ب���رات وال��ت��ج��ارب 
احمللية االقليمية ف��ي تربية الطفل و 
صحته و تغذيته ، ال��ى جانب اح��دث 
االستراتيجيات و النظريات التي لها 
دور ه��ادف في تربية الطفل، و االع��داد 
التنموي و املهني ملعلمات رياض االطفال 
و م��دى حتقيق االه���داف امل��رج��وة منه 
و تأثيرها على ارت��ق��اء تربية الطفل، 
وال��ب��ح��ث ع��ن م��واط��ن االس��ت��ث��م��ار في 
الطفولة و البرامج الهادفة والداعمة 
لثقة ذوي االحتياجات اخلاصة و تقدمي 
رؤية مستقبلية مبتكرة ذات جودة عالية 
لالطفال في دول��ة الكويت.كما تضمن 
امللتقى محور االثار السلبية املترتبة على 
استخدام الطفل للنكنولوجيا احلديثة و 
كيفية استغالل تكنولوجيا التعليم في 
حياة الطفل بشكل ايجابي ، و الوقوف 
على االزم���ات و الصراعات احلالية و 
مدى تأثر الطفل بها نفسيا و واجتماعيا 
و أق��ي��م على ه��ام��ش امللتقى معرضا 
مصاحبا و جلسات متتالية شارك فيها 
العديد م��ن اخل��ب��راء و املختصون في 

شؤون الطفل محليا و اقليميا.

نادية الوزان متحدثة

خالل جولة في املعرض املصاحب للملتقى

»تعليمية الفر وانية« أقامت فعالية
»عاملنا أجمل بتواصل اجتماعي أمثل«

 أقامت مراقبة اخلدمات االجتماعيه 
والنفسية مبنطقة الفروانية التعليمية 
ف��ع��ال��ي��ة ) ع��امل��ن��ا أج��م��ل ب��ت��واص��ل 
اجتماعي أمثل ( في مدرسة قتادة 
ب��ن النعمان االبتدائية بنني ضمن 
فعاليات امللتقى االجتماعي والنفسي 
برعاية وحضور مدير ادارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية بوزارة التربية 
فيصل األستاذ ومدير ادارة االنشطة 
التربوية الدكتور مبارك العتيبي 
والتوجيه الفني للخدمة االجتماعية 

والنفسية . 
وق�����ال م���دي���ر اداره االن��ش��ط��ه 
التربويه د. مبارك العتيبي بامللتقي 
“ ال يخفي على احد ما فعلته الثوره 
التكنولوجيه باحلياه البشريه وما 
نتج عنه من برامج ووسائل واتصال 
غ��ي��رت ح��ي��اه االن���س���ان وم���ا لهذه 

الوسائل من ايجابيات وسلبيات لذلك 
نحتاج حلمايه استباقيه لثقافه وقيم 
وع���ادات وتقاليد للوصول حلمايه 
ذاتيه ايجابيه ،وان يكون التواصل 
اي��ج��اب��ي��ا حتكمه قيمنا ومبادئنا 
االصيله تستفيد من التكنولوجيا 
وتطوعها لصاحلها دون ان تخضع 
لهيمنتها “ ، وشكر العتيبي جميع 

من ساهم  ، 
وشارك واعد لهذا البرنامج ولهذه 
الفعاليه املهمه ف��ي ع��الج متابعه 
ابنائنا في املدرسه واالسره واملجتمع.  
كما شكر فيصل االستاذ مدير اداره 
االنشطه التربويه ومراقبه اخلدمات 
االجتماعية والنفسيه والتوجيه 
الفني مبنطقه الفروانيه التعليميه 
مؤكدا في كلمته اثناء التكرمي بامللتقي 
) ان سمو امير البالد اكد في خطابه 

االخير بالعشر االواخ��ر ال��ي تنظيم 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
وعدم استخدامها في ضرب الوحده 
الوطنيه والطائفيه وب��ث السموم 
واالشاعات وهنا يأتي دور االدارات 
امل��درس��ي��ه وامل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات 
ووزاره التربيه واالعالم في احملافظه 
علي ه��ذه الوحده الوطنيه وتنظيم 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
وشارك ، من جانبه ألقى الطالب امجد 
الفارس ابيات شعريه في امللتقي ثم 
مت عرض فيلم وثائقي عن مشاركات 
مكاتب اخلدمه االجتماعيه والنفسيه 
للمرحلة االبتدائية ضمن امللتقي ، 
والقي كل من الدكتور  فواز العجمي 
والدكتور عيسي اجلاسم محاضرات 
توعويه عن اثر التواصل االجتماعي 

على األبناء .

جانب من التكرميد. مبارك العتيبي متحدثاً


