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افتتحت كلية العلوم االجتماعية 
صباح أمــس امللتقى السنوي الـــ 13 
لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
حتت شعار ) التنمية واملجتمع قضايا 
معاصرة ( حتت رعاية وزيــر الدولة 
ــوزراء الشيخ محمد  لشئون مجلس ال
العبدالله في احلرم اجلامعي بالشويخ 

والذي يستمر إلى 30 مارس اجلاري.
وأكــد مدير جامعة الكويت األستاذ 
الدكتور حسني األنصاري أن موضوع 
التنمية املستدامة ميثل أولوية بالنسبة 
للجامعة إذ يتوافق مع رسالتها ودورها 
في طرح القضايا املجتمعية والتنموية 
الــهــامــة لــبــنــاء كــــوادر وطــنــيــة فاعلة 
وقادرة على العطاء ملواجهة املستجدات 

احلديثة.
وذكر أ.د. األنصاري أن املؤمتر يطرح 
قضايا تنموية هامة مرتبطة بالطفل 
والــشــبــاب واملــــرأة ودور مؤسسات 
املجتمع املدني والقضايا املختلفة التي 
تشكل محاور رئيسية في خطط الدولة 

التنموية.
ــــار إلـــى أن هـــذا املــلــتــقــى يعد  وأش
مناسبة هامة للنقاش وتبادل األفكار 
والتفكير في آفــاق املستقبل للخروج 
برؤية وحلول للقضايا املجتمعية التي 
من شأنها املساهمة في وضــع خطط 

مستقبلية لدعم التنمية في البالد.
وأشــار إلى أن الشراكة في التنمية 
املجتمعية باتت مطلبا أساسيا إلرساء 
قواعدها وضمانا لتحقيق أهدافها، 
وعلينا أن نــنــخــرط بــهــذه الــشــراكــة 

لتحقيق التنمية املستدامة التي ننشدها 
جميعا مرحبا باملشاركني بامللتقى من 
أساتذة وأكادمييني من داخــل وخارج 

الكويت.
ــر مكتب  ــدي ــت م ــال ومـــن جــانــبــهــا ق
اإلمناء االجتماعي وممثل راعي امللتقى 
الدكتورة وفاء العرادي في كلمة مماثلة 
أن مكتب اإلمناء أولى اهتماما بالتنمية 
البشرية وأهدافها وسياساتها من أجل 
الوصول إلى التنمية املجتمعية حيث 
أنشئ بعد التحرير عام 1991 مببادرة 
أميرية من سمو األمير الراحل الشيخ 

جابر األحمد الصباح رحمه الله.
واكــدت الــعــرادي أن من أساسيات 
إنشاء املكتب هو حتقيق األمن النفسي 
واالجتماعي والــذي امتد ليومنا هذا 
ليؤكد على مفهوم التنمية املجتمعية 
بكافة عواملها وأبــعــادهــا الثقافية 
والنفسية واملجتمعية ضمن مجموعة 
من االهـــداف التي تسعى إلــى حتقيق 

املواطنة والوحدة الوطنية.
وأشــارت إلى أن التنمية مهمة لبناء 
احلــضــارات االنسانية وعلينا بالبدء 
ــواة املجتمع وتسليحه  بالفرد ألنــه ن
بالثقافة واملعرفة ملواجهة العوائق 
وتذليلها لبناء مجتمع تنموي ينهض 
بشبابه وال تؤثر عليه سلبا الصعوبات 
لتمكني الفرد من مواكبة التطور العلمي 

والتكنولوجي خلدمة مجتمعه.
ومــــن جــهــتــه رحــــب رئــيــس قسم 
االجــتــمــاع واخلــدمــة االجتماعية في 
جامعة الكويت الدكتور يوسف غلوم 

بالضيوف واملشاركني بامللتقى الذي 
حتملوا عناء السفر للمشاركة بأبحاثهم 

العلمية وأوراق العمل إلثــراء محاور 
امللتقى ولــالســتــفــادة منها فــي وضع 

خطط للتنمية.
وقـــال الــدكــتــور غــلــوم أن التنمية 

وسيلة لضمان الرخاء في املجتمع وأن 
التنمية البشرية هي جزء من التنمية 
الشاملة التي يسعى إليها املجتمع 
لضمان رخاء أفراده حيث أنها نتاج من 
التفاعالت االجتماعية التي حتتاج إلى 

عمل جاد لبلوغها.
ــو محرك  ــــاف أن اإلنـــســـان ه وأض
احلياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها 
وعليه تقدمها وجتديدها لذلك علينا 
كاكادمييني ومتخصصني وضــع هذه 
القواعد ومناقشتها بطريقة موضوعية 
إلفادة املجتمع من هذا العلم الذي يهدف 

الى تنمية املجتمع.
وبدوره شكر رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية الدكتور عبدالله 
املعتوق جامعة الكويت وكلية العلوم 
االجتماعية الختياره وتكرميه كأحد 
أبـــرز الشخصيات فــي مــجــال العمل 
اإلنساني، مضيفا أن التنمية املجتمعية 
ضرورة تفرضها الظروف االقتصادية 
واإلنسانية في كثير من البلدان الفقيرة 

والنامية.
وأشــار الدكتور املعتوق أن الهيئة 
أولت أهمية لبرامج مشروعات التنمية 
الصغيرة لتكون الوسيلة الفعالة في 
استثمار قدرات أبناء املجتمعات الفقيرة 
ومساعدتهم على االنخراط في أعمال 

تهيئ لهم سبل العيش احلر الكرمي.
وأوضح أن العمل اإلنساني جتاوز 
حدود املمارسة اإلغاثية التقليدية إلى 
العمل اإلنتاجي التنموي والتأهيلي 
كأحد املجاالت الرئيسة للعمل اخليري 

بعد أن أدرك القائمون عليه أهمية هذا 
ــأن هناك  التوجه التنموي وآمــنــوا ب
حاجة ملحة لالهتمام ببرامج التنمية 

املجتمعية.
وافــاد املعتوق بأن الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية كواحدة من املنظمات 
اإلنــســانــيــة الــكــبــرى اجتــهــت مبكرا 
نحو التنمية املجتمعية رافعة شعار 
) معا ال يعود السائل إلــى الــســؤال ( 
حيث انطلقت منذ عــام 1987 ترصد 
احتياجات الشرائح احملرومة والفئات 
الفقيرة فــي عــدد مــن الـــدول ومتــول 
مشروعاتها الصغيرة بقروض حسنة 
بهدف مساعدتها على سد احتياجاتها 
ــه مبــرور الوقت  األســاســيــة. وقــال أن
اتــســع نــشــاط الهيئة ليغطي 136 
دولــة حول العالم كما وصل نشاطها 
إلــى متكني الــالجــئــني الــســوريــني في 
لبنان واألردن والسودان من مشاريع 
انتاجية فــي محاولة لصناعة األمــل 
لدى هؤالء ومساعدتهم على اخلروج 
من دائرة العوز. يذكر انه على هامش 
امللتقى مت تكرمي رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية إلى جانب افتتاح 
معرض مصاحب للملتقى يضم 26 جهة 
حكومية وأهلية تبني دور مؤسسات 
املجتمع في خدمة التنمية املجتمعية 
إلى جانب ورش تدريبية متخصصة 
مقدمة للمشاركني في امللتقى ومتنح 
شهادات خبرة ملن يجتاز الورشة خالل 
فترة امللتقى املمتدة إلــى 30 مــارس 

اجلاري.

د. حسني األنصاري مكرما د. عبدالله املعتوق

»العلوم االجتماعية« تفتتح أعمال ملتقى »التنمية واملجتمع.. قضايا معاصرة«

األنصاري: التنمية املستدامة متثل أولوية جلامعة الكويت

شهاب الدين: »التقدم العلمي« تسعى إلى رفع 
مستوى اإلنفاق احلكومي على البحث 

  قال مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الــدكــتــور عدنان 
شــهــاب الــديــن أمــس الــثــالثــاء ان 
االستراتيجية اجلديدة للمؤسسة 
تتضمن السعي الى رفع مستوى 
ــاق احلــكــومــي عــلــى البحث  ــف االن
العلمي بنسبة 7ر0 باملئة من 
الــنــاجت احمللي االجمالي بحلول 

عام 2020.
ــــرت املــؤســســة فــي بيان  وذك
صحفي ان ذلك جاء خالل جلسات 
تفاعلية قام بها مدير عام املؤسسة 
ــان شــهــاب الــديــن  ــدن ــور ع ــت ــدك ال
ومسؤولو املؤسسة لشرح خطتها 
االستراتيجية اجلديدة )2017-
2021( مع شركاءها من املساهمني 
ــي الــقــطــاع اخلـــاص واملجتمع  ف

البحثي واملدني.
وقال الدكتور شهاب الدين خالل 
تلك اجللسات التي استمرت خمسة 
ايــام ان االستراتيجية »تتضمن 
السعي بالتعاون مع املؤسسات 
العلمية احمللية الى رفع مستوى 
ــاق احلــكــومــي عــلــى البحث  ــف االن
العلمي في الكويت من 3ر0 باملئة 
ــــراع في  الــى واحـــد باملئة واالس
انــشــاء مجلس وطــنــي للبحوث 
للتعريف بــاالولــويــات الوطنية 
لدولة الكويت فيما يخص البحث 

العلمي ومتويلها«.
ــــاف ان االســتــراتــيــجــيــة  وأض
اجلديدة التي اعتمدها مجلس ادارة 

املــؤســســة الـــذي يــرأســه صاحب 
السمو امير البالد الشيخ صباح 
األحمد تركز على حتسني فاعلية 
ــــراءات دعم  العمل فــي مــجــال اج
املنح والبحوث العلمية وتعزيز 
قدرات الباحثني العلميني وطريقة 
تــقــدميــهــم البــحــاثــهــم ونــشــرهــا 
ـــاء بــالــبــحــوث العلمية  ـــق واالرت
بالتعاون مــع مؤسسات علمية 

مرموقة.
وأشـــار الــى ان االستراتيجية 
تستهدف تعزيز التعاون مع عدد 
من املؤسسات الكويتية احلكومية 
واخلاصة خلدمة اولويات الكويت 
في مجال البحث العلمي والتنمية 

ورفع مستوى الوعي اجلماهيري 
فيما يخص العلوم و تدريسها 
وتعزيز نشر الثقافة العلمية عبر 
وســائــل عــديــدة منها التطبيقات 
االلــكــتــرونــيــة ودعــــم وتشجيع 
الشباب وزيادة نسبة الدعم املقدم 
للقطاع اخلاص عبر برامج مميزة 

لتعزيز االبتكار.
وذكر ان مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي حترص على تفعيل دورها 
محفزا رئيسا في التنمية وبناء 
القدرات البحثية والتكنولوجية 

ضمن خطة الدولة االمنائية.
ــاب الــديــن ان ذلــك  ــه وقــــال ش
يأتي نتيجة اعتماد انشاء خمس 

اكادمييات للموهوبني بالتعاون 
مع وزارة التربية وتبني املؤسسة 
مـــشـــروع رفــــع كـــفـــاءة الــطــاقــة 
وتــولــيــدهــا بــاســتــخــدام اخلــاليــا 
الــكــهــروضــوئــيــة فـــي جمعيتي 
ــراء والعديلية التعاونية  ــزه ال
ــة الـــى 150 مــنــزال سكنيا  ــاف اض
ــع املجلس االعلى  االمـــر الـــذي دف
للتخطيط باعتماد مشروع واسع 
النطاق متمثل بتزويد 1500 منزل 

باأللواح الشمسية.
ــد ان املؤسسة تتطلع الى  واك
ان يتوسع املــشــروع ليصل إلى 
نحو 200 الــف منزل بحلول عام 
2030 لتصبح السعة املركبة 

للخاليا الكهروضوئية حوالي 
اثنني غيغاواط.

وأوضــح ان حتقيق ذلــك ميثل 
»حتقيق ما نسبته 50 باملئة من 
ــة صاحب السمو املستهدف  رؤي
تأمينها بحلول عــام 2030 وهي 
15 بــاملــئــة مـــن الــطــلــب احملــلــي 
على الكهرباء باستخدام الطاقة 

املتجددة«.
واكدت املؤسسة وفق بيانها ان 
جلساتها التفاعلية لعرض خطتها 
االستراتيجية للسنوات اخلمس 
املقبلة بهدف رفع مستوى التفاعل 
اتسمت بإثراء النقاش واالطــالع 
على اقتراحات احلضور وتبادل 

اآلراء معهم.
ـــــه مت خـــالل  وأوضــــحــــت ان
اجللسات طــرح تفاصيل خاصة 
باالمور املالية املتعلقة باستثمار 
امــوال املؤسسة واجلهات املمولة 
لها وكيفية توجيه التمويل الوارد 

سنويا إلى االنشطة املتنوعة.
وقالت ان الدكتور شهاب الدين 
اكد ان جميع االقتراحات التي قدمها 
احلــضــور ستكون محل دراســة 
ومتابعة واهتمام مــن املؤسسة 
اضافة إلى التنسيق مع من قدموها 
ــــادات  ــــراد وهــيــئــات واحت مــن اف
التــخــاذ االجــــراءات املناسبة لها 
ووضــع االقتراحات التي تتالءم 
مع طبيعة عمل املؤسسة واهدافها 

واستراتيجيتها اجلديدة.

جانب من احلضور في جلسة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التفاعلية
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د.حسني األنصاري متحدثااملعتوق يفتتح املعرض املصاحب للملتقى

جانب من إحدى الفعاليات
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التقليدية اإلغاثية  املمارسة  ح��دود  جت��اوز  اإلنساني  العمل  املعتوق: 

»التربية« تعلن انطالق تصفيات 
مشروع »حتدي القراءة العربي«

ريا�ض عواد 

أعلن الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
بـــوزارة التربية فيصل عبدا لله املقصيد  رئيس 
فريق حتــدي الــقــراءة العربي بدولة الكويت عن 
انطالق التصفيات الثالثة علي مستوي دوله الكويت 
ــدى مــبــادرات  ملــشــروع حتــدي الــقــراءة العربي اح
الشيخ محمد بن راشــد ال مكتوم حيث يستهدف 
هــذا املشروع الــقــراءة لــدي الطالب العربي مؤكدا 
أهمية املشروع الذي الق اقباال كبيرا من قبل الطالب 
والطالبات واإلدارات املدرسية واهتمام أولياء 
األمور واملؤسسات التربوية واملجتمعية باعتباره 

خطوه إيجابية لتنمية القراءة والتشجيع عليها 
للطلبة. وأشــار املقصيد في تصريح صحافي الي 
ان التصفيات التي ستنطلق يوم الثالثاء وتستمر 
لثالثة اّيام سيتم حتكيمها من قبل جلنة حتكيم من 
دولة االمــارات العربية املتحدة الشقيقة، موضحا 
انه سيتم اختيار عشرة طالب علي مستوي دولة 
الكويت اضافة الي اختيار أفضل مدرسة متميزة 
على مستوي الــدولــة واختيار أفضل منسق لهذا 
املشروع وبني بان التصفيات ستشمل علي املنافسة 
ــل من العام  املاسية التي تستهدف العشرة األوائ

املاضي للتأكيد علي استمراريتهم في النجاح.

 جانب من تصفيات مشروع حتدي القراءة

احلويلة يؤكد أهمية تنويع مصادر التعلم لذوي االحتياجات اخلاصة 
  أكد وكيل وزارة التربية املساعد 
لقطاع التعليم اخلـــاص والنوعي 
الدكتور عبد احملسن احلويلة اهمية 
تعزيز املفاهيم التعليمية عبر البحث 
عن مصادر متنوعة للتعلم ال سيما في 

مجال ذوي االحتياجات اخلاصة.
 واضــــاف احلــويــلــة فــي تصريح 
للصحفيني عقب افــتــتــاح املعرض 
الــرابــع ملراكز مصادر التعلم لذوي 
ــذي أقامته ادارة مــدارس  االعــاقــة ال
التربية اخلاصة بعنوان )انسانية 
قائدي واقع يساند اعاقتي( نيابة عن 
وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي 
الدكتور محمد الفارس أمس ان التعليم 
ال يتوقف عند الغرفة الصفية بل ميتد 

الى خارج أسوار املدرسة.
 وأشــــار الـــى ان ذلـــك يــكــون عبر 

املطالعة والبحث في وسائل التواصل 
ــي مــتــحــمــلــني الــصــعــاب  ــاع ــم ــت االج
والتحديات كافة للخروج مبنظومة 
تعليمية وتربوية تسهم في إيصال 
املعلومات بشكل مشوق وهادف يدفع 
بإجناح دور املعلم في تقدمي املعلومة.

وقال احلويلة ان املعرض يكشف 
جديد االبداعات النيرة املتميزة التي 
ــدارس التربية اخلاصة  تزخر بها م
وترسم امال مشرقا لعطاءات مستمرة 
من معلمني وطلبة تؤكد ان الكويت 
حترص على تنمية قــدرات ومهارات 
ابــنــائــهــا فــي شــتــى املـــجـــاالت وفــي 

طليعتها التعليم.
 وأشار الى ان املعرض نتاج ألعمال 
امــنــاء وامــيــنــات املكتبات ومشرفي 
التقنيات وسيقدم اخلدمات املناسبة 

للمستفيدين مــن طلبة ومعلمني ما 
ــب املطالعة  ــي غـــرس ح سيسهم ف
والبحث وخلق روح املنافسة مبا 
يخدم العملية التعليمية في وطننا 
احلــبــيــب.  مــن جــانــبــه أعـــرب وكيل 
وزارة التربية املساعد لقطاع التنمية 
واألنشطة التربوية فيصل مقصيد 
عن سعادته للمشاركة في املعرض 
ورؤية ابدعاتهم في ظل مشاركة دور 

النشر اخلاصة.
ــــال مــقــصــيــد ان طــلــبــة ذوي  وق
االحتياجات اخلاصة فخر للكويت 
ــرة املــاضــيــة  ــت ــف ــا فـــي ال ــرون ــه اذ اب
مبشاركاتهم في العديد من املجاالت 
ــا إلـــى حــصــول إحـــدى مـــدارس  الفــت
التربية اخلاصة على املركز االول في 

جانب من افتتاح املعرض الرابع ملراكز مصادر التعلم لذوي اإلعاقةمسابقة التاجر الصغير.

تتمات

صاحب السمو
وأضــاف زكــي أن التفاهمات حتى اآلن في تزايد 
مستمر ال سيما مــع بحث بعض األمـــور املتعلقة 
ــدول مشيرا إلــى أن هذه  بالعالقات الثنائية بني ال
التفاهمات التي قد تشهد دخــول طرف ثالث يسهم 
في إزالة الفتور واملشاكل ستؤدي إلى “قمة ناجحة” 

تصب في مصلحة العمل العربي املشترك.
وأعرب عن األمل أن تنجح القمة احلالية بوجود 
حضور ومشاركة “مرتفعة” الفتا إلــى أن طبيعة 
املوضوعات والظروف “االستثنائية” التي تشهدها 
املنطقة جتعل اجلميع يستشعر باخلطر وأن املوقف 
العربي يحتاج إلى تعزيز وتضامن وأن يكون القادة 
العرب جنبا إلى جنب في هذه املرحلة. وفيما يتعلق 
بالنتيجة الــتــي ستخرج بها القمة حــول صيانة 
األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب قال إن ملف 
اإلرهاب يحظى بأولوية كبيرة لدى اجلامعة العربية 
والدول األعضاء موضحا أن االرهاب أصبح يضرب 
اجلميع وال بد من مكافحته واجتثاثه عبر منظومة 
متكاملة وشاملة. وعن أهم املشاركني في )قمة عمان( 
ذكر أن هناك العديد من الشخصيات الدولية ستشارك 
في للقمة أبرزها األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس الذي سيلقي كلمة في اجللسة االفتتاحية 
واملمثلة العليا للسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد 
األوروبي نائب رئيس املفوضية األوروبية فيديريكا 
موغيريني ورئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي اجلديد 

موسى فكي واألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
يوسف بن أحمد العثيمني ورئيس البرملان العربي 

الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وجه الشكر
وقال الشيخ صباح اخلالد إن سفير دولة الكويت 
لــدى اململكة األردنــيــة الهاشمية حمد الدعيج قام 
مبتابعة موضوع احلــادث املؤسف الذي تعرض له 

أحد الطلبة الكويتيني فور وقوعه هناك.
وأضاف أن هذا احلادث املؤسف وقع منتصف شهر 
مارس اجلاري الفتا إلى أن السفير الدعيج قابل هناك 
وزير الداخلية ومدير األمن العام ومدير الكلية التي 
يدرس فيها الطالب الكويتي. وأوضح الشيخ صباح 
اخلالد أن من قاموا باالعتداء على الطالب الكويتي 
مت إيقافهم واحتجازهم مشيرا الى أن املدعي العام 
األردنــي ينظر في هذه القضية الستكمالها. وقال إن 
وزير الداخلية األردني طلب مقابلة الطالب املعتدى 
عليه لشرح كل مالبسات احلادث كما قدم املسؤولون 
األردنيون االعتذار عن هذا احلادث املؤسف مفيدا بأن 
ــي اتصل شخصيا بحضور  مدير األمــن العام األردن
سفير الكويت بالطالب لالعتذار منه. وأعرب باسم 
دولــة الكويت عن الشكر والتقدير للملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة على رعايتها ألكثر من 5500 طالب 
كويتي مضيفا” لن نقف عند هذا احلد وسنتابع هذه 

القضية وفقا للقوانني في اململكة االردنية الهاشمية”.


