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وطن النهار

الثالثاء  09رجب 1436هـ

«األسترالية» أقامت ملتقى تحقيق التميز

الشرهان :مخرجات التعليم
عنصر أساس إلنجاح خطط التنمية
تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى اق��ام��ت الكلية
األس� �ت ��رال� �ي ��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت وب��ال �ت �ع��اون
م ��ع م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
م �ل �ت �ق��ى «ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �م �ي��ز ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي الخاص في الكويت» الذي انعقد
ف ��ي م�ب�ن��ى ال �ص �ن��دوق ال �ع��رب��ي ل��ان�م��اء
االق � �ت � �ص� ��ادي واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي ل�ت�س�ل�ي��ط
ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى امل� � �م � ��ارس � ��ات ال �ن ��اج �ح ��ة
والتوصيات التي م��ن شأنها النهوض
ب �م��ؤس �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ال �خ��اص
في الكويت ال��ى مستويات عاملية وذلك
عن طريق تحفيز قطاع التعليم العالي
وت��ذل �ي��ل ج �م �ي��ع ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي تعيقه
ع ��ن االرت � �ق� ��اء وال �ن �م��و وت �ح �ق �ي��ق ج ��ودة
مخرجاته لخدمة املجتمع.
بداية تحدث رئيس مجلس امناء الكلية
األسترالية في الكويت عبدلله الشرهان
ق ��ائ ��ا :ان ال �ع ��ال ��م ي �ش �ه��د ن� �م ��وا م �ط��ردا
ف��ي االق �ت �ص��ادات امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي تعتمد
ب �ش �ك��ل م �ت��زاي��د ع �ل��ى امل �ع��رف��ة وي�ت�ط�ل��ب
ه��ذا النوع من االقتصاد طاقات بشرية
لديها املعرفة واملهارات العملية واملهنية
وال�ش�خ�ص�ي��ة ال� �ق ��ادرة ع�ل��ى االس�ت�ج��اب��ة
الحتياجاته.
وم ��ن امل �س �ل��م ب��ه ان م �خ��رج��ات التعليم
العالي م��ن حيث الكم وال�ن��وع وال�ج��ودة
عنصر اساس في انجاح خطط التنمية.
وأن االهتمام بدور املؤسسات التعليمية
من األولويات التي يجب التأكيد عليها،
وي � �ك� ��ون ذل � ��ك ب �ت �ح �ف �ي��ز االس� �ت� �ث� �م ��ارات
ال��ازم��ة لرفع مستويات التعليم بشكل
ع� ��ام وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب �ش �ك��ل خ ��اص،
ف �م �خ��رج��ات ال��رأس �م��ال ال �ب �ش��ري عملية
تراكمية تحتاج الى اهتمام متواصل.
وتابع :مما ندعو اليه هو دعم دور قطاع
التعليم العالي الخاص عن طريق توفير
ال�ب�ي�ئ��ة امل �ن��اس �ب��ة م ��ن ت �ش��ري �ع��ات وب�ن��ى
اس��اس�ي��ة كفيلة بالنهوض بمؤسساته
وم� ��ن ث ��م ت��ذل �ي��ل ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت�ع��رق��ل
ن�م��و ه��ذه امل��ؤس�س��ات التعليمية وال�ت��ي
تتطلب اس�ت��دام�ت�ه��ا ال�ت��وس��ع ف��ي نطاق
ال�ت�خ�ص�ص��ات مل��واك�ب��ة ال�ع�ص��ر .ك�م��ا ان��ه
م��ن امل �ه��م ان ت�ع�ط��ى ال�ف��رص��ة مل��ؤس�س��ات
ال �ت �ع �ل �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ال� � �خ � ��اص ان ت �ك��ون

مو�ضي احلمود وال�رشهان خالل امللتقى
شخصيتها املستقلة وأن تنمي الخبرات
في مجال فلسفاتها التعليمية.
وأض � � � � ��اف :وم � � ��ن ه� �ن ��ا ك � � ��ان اخ� �ت� �ي ��ارن ��ا
ل�ع�ن��وان ه��ذا امللتقى ال��ذي ه��و «تحقيق
التميز ف��ي التعليم العالي ال�خ��اص في
الكويت» .وبما ان هذا املوضوع يتناول
ج��ان�ب��ا م�ه�م��ا م��ن ت�ح��دي��ات ال�ت�ن�م�ي��ة في
ع��امل �ن��ا ال �ع��رب��ي ،ح��رص �ن��ا ع �ل��ى اخ�ت�ي��ار
مبنى يضم ال�ص�ن��دوق ال�ع��رب��ي لانماء
االقتصادي واالجتماعي.
وختم قائا :يهدف امللتقى ال��ى تسليط
األض � � ��واء ع �ل��ى ت �ج��رب��ة ق �ط ��اع ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي الخاص في الكويت خال سنينه
ال�ع�ش��ر وم�ق��ارن�ت�ه��ا م��ع ت�ل��ك ف��ي بيئات
م �ق ��ارب ��ة خ �ل �ي �ج �ي��ة وع ��امل� �ي ��ة .ون ��أم ��ل ان
يخرج نقاش الطاولة املستديرة بوثيقة
تضم الئ�ح��ة م��ن ال�ت��وص�ي��ات تبنى على
نجاح التجربة الكويتية التي تمخض
عنها تخريج اجيال من الطاقات تحاكي
متطلبات س��وق العمل .فابد من تأمني
س �ب��ل االس � �ت ��دام ��ة ل� �ه ��ذه امل ��ؤس� �س ��ات ال

سيما في تجاربها الناجحة لكي تواصل
مسيرتها في خدمة املجتمع».
ث ��م ت �ح ��دث ا.د .ول �ي ��د اح �م ��د ال �ك �ن��دري،
األم ��ني ال �ع��ام امل�س��اع��د ل �ش��ؤون األب�ح��اث
وامل�ع�ل��وم��ات ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة ود .ع��دن��ان شهاب
الدين ،مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي مرحبني بالحضور وتأكيدهم
على اهمية امللتقى ملا لها من مخرجات
على القطاع التعليمي.
واذ تخلل اللقاء ثات جلسات محورها
كيفية االستفادة من التجارب العاملية،
الخليجية والكويتية في مجاالت تطوير
التعليم العالي الخاص بقيادة كل من أ.
د .مشتاق العتبي ،عميد كلية الهندسة
في جامعة تايلورز -ماليزيا ،ود .احمد
ال�ع�ي�س��ى ،م�س�ت�ش��ار ف��ي ال��دي��وان امللكي
ال �س �ع��ودي وال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق لجامعة
ال �ي �م��ام��ة ال �خ��اص��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وأ .د .ط � ��ارق ال ��دوي� �س ��ان،
ال�ع�م�ي��د امل �س��اع��د للتخطيط وال�ت�ط��وي��ر

امل�ه�ن��ي ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول -
جامعة الكويت.
وف � ��ي ن �ف ��س ال� �س� �ي ��اق ت ��اب ��ع ال� �ل� �ق ��اء ف��ي
حلقة نقاشية تناولت التجارب العاملية
واالقليمية في مجاالت تطوير التعليم
ال � �خ� ��اص ،وم ��راج� �ع ��ة ال � ��دراس � ��ات ال �ت��ي
ق��ام ب�ه��ا خ �ب��راء محليون وع��امل �ي��ون عن
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال �خ��اص ف��ي ال �ك��وي��ت،
بمشاركة الحضور املرموق من مختلف
الجهات التعليمية والعلمية.
ت��ا ذل��ك ط��اول��ة م�س�ت��دي��رة ب��رئ��اس��ة أ .د.
موضي الحمود ،مدير الجامعة العربية
املفتوحة ووزير التربية والتعليم العالي
ال�س��اب��ق ،ح�ي��ث ن��اق�ش��ت ف�ع��ال�ي��ات اللقاء
ومحاوره.
وفي ختام امللتقى تم الخروج بتوصيات
كفيلة لتحفيز ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م وت��وف�ي��ر
اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات س� � � ��وق ال � �ع � �م� ��ل ال� �ح ��ال ��ي
واملستقبلي وتذليل اي عقبات يمكن ان
تعيق تطور مؤسسات التعليم العالي
الخاص الى مستويات عاملية.

مشاركة كويتية ناجحة في «أيام مجلس
التعاون» :املزيد من التقارب والتعارف
الدوحة ( -كونا) :أكد شباب كويتيون مشاركون
في فعاليات (أي��ام مجلس التعاون) أم��س اهمية
تلك اللقاءات التي تجمع شباب مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي ت� �ب ��ادل ال �خ �ب ��رات واالط � � ��اع على
املبادرات املتميزة وتعزيز التعاون والتنسيق في
املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وقال شابان كويتيان مشاركان في الفعاليات التي
انطلقت أول من أمس في قطر في تصريح ل� (كونا)
ان التجمعات الشبابية الخليجية تسهم في زيادة
ال �ت �ق��ارب ب ��ني ش �ع��وب امل �ج �ل��س واالس� �ت� �ف ��ادة من
التجارب الرائدة لشريحة الشباب وترسيخ الهوية
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة .واع� ��رب ط��ال��ب ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا في
بريطانيا فهد الرويعي عن فخره كشاب خليجي
بوجود مثل هذه الفعاليات الخليجية التي تعطي
الشباب الخليجي دوره ف��ي منظومة اجتماعية
متكاملة وتسمح ل��ه ب��اب��داء وج�ه��ة ن�ظ��ره وط��رح
مطالبه واحتياجاته .ودعا جميع الجهات املعنية
في ال��دول الخليجية السيما االمانة العامة لدول
املجلس لاستفادة من التوصيات والنتائج التي
تخرج بها امللتقيات الشبابية الخليجية وجعلها
م��وض��ع التنفيذ العملي بما يصب ف��ي مصلحة
جميع الدول الخليجية.
وقال انه شارك في ورشة عمل بعنوان (سياسات
التعليم وال�ت��دري��ب واالب �ت �ك��ار) وت�ط��رق فيها الى
س�ي��اس��ة ال�ت�ع�ل�ي��م م��ن ح�ي��ث ال� �ج ��ودة واالع� �ت ��راف
االك��ادي �م��ي ف��ي دول امل�ج�ل��س وك��ذل��ك ال�ت�ن��وع في
ن�م��اذج وان �م��اط التعليم ف��ي املنطقة وايجابيات
وسلبيات التعليم الخاص ومدى ارتباط التعليم
باحتياجات سوق العمل.
ودعا الى مواكبة التطورات العلمية وسوق العمل
والعمل على تطوير املناهج واالستعانة بكوادر
ذات خبرة عالية لتغطية امل��ادة العلمية بحرفية

لقطة جماعية للم�ضاركني يف اأ�ضبوع اأمريكا الالتينية

البعيجان :غرس املفاهيم البيئية من أولوياتنا

املتحدثون يف الندوة

متفوقو «املفتوحة» زاروا «كونا»
قام ممثلو متفوقي طلبة فروع الجامعة العربية املفتوحة
امل ��وج ��ودة ف��ي ث�م��ان��ي دول ع��رب�ي��ة (ال �ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
وم �ص��ر واالردن ول�ب�ن��ان وال�ب�ح��ري��ن وال� �س ��ودان وسلطنة
عمان) بزيارة أمس ملقر وكالة االنباء الكويتية (كونا).
وأع� ��رب ه ��ؤالء امل�ت�ف��وق��ون خ ��ال ال��زي��ارة ال �ت��ي ت��أت��ي على
ه��ام��ش م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي امل�ل�ت�ق��ى اإلع ��ام ��ي ال �ع��رب��ي ال � � 12
الذي تقيمه الكويت حاليا عن سعادتهم بما شاهدوه من

ومهنية وادخال اساليب حديثة للتعلم والتعليم
والتغطية ال�ج�غ��راف�ي��ة لبعض التخصصات في
امل�ن�ط�ق��ة وع �م��ل ج �ه��از رق��اب��ي للتعليم ال �خ��اص.
واش��ار الى تطرق املتحدثني في ورش��ة العمل الى
س�ي��اس��ة االب �ت �ك��ار وم ��دى ال �ح��اج��ات ال �ت��ي مهدت
الطريق البتكارات متنوعة تخدم شتى متطلبات
الحياة في جميع انحاء العالم ومناقشة االسباب
التي جعلت البشر يقومون باالختراعات ومرحلة
ال �ب �ح��ث ع ��ن ال �ف �ك��رة وت �س �ج �ي��ل ب� � ��راءة االخ� �ت ��راع
وامل ��راح ��ل ال �ت��ال �ي��ة .وخ �ت��م ال��روي �ع��ي :ان ال��ورش��ة
تطرقت ال��ى كيفية املحافظة على ه��ذا االخ�ت��راع
بعد وصوله للسوق من تطوير مستمر لابتكار
واملحافظة عليه ف��ي ظ��ل وج��ود اس��واق تنافسية
واحتياج ه��ذا االبتكار للدعم م��ن قبل القطاعات
الحكومية واملنظمات غير الربحية .وم��ن جهته
أشاد الطالب الجامعي عبداللطيف االيوب بفكرة
اقامة امللتقيات الخليجية واملناقشات التي تتطرق
لها وتركيزها على اهم قضايا ومتطلبات الشباب
الخليجي وتلبية حاجاتهم والتركيز على اطاق
مواهبهم وابداعاتهم .وق��ال ان��ه بعد ختام اليوم
االول ل �ل �ق��اء ال �ش �ب��اب ال�خ�ل�ي�ج��ي ف� ��ان أه� ��م ش��يء
مكتسب ه��و امل��زي��د م��ن ال�ت�ق��ارب وال �ت �ع��ارف على
الشباب الخليجي املشارك من كل ال��دول ومعرفة
بعض السياسات املتبعة واملتميزة في مجاالت
التعليم والتدريب واالبتكار .وأضاف ان فعاليات
ال �ي��وم ال�ث��ان��ي س�ت�ك��ون ج�ل�س��ة ن�ق��اش�ي��ة مفتوحة
ملسودة التوصيات بني الخبراء والشباب بحضور
امل �س��ؤول��ني ف��ي ال �ج �ه��ات ذات ال �ع��اق��ة ب��ال��ورش��ة
التي تم مناقشتها في اليوم األول فيما يتضمن
حفل الختام كلمة األمانة العامة ملجلس التعاون
ل ��دول الخليج ال�ع��رب�ي��ة وت��وزي��ع ال �ش �ه��ادات على
املشاركني.

«العلوم االجتماعية» اختتمت
«أسبوع أميركا الالتينية»

افتتح ندوة التنوع البيولوجي في املركز البيئي للطلبة

أك � ��د رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت��رب�ي��ة
والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان
أهمية دور املنظومة التربوية والتعليمية
في توعية الطاب بكيفية املحافظة على
البيئة والحد من التلوث بجميع انواعه.
وأش� ��ار ال�ب�ع�ي�ج��ان خ ��ال اف�ت�ت��اح��ه ن��دوة
ال�ت�ن��وع البيولوجي ال�ت��ي أقيمت صباح
امس في املركز البيئي للطلبة على هامش
امل��وس��م ال�ث�ق��اف��ي ال��راب��ع للجنة الوطنية
للتربية وال �ع �ل��وم وال�ث�ق��اف��ة ال��ى ض��رورة
ت �ع��اون ال �س �ل �ط��ات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والخاصة في غرس مفاهيم املحافظة على
البيئة وال �ث��روات الحيوانية ،منوهًا بان
اللجنة تسعى الى تعزيز أسس التعاون
والعمل التطوعي لدى الطاب والطالبات
وامل� ��دارس املنتسبة لليونيسكو ،مشيرا
ال��ى وج��ود العديد م��ن الخطط والبرامج
ف��ي مجال تعزيز الثقافة البيئية والقيم
الحميدة لدى الطاب.
وأوض � ��ح أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة لها
دور ك�ب�ي��ر وب� ��ارز ع�ل��ى امل �س �ت��وى البيئي
وال�ب�ح��ري وامل�ن��اخ��ى متمثا ف��ي عمليات
ت �ن �ظ �ي��ف ال� �ش ��واط ��ئ وت� ��دوي� ��ر امل �خ �ل �ف��ات
واستخدامها في اعمال ساهمت وبشكل
كبير في توفير كمية هائلة من النفايات
وامل �خ �ل �ف��ات ك��ان��ت س�ت�ش�ك��ل ض � ��ررا على
ال �ب �ي �ئ��ة واالن� � �س � ��ان ،م �ت �م �ن �ي��ًا م ��ن ج�م�ي��ع
ال�ه�ي�ئ��ات ان ت�ص��در ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ش��رات
وال��دراس��ات العلمية التي تخدم العملية
التوعوية.
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تطورات متميزة في أقسام وإدارات الوكالة والسيما إدارة
التحرير وخدماتها الجديدة.
ي��ذك��ر أن زي��ارة املتفوقني للكويت ج��اء ت ب��دع��وة م��ن املقر
الرئيس للجامعة العربية املفتوحة في الباد للمشاركة
ف��ي امل�ل�ت�ق��ى اإلع��ام��ي ال�ع��رب��ي ال ��ذي ان�ط�ل��ق رس�م�ي��ا أم��س
برعاية وحضور سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء.

كتب إبراهيم بسيوني

اخ�ت�ت�م��ت وح ��دة ال ��دراس ��ات االم �ي��رك �ي��ة ف��ي كلية
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة اس �ب��وع ام �ي��رك��ا ال��ات�ي�ن�ي��ة
وال ��ذي اق�ي��م ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  ٢٣-١٩ال�ح��ال��ي تحت
رع ��اي ��ة ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ا .د.
ع �ب��دال��رض��ا اس � �ي� ��ري ،وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة اق��ام��ت
الوحدة االميركية حفا ختاميا ألنشطة االسبوع
حضره عميد الكلية وعدد من سفراء دول اميركا
الاتينية واملدير االداري للكلية السيد عبدالعزيز
بولند.
وق� � ��ال أس � �ي� ��ري :ان ال �ك �ل �ي��ة ف � �خ ��ورة ب��اح �ت �ض��ان
اول اس� �ب ��وع ام �ي��رك��ي الت �ي �ن��ي ب��ال �ك��وي��ت م��ؤك��دا
ان ال �ع��اق��ات ال��دول �ي��ة ال ت �ب �ن��ى االن ب ��ني ال ��دول
وامل ��ؤس� �س ��ات ال��رس �م �ي��ة ب�ي�ن�م��ا اي �ض��ا م ��ن خ��ال
املؤسسات شبه الرسمية.
واكد اسيري ان تواجد املسؤولني بهذا االسبوع
وح �ض��ور وك�ي��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�س�ف�ي��ر خالد
ال �ج��ارال �ل��ه وم��دي��ر امل�ع�ه��د ال��دب�ل��وم��اس��ي السفير
عبدالعزيز الشارخ ومدير ادارة االميركتني بوزارة
الخارجية بحفل االفتتاح دليل على االهمية التي
توليها الكويت ب��دول اميركا الاتينية موضحا
ان ثماني سفارات شاركت بفعاليات وانشطة هذا
االسبوع على الرغم من انه اول اسبوع يقام وهذا
دليل على اهتمام السفارات بهذا االسبوع.
مضيفا ان كلية العلوم االجتماعية تأمل ان تكون
اول كلية تحتضن مركز دراسات وابحاث اميريكا
الاتينية حتى نعظم هذا التواصل.
وق��دم شكره لرئيس وح��دة ال��دراس��ات االميركية
دكتورة حنان الهاجري والى املدير االداري للكلية
ال �س �ي��د ع �ب��دال �ع��زي��ز ب��ول �ن��د ول�ل�ط�ل�ب��ة امل�ت�ط��وع��ني
ب�ه��ذا االس �ب��وع .م��ن جانبها ق��ال��ت رئ�ي�س��ة وح��دة
ال��دراس��ات االم�ي��رك�ي��ة ال��دك �ت��ورة ح�ن��ان ال�ه��اج��ري

ان ��ه والول م ��رة ف��ي ال �ك��وي��ت ب�ش�ك��ل ع ��ام وال�ك�ل�ي��ة
والجامعة بشكل خ��اص يتم تقديم ثقافة وت��راث
وح� � �ض � ��ارة واق � �ت � �ص� ��اد وس� �ي ��اس ��ة دول ام �ي��رك��ا
ال��ات �ي �ن �ي��ة ف �ك��ان��ت ه ��ذه ف��رص��ة م �م �ت��ازة للطلبة
واعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخارجها
للتعرف على ه��ذه ال �ق��ارة املنسية ال�ت��ي ع��ادة ما
يتم اهمالها حتى من الدول العظمى ،مضيفة ان
االسبوع اشتمل على محاضرات وندوات وحلقة
نقاشية بخصوص العاقات الاتينية العربية
والخليجية وقدمت كل سفارة مشاركة محاضرة
ف��ي اكثر م��ن مجال واشتمل االس�ب��وع كذلك على
ان �ش �ط��ة ث �ق��اف �ي��ة وت��رف �ي �ه �ي��ة م �ث��ل ع� ��رض االف� ��ام
واملعرض الفني والعروض الفلكلورية.
واكدت ان االسبوع قام بجهود الطلبة املتطوعني
ب��وح��دة ال ��دراس ��ات االم�ي��رك�ي��ة وع�م�ي��د ال�ك�ل�ي��ة ا.د
ع �ب ��دال ��رض ��ا أس� �ي ��ري دع� ��م ه � ��ذا االس � �ب� ��وع وك ��ان
داع�م��ًا منذ ب��داي��ة ال�ف�ك��رة حتى تنفيذها فالدعم
ال ��ذي ق��دم��ه ل�ن��ا غ�ي��ر م �ح��دود .وب�ي�ن��ت ال�ه��اج��ري
ان الوحدة قدمت مشروعًا إلنشاء مركز دراس��ات
واب�ح��اث اميركا الاتينية متمنية ان يكون هذا
االسبوع في السنة القادمة تحت مظلة هذا املركز،
م�ش�ي��رة ال ��ى ان دول ام �ي��رك��ا ال��ات�ي�ن�ي��ة تجمعنا
معها ق��واس��م مشتركة كثيرة فيما يتعلق بقيم
املجتمع واالس��رة وكثير من تجارب التحول الى
الديموقراطية خاصة في فترة السنوات القليلة
املاضية فهناك امور ممكن ان نوضحها ونستفيد
منها ،وان ش��اء الله باملستقبل تكون مشاريعنا
اك �ب��ر ف�ن�ح��ن ن�ت�ع�ل��م م��ن ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ل�ن�ع��ززه��ا
ونطورها باملستقبل .تم خال حفل الختام تكريم
ال �س �ف��ارات وال�ط�ل�ب��ة امل�ت�ط��وع��ني وامل��دي��ر االداري
لكلية العلوم االجتماعية السيد عبدالعزيز بولند
نظير جهودهم ومشاركتهم خال اسبوع اميركا
الاتينية.

فاطمة املبارك :مقياس إنسانية الشعوب هو الفن

فاطمة ال�ضباح وخالد ال�ضباح
كتبت نهى أحمد حنيفة

بحضور الشيخة فاطمة مبارك الصباح وفريق عمل الجمعية الكويتية
لحماية الحيوان وبيئته ( )KS PATHتم افتتاح معرض الفنانني لدعم
الجمعية الكويتية لحماية الحيوانات وبيئتها لعام  2015في جاليري

خالد �ضعود ال�ضباح وانت�ضار ال�ضامل
بوشهري بالساملية .وقالت الشيخة فاطمة مبارك الصباح الرئيس
التنفيذي ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية
ال�ح�ي��وان وبيئته ( )KS PATHأن��ه للعام ال�ث��ان��ي على ال�ت��وال��ي يدعم
الفنانني من الكويت وخارجها الجمعية الكويتية لحماية الحيوان
ً
وبيئته ويتم هذا املعرض بأنه فريد من نوعه حيث يقدم أعماال فنية

لقطة جماعية للم�ضاركني يف املعر�ض
ومتميزة من توقيع فنانني كويتيني وعامليني هم (عبدالله العوضي
 علي الحافظ  -علي شعبان  -أماني الثويني  -أميرة بهبهاني  -بشيرنجار  -بدر املنصور  -بدر املطوع  -كريستيان غماشي  -دي��رك باكر
 فيصل الفوزان  -فرح بهبهاني  -فرح سالم  -الشيخة فاطمة الصباح -غدير العوضي  -جمال عبدالرحيم  -جراح بدر  -خالد العبداملغني

 م��ري��م حسينية  -أس��ام��ة ال�ع��وض��ي  -ري �ك��اردس ب��ازوك��اس  -شهدالودعاني  -وائل الخرس  -ويليام أن��درس) .وأش��ارت إلى أن إنسانية
الشعوب تقاس بالفن فهو لغة ارتقاء الشعوب ودليل قوي على مدى
اإلنسانية ،فكلما ارتقى الفن ،كلما ارتقت اإلنسانية ،فاإلنسانية ال
تفرق بني إنسان وحيوان أو نبات ،فالرحمة هي الرحمة للجميع.

