نشرة املركز الوطني للمتميزين  -العدد ٠

التم ّيز مسؤولية…

نشIرة دوريIة تIصدر عIن املIركIز الIوطIني لIلمتميزيIن

ال ##تم ّيز ه ##و ح ##ق اإلن ##سان ف ##ي ال ##حياة ع ##لى

االفتتاحية

بقلم السيد وزير التربية الدكتور هزوان الوز

ال##نحو ال##ذي ي##ليق ب##ه و ب##ها ،وامل##عرف##ة رك##يزت##ه األس##اس##ية ،واإلن##سان##ية س##مته امل##الزم##ة ال##تي
ت##جعله م##سؤوالً ،وم##ن ه##نا ت##أت##ي ت##سمية النش##رة ال##دوري##ة ل##لمرك##ز ب##اس##م "ال##تميز م##سؤول##ية"
إدراكا ً عميقا ً واعيا ً ملعنى التميز في أروع تجلياته.
ال##تميز بح##مل امل##سؤول##ية س##مة أب##ناء س##وري##ة ق##اي##ادة وش##عباً ،م##اض##يا ً وح##اض##را ً ومس##تقبالً ،
وم##ا إح##داث امل##رك##ز ال##وط##ني ل##لمتميزي##ن إالّ م##ن ه##ذا ال##باب ،ه##ي م##سؤول##ية ت##واق##ة أب##دا ً إل##ى
ت#حقيق م#ا تح#لم ب#ه ،ون#تطلع إل#يه ف#ي وط ٍ#ن س ٍ
#يد ل#شعب ي#سعى إل#ى ت#قدي#م م#ا ع#نده إلس#عاد
أبنائه وأبناء البشرية جمعاء ،و يدرك أ ّن ذلك ال يكون إال بحمل املسؤولية والتميز بها.
ع#رف م#رك#زك#م امل#سؤول#ية ف#ي م#ناح ع#دي#دة  ،ف#ي إح#داث#ه  ،ف#ي ت#وف#ير امل#درس#ني امل#تميزي#ن ل#ه،
وف ##ي ت ##قدي ##م الخ ##دم ##ات ال ##تعليمية وال ##ترب ##وي ##ة ،ف ##ي م ##سيرة أب ##نائ ##ه ال ##قصيرة زم ##نيا ً وال ##عميقة
م##عنى وم##سؤول##ية ،وال س##يما ف##ي ه##ذه ال##سنوات ال##تي تُس##تهدف ف##يها س##وري##ة ف##ي ه##وي##تها
ال ##حضاري ##ة وان ##تمائ ##ها ال ##عرب ##ي وإن ##سان ##ها امل ##تميز ل ##تهميش دوره و إس ##هام ##ه ف ##ي ت ##لبية
ح ##اج ##ات اإلن ##سان واملج ##متع  .س ##عادت ##ي ك ##بيرة ب ##إص ##دار امل ##رك ##ز ال ##وط ##ني ل ##لمتميزي ##ن ال ##عدد
األول م##ن النش##رة ال##دوري##ة ،وك##لي ث##قة وأم##ل ب##أن##ها س##تكون ع##لى ق ّ #د امل##سؤول##ية ال##تي ن##تطلع
إل ##يها ج ##ميعا ً لنش ##ر ث ##قاف ##ة ال ##تميز واإلب ##داع ،وح ##كاي ##ات ن ##جاح ال ##طالب وتج ##ليات إدراك ##هم
ال#عميق ل#لمسؤول#ية ال#تي أرادوا ح#ملها ب#ان#تساب#هم إل#ى ه#ذا امل#رك#ز ،و إن#نيّ آم#ل أن ت#ش ّكل
النش##رة ع##نصرا ً رئ##يسا ً إل##ى ج##ان##ب ال##عناص##ر األخ##رى ل##رف##د م##سيرة امل##رك##ز ب##أس##باب ال##تميز
وال#نجاح امل#طلوب ،ت#لقي ال#ضوء ع#لى وه#ج اإلب#داع ،و ت#ذك#يه إن خ#با أو خ#فت وه#جه .م#بارك
عليكم جهدكم و أتمنى لنشرتكم النجاح و اإلزدهار.

”املIIركIIز خ IطIوة أولIIى
الس I IتI Iخ IIراج مI Iك IIامII Iن
اإلبIIداع لIIدى ط IلIبIتIنIا
امل IتIمIيIزيIIن وقIIدرات IهIم
الI I IتII Iي تI I IصII Iب فII Iي
خII I I IدمII I I Iة الII I I IوطII I I Iن
وازده IIاره“… وعI IلIIى
رأس غII IايII Iات إن I Iش IIاء
هII Iذا املII IركII Iز ”:ب I Iن IIاء
نI Iخ IبIIة عI Iل Iم IيIIة قIIويIIة
وق IIادرة عI IلIIى ابI Iت IكIIار
أف IكIار خIIالقIIة ومIبIدعIIة
تI Iن IهIIض ب IIاملI Iج Iت IمIIع
وتIطوره“
م#ن أق#وال ال#سيد ال#رئ#يس ب#شار
األس ## # #د ف ## # #ي اف ## # #تتاح امل ## # #رك ## # #ز
ال#وط#ني ل#لمتميزي#ن ب#تاري#خ ف#ي
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