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خالل لقاء املسؤولني عن التعليم االبتدائي في مكتب التربية العربي

متابعات

اللوغاني :الكويت سباقة في اهتمامها بالطفولة منذ الخمسينيات
دراسة أكاديمية تؤكد أهمية القدوة واللني في حياة األبناء

كتب عبدالرسول راضي

أك��دت وك�ي��ل وزارة التربية امل�س��اع��د للتعليم ال�ع��ام منى
ال�ل��وغ��ان��ي اه�م�ي��ة ال �ت��دارس ال �س��وي ل�ل�ت�ج��ارب التربوية
امل�ق��دم��ة ف��ي م �ج��ال االه �ت �م��ام وت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة ال�ت��رب��وي��ة
والتعليمية ل��اج�ي��ال ف��ي مرحلة الطفولة املتقدمة قبل
ب��دء مسيرتهم التعليمية االس��اس�ي��ة ،مشيرة ال��ى حنكة
ال �ق �ي ��ادات وق �ن��اع �ت �ه��ا ب��اه�م�ي��ة االن� �س ��ان ال �ف ��رد وق�ي�م�ت��ه
باعتباره ال�ث��روة الحقيقية ودع��ام��ة استقرار ال��وط��ن في
الحاضر واملستقبل.
وق��ال��ت ال�ل��وغ��ان��ي خ��ال ل�ق��اء امل�س��ؤول��ني ع��ن التعليم ما
قبل االبتدائي في الدول االعضاء بمكتب التربية العربي
ل��دول الخليج ان ال�ق�ي��ادات تولى ال��رع��اي��ة املبكرة للطفل
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ب�ك��ر وت�ه�ت��م ب ��اع ��داده وت��أه�ي�ل��ه
تربويًا وتعليميًا واكتشاف قدراته ومواهبه وميوله في
املراحل االولى لنشأته استثمارًا لجوانب الفطرة السليمة
وتوجيهها ف��ي امل �س��ار الصحيح ال ��ذي ي�ت��واف��ق م��ع قيم
ومعتقدات وتقاليد املجتمع ويواكب التقدم العلمي في
مجاالت العلم واملعرفة.
وأضافت :ان الكويت سباقة في مجال االهتمام بمرحلة
الطفولة منذ نشأت ري��اض االطفال عام  ،1954الفته الى
اق ��رار وزارة التربية ع��دة م�ش��روع��ات ت��رب��وي��ة تستهدف
تطوير مرحلة ري��اض االط�ف��ال من خ��ال تطوير املناهج
والخبرات التربوية واساليب التعليم وتطوير اداء املعلمة
وأبنية الروضة وتزويدها باالجهزة واالدوات واملعدات
ال��ازم��ة ملمارسة االنشطة التربوية واالل �ع��اب التربوية
واقرار مشروع الفصل متكامل التقنيات.
م��ن ج��ان �ب��ه رف ��ض م�م�ث��ل م�ك�ت��ب ال �ت��رب �ي��ة ال �ع��رب��ي ل��دول
الخليج حامد الفاجح املجامات على حساب مصلحة
الوضع التربوي في مجالي التربية والتعليم ،مشددًا على
ضرورة تقديم املقترحات واملاحظات بكل شفافية وذلك
بهدف تطوير النظام التربوي بما يخدم املتعلمني.

الكندري :مشاركة األطفال بمجالس العلم من أفضل طرق التربية
{

وأش � ��ار ال �ف��اج��ح ال ��ى ان امل �ك �ت��ب ال �ع��رب��ي اع ��د ب��رن��ام�ج��ًا
لبلورة امل�ش��روع��ات التي م��ن شأنها تطوير التعليم في
دول ال�خ�ل�ي��ج ودول االع �ض��اء ف��ي امل�ك�ت��ب ال�ع��رب��ي منها
مشاريع ثقافة ال�ح��وار بني الطاب واملعلمني ومشاريع
قضايا البرمجيات في جميع املراحل التعليمية اضافة
ال ��ى م �ش��روع رخ �ص��ة امل�ع�ل�م��ة واالع �ت �م��اد امل ��درس ��ي .ه��ذا
وقد تخلل امللتقى عرض ومناقشة ورق��ة العمل لتجارب
متقدمة في التعليم ما قبل االبتدائي من اعداد الدكتورة
ف��وزي��ة ال�ع�ب��دال�غ�ف��ور وت�ج��رب��ة امل��رك��ز االق�ل�ي�م��ي لتطوير
البرمجيات في مجال التعليم ما قبل االبتدائي ،ويذكر ان
امللتقى سيستمر حتى اليوم في روض��ة القصور «مركز
تدريب معلمات رياض االطفال» لعرض ومناقشة تجارب
الدول االعضاء ،وزيارة ميدانية لروضة النضال.

عقب رعايتها امللتقى الثاني ملديري «الفروانية التعليمية»

العمر :لجان االختبارات على أهبة االستعداد
كتب عبدالرسول راضي

اعلنت مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر
ع��ن ات �م��ام ج�م�ي��ع االس� �ت� �ع ��دادات الن �ط��اق اخ �ت �ب��ارات
ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي ل�ل�ص�ف��ني ال ��راب ��ع وال �خ��ام��س
االبتدائي واملرحلتني املتوسطة والثانوي عبر تجهيز
ك��ل ال �ل �ج��ان ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة س�ي��ر االخ �ت �ب��ارات
والتصحيح ،مشيرة الى انها التقت اعضاء اللجان من
اج��ل وض��ع آلية العمل واعطائهم التعليمات الازمة
بكيفية التعامل مع الطلبة وكسر الرهبة لديهم.
وقالت العمر في تصريح للصحافيني عقب رعايتها
صباح امس امللتقى الثاني ملديري ومديرات املرحلة
املتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية ان العملية
التعليمية تتطلب تضافر الجهود بمختلف الجوانب
التي تسهم في نجاحها السيما التي تبنى عليها من
خ��ال الطالب واملعلم واالدارة املدرسية ،موضحة ان

يسرى العمر

هذه االركان ان صلحت وتميزت نجني ثمرة مخرجات
تعليمية وتربوية ذات ج��ودة عالية تخدم متطلبات
التنمية في الكويت.
وش ��ددت العمر على اهمية تطوير املعلمني الدائ�ه��م
ع �ب��ر امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال � � ��ورش ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال � � � ��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي تقيمها ال � ��وزارة ال��ى ج��ان��ب متابعة
ك ��ل م ��ا ه ��و ج��دي��د ف ��ي امل �ج ��ال ال �ت��رب��وي وال�ت�ع�ل�ي�م��ي
ومحاولة استحداث ط��رق تدريسية مبسطة اليصال
املعلومة للطالب وكسب ثقته من اجل االهتمام باملادة
الدراسية ومتابعة املعلم في الفصل الى جانب اهمية
ان تكون االدارة املدرسية متفهمة لجهود املعلمني في
التدريس وتوفير كل متطلباتهم من وسائل تعليمية
وتشجيعهم ع�ل��ى تحسني وت�ط��وي��ر م�س�ت��واه��م ال��ذي
ينعكس ايجابا على الطلبة ومعالجة املتعثرين منهم
في اط��ار خطة دراس�ي��ة تعالج الخلل في اداء الطالب
حتى ي��واص��ل ال��رك��ب م��ع زم��ائ��ه دون ان تتأثر امل��واد

ال��دراس �ي��ة االخ ��رى ل��دي��ه .واض��اف��ت ال�ع�م��ر ان املنطقة
ب��دأت بتطبيق خطة نشر ال�ج��ودة ف��ي م��دارس�ه��ا منذ
سنوات ضمن خطتها االستراتيجية التي وضعتها
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل �ح��اور ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،الف �ت��ة ال ��ى ان�ه��م
استكملوا هذه الخطة من خال مشروع وزارة التربية
لنشر ث�ق��اف��ة ال �ج��ودة ف��ي م��دارس �ه��ا وف��ق اآلل �ي��ة التي
حددت بهذا الشأن.
من جهتها ،اكدت مراقبة التعليم املتوسط في منطقة
ال �ف��روان �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م��ري��م ال �ح �س �ي �ن��ان ان امل �ي��دان
ال �ت��رب��وي ي��زخ��ر ب �ك �ف��اءات ت�ع�ط��ي ب��ا ح ��دود دي��دن�ه��ا
وه��اج�س�ه��ا وغ��اي��ة م�ن��اه��ا ح��ب ال�ل��ه ث��م ال��وط��ن تسير
بها قافلة السنني وهي تنشر عطر عطائها ونرجس
تفاؤلها بمستقبل زاهر البناء الوطن ،منوهة الى انه
في املقابل هناك فئة ابتلى فيها ميدان التربية تسير
وتخلف وراءها اخاديد من االتكالية واالنا جبلت على
الدعة والركود ال يحرك مشاعرها طموح او قيم.

{

ت �ح��ت رع ��اي ��ة وزي � ��رة ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د
 .م��وض��ي الحمود ت�ح�ت�ف��ل أك��ادي �م �ي��ة إع � ��داد ال �ق ��ادة في
ج�م�ع�ي��ة امل�ع�ل�م��ني ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ي��وم ب�ت�ك��ري��م دف �ع��ة ال �ع��ام
الدراسي الحالي من خريجيها والبالغ عددهم  35خريجا
وخريجة من املعلمني واملعلمات ،وذلك في حفل سيقام في
السابعة والنصف مساء في فندق هوليدي إن داون تاون
ف��ي منطقة دس �م��ان ،فيما سيشتمل ال�ح�ف��ل ع�ل��ى كلمات
لوزيرة التربية ولرئيس جمعية املعلمني عايض السهلي
ول�ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة ال�ك��وي��ت للخدمات األك��ادي�م�ي��ة د .
أحمد املنيس وملدير عام األكاديمية وعضو مجلس إدارة
جمعية املعلمني عبدالرحمن الجاسر وكلمة الخريجني
التي تلقيها منى العنزي إلى جانب عرض لفيلم وثائقي
ع��ن م �ش��وار األك��ادي �م �ي��ة خ ��ال ال �ع��ام ال ��دراس ��ي وت��وزي��ع
شهادات التخرج على الخريجني إلى جانب تكريم راعية
ال�ح�ف��ل د  .م��وض��ي ال�ح�م��ود ود  .أح �م��د امل�ن�ي��س وم��دي��رة

فريحة األحمد :حماية األسرة من الظواهر
الدخيلة تحتاج لتكاتف املجتمع

{

استنكرت رئيسة اللجنة العليا لجائزة األم املثالية
لاسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد قيام البعض
م�م��ن ت �ج��رأوا ع�ل��ى ان�س��ان�ي�ت�ه��م وت �ح��ول��وا ال ��ى ذئ��اب
بشرية تفترس االطفال من غير رحمة وال انسانية.
وذك � ��رت ال�ش�ي�خ��ة ف��ري �ح��ة ف��ي ت �ص��ري��ح للصحافيني
ان ج��رائ��م االغ�ت�ص��اب للقاصرين آخ��ذة ب��ال�ت��زاي��د في
ظ ��ل غ �ي��اب ال �ق��وان��ني ال ��رادع ��ة ل�ل�ح��د م ��ن االع� �ت ��داءات
الجنسية ،وع ��زت ه��ذه ال�ج��رائ��م ال�ن�ك��راء ال��ى املشاكل
االسرية وح��االت الطاق والعاقات املحرمة واألف��ام
االب��اح �ي��ة وال �ق �ن��وات غ�ي��ر امل�ش�ف��رة وامل��وج �ه��ة ل��اس��رة
العربية واالسامية لكسر الطوق االخاقي والتربية
السليمة ،وذلك لتفشي الرذيلة والفساد في مجتمعنا
املحافظ وبث السلوكيات الشيطانية ،مشيرة الى ان
الذين يطالبون بترك الشباب دون حسيب وال رقيب
يؤيدون الظواهر الدخيلة والسلبية بحجة الحريات،
متناسني اآلثار السلبية على املجتمع جراء تجاوزهم
ل�ل�ح��د وال�ت�ق�ل�ي��د األع� �م ��ى .وط��ال �ب��ت ال�ش�ي�خ��ة ف��ري�ح��ة
بالتصدي للظواهر الدخيلة بشدة لحماية االسرة من
ال�ع��ادات السيئة واالغتصاب والتحرشات الجنسية
واملخدرات ،كما طالبت بسن قوانني رادعة ومشدودة
لحاالت االغتصاب والتحرش الجنسي واالع�ت��داءات
بشتى انواعها ،في الوقت الذي صبت فيه اللوم على
مجلس األمة املنشغل باالستجوابات عن احتياجات
االس ��رة الكويتية ومتطلباتها االجتماعية وامل��ادي��ة
والنفسية وتنفيذ املشاريع التنموية والبشرية.
وناشدت اآلباء بالحد من الخافات واملشاكل االسرية
واع �ت �م��اد ل�غ��ة ال �ح ��وار ب ��دل ال�ع�ن��ف وم��راق �ب��ة االب �ن��اء
وتوعيتهم باملخاطر املحيطة بهم وتوجيههم بشكل

الشيخة فريحة األحمد

اي�ج��اب��ي ن�ح��و مستقبلهم للقيام ب��واج�ب�ه��م الوطني
وتشجيعهم لانخراط في ميادين العلم واالبتعاد عن
اص��دق��اء ال�س��وء .وختمت واملشاكل االس��ري��ة واعتماد
لغة ال �ح��وار ب��دل العنف وم��راق�ب��ة االب �ن��اء وتوعيتهم
ب��امل�خ��اط��ر املحيطة ب�ه��م وت��وج�ي�ه�ه��م بشكل ايجابي
نحو مستقبلهم للقيام بواجبهم الوطني.
وأك ��دت ال�ش�ي�خ��ة ف��ري�ح��ة ف��ي ت�ص��ري�ح�ه��ا ب��ان االس��رة
تحتاج ال��ى ك�ي��ان متني وتماسك م��ن ال��داخ��ل وأس��س
وم�ع��اي�ي��ر م��ن ال�ش��ري�ع��ة االس��ام�ي��ة وال�ق�ي��م االخ��اق�ي��ة
والتي تربى عليها املجتمع الكويتي املعروف باصالته
وتمسكه بالثوابت الشرعية والقيادة السياسية.

{

مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة فوزية
معرفي ورئيسة قسم الدورات التدريبية في املركز فاطمة
الجميعان.
وكان مدير عام األكاديمية عبدالرحمن الجاسر قد أشار
إلى أن الدفعة التي سيتم تكريمها هي الدفعة الثانية من
خريجي األكاديمية التي أنشئت ب��دءا من العام املاضي
ب��ال �ت �ع��اون م��ع م��رك��ز خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وال�ت�ع�ل�ي��م املستمر
ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ب �ه��دف أن ت �ك��ون م��رك��زا متخصصا
ف��ي ال �ت��دري��ب ال �ق �ي��ادي ل�ل�م�ع�ل�م��ني وامل �ع �ل �م��ات ب�م�ش��ارك��ة
ن�خ�ب��ة م��ن األك��ادي �م �ي��ني وأه� ��ل االخ �ت �ص��اص ،وأن تعمل
على تنمية امل �ه��ارات ال�ق�ي��ادي��ة واالداري� ��ة األس��اس�ي��ة لدى
املعلمني واملعلمات م��ن خ��ال منهج تدريبي وم��ن خال
أس��ال�ي��ب تدريبية م�ت�ع��ددة م��ن دورات ،وورش تدريبية،
وم �ح��اض��رات ،وف ��رق ع�م��ل وم�ن�ه��ج ق � ��راءات ول� �ق ��اءات مع
ق��ادة وم �ق��االت وم�ق��اب��ات تلفزيونية وإذاع �ي��ة باإلضافة

عبدالرحمن الجاسر

الحيدر :جريمة مجتمعية ..اصطحاب األبناء
ملشاهدة كأس العالم على املقاهي
دع ��ت امل �ب��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح�م��اي��ة األس� ��رة ال ��ى ع��دم
الوقوع في جريمة تجاه ابنائها خال فترة بطولة
كأس العالم التي ستنطلق في االيام القادمة ،وذلك
من خ��ال ارت�ك��اب خطأ كبير وض��رر بالغ لأبناء
ع �ن��د ال �س �م��اح ل �ه��م أو اص �ط �ح��اب �ه��م ال ��ى امل�ق��اه��ي
التي تقدم الشيشة وذل��ك بحجة مشاهدة االبناء
مباريات تلك البطولة الدولية ملا يعود على االبناء
من اضرار صحية ونفسية ال تحمد عقباها.
وق ��ال ام��ني س��ر امل �ب��رة ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�ي��در إن ه��ؤالء
االبناء امانة في اعناق اسرهم وعليهم حمايتهم
م��ن االم��راض واآلف��ات التي تؤثر على نفسياتهم
واخاقهم وهو امر من الواجبات االساسية على
االسرة.
واض� � ��اف ال �ح �ي��در ان االج � � ��واء ال �ت ��ي ت �س ��ود ه��ذه
امل�ق��اه��ي ه��ي غ�ي��ر صحيحة وض� ��ارة ب��امل��رت��ادي��ن،
فما بالك اذا كان هؤالء املرتادون من صغار السن
وال�ش�ب��اب ،ف��وج��ود ال��روائ��ح ال�ض��ارة على الصحة
والتي تتضمن م��واد سرطانية ومسببة المراض
ال� �ص ��در ك ��ال ��رب ��و وال �ح �س��اس �ي��ة ال� �ت ��ي ق ��د ت�س�ب��ب
ام��راض��ًا مؤقتة ق��د تتحول ال��ى مزمنة ت�ك��ون ذات
كلفة ع��ال�ي��ة ع�ل��ى االط �ف��ال وال �ش �ب��اب ف��ي حياتهم
وذات اث��ر سلبي ف��ي تحصيلهم ال��دراس��ي املهني
الحالي واملستقبلي.
وقال ان الدراسات واالحصائيات املنشورة بدولة
الكويت اثبتت انتشار امراض الربو والحساسية
ب� ��ني ج �م �ي��ع ف � �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع وخ� ��اص� ��ة االط� �ف ��ال
وص �غ��ار ال �س��ن ال��ذي��ن ت�ض�ع��ف ل��دي�ه��م امل�ن��اع��ة من
ه ��ذه االم � � ��راض ،ف �م��ا ب��ال��ك اذا ت �ع��رض��وا ل��رائ�ح��ة

لطيفة الكندري

موجز محلي

موظفو العالقات العامة بالعدل
يشكون مديرهم للحماد
كتب حبيب الحمدان

علمت «ال�ن�ه��ار» م��ن مصدر مطلع ان البعض م��ن موظفي إدارة
ال �ع��اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي وزارة ال �ع��دل اج�ت�م�ع��وا م��ع وزي� ��ر ال�ع��دل
املستشار راش��د الحماد أم��س وش��رح��وا له ما يتعرضون له من
تضييق خناق وتجميد أعمال اإلدارة من قبل املدير وانهم طلبوا
تسجيل شكوى بحق املدير بسبب املضايقات التي يتعرضون
لها .وأض��اف املصدر ان الحماد طلب من املوظفني اع��داد شكوى
رسمية واحالتها للشؤون االدارية وأمر بمتابعة الشكوى ووعد
املوظفني بحل جميع مشاكلهم.
وتابع املصدر بان موظفي العاقات العامة تعتبر اعمالهم من
االعمال الشاقة حيث انهم يستقبلون الوفود الرسمية حتى في
أثناء انتهاء ال��دوام الرسمي لكنهم استغربوا التصرفات التي
تخرج من مدير اإلدارة وتحميلهم أعباء كثيرة من العمل وبذلك
حل لهم.
قرروا اللجوء الى الوزير اليجاد ٍ

الحميدان :تكريم سمو األمير ألمانة
األوقاف دعم للعمل الوقفي

«املعلمني» تحتفل بتخريج  35معلمًا ومعلمة من أكاديمية القادة
إل� ��ى م �ش��اري��ع وح �ل �ق��ات ن �ق��اش �ي��ة .وأع� � ��رب ال �ج��اس��ر ع��ن
ش�ك��ره للرعاية الكريمة ل��وزي��رة التربية للحفل وللدعم
الذي حظيت به األكاديمية من قبل مجلس إدارة جمعية
امل �ع �ل �م��ني إل ��ى ج��ان��ب ال �ت �ع��اون ال �ك �ب �ي��ر م ��ع م��رك��ز خ��دم��ة
امل �ج �ت �م��ع وال �ت �ع �ل �ي��م امل �س �ت �م��ر ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،كما
أش��اد بجهود املحاضرين ومستشارة األكاديمية سلوى
العجيري والتفاعل والتجاوب الكبيرين من قبل منتسبي
األكاديمية وما تميزوا به من جدية وتعاون.
وأكد الجاسر في ختام تصريحه حرص األكاديمية على
استكمال م�ش��واره��ا مشيرا إل��ى أنها فتحت حاليا باب
التسجيل للراغبني ف��ي االن�ت�س��اب إليها للعام ال��دراس��ي
امل�ق�ب��ل  ،2011/2010وأن ب��اب التسجيل م�ف�ت��وح لجميع
املعلمني واملعلمات الكويتيني في مقر الجمعية بالدسمة
ع �ل��ى أن ي �ج �ت��از امل �ت �ق��دم االخ �ت �ب��ار ال �ت �ح��ري��ري وامل�ق��اب�ل��ة
الشخصية.

{

منى اللوغاني

أكدت دراسة اكاديمية بعنوان (تربية الطفل في
كتاب سير أعام النباء) ان أفضل منهج لتربية
الطفل هو املنهج الذي يعمق مبدأ الرفق ويقوم
على دعائم الرحمة واملودة واملاطفة ويستبعد
العقاب البدني والشدة والغلظة.
وذك� � ��رت ال� ��دراس� ��ة ال �ت��ي اع��دت �ه��ا م ��دي ��رة امل��رك��ز
االقليمي للطفولة واألم��وم��ة ف��ي وزارة التربية
الدكتورة لطيفة الكندري باالشتراك مع رئيس
ق �س��م األص� � ��ول واالدارة ال �ت��رب��وي��ة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ال��دك�ت��ور
ب � ��در م �ل��ك ان ت �ع��ام��ل امل ��رب ��ي م ��ع ال �ط �ف��ل ي �ق��وم
ع�ل��ى دع��ائ��م أس��اس �ي��ة ت�ض�م��ن ال�ت�ع��ام��ل السليم
وت��وف �ي��ر ال �ح��ب وال �ح �ن��ان وع� ��دم ج ��رح وج��دان��ه
والصبر واالستعانة باالبتسامة دائما ورواي��ة
ال�ح�ك��اي��ات واس �ت �خ��دام ال�ل�ع��ب وامل ��رح .وأض��اف��ت
ان «ال� �ق ��دوة وال �ت��روي��ح ع��ن ال�ن�ف��س م��ن وس��ائ��ل
التربية الراسخة للتأسيس االيماني والفكري
وال�ج�س��دي ف��ي تراثنا ال�ت��رب��وي وذل��ك ك��ي يكون
ال �ط �ف��ل ع �ض��وا ن��اف �ع��ا ف ��ي أس ��رت ��ه وم�ج�ت�م�ع��ه».
وأوضحت ان السماح لأطفال النجباء بحضور
بعض مجالس العلم تعد ممارسة تربوية جيدة
لتدريب الناشئة على توسيع مداركهم وتطوير
مواهبهم حيث يرفع العلم من قدر الصغار وال

يستنكف الكبار من االفادة منهم .وأشارت الى ان
«السلف الصالح رسخ أصول التربية االسامية
ق��وال وعما واعتقادا فطبقوا ال��ى حد كبير أهم
م �ب��ادئ ال�ت�ك��اف��ل االج�ت�م��اع��ي وال �ع��دل السياسي
وم�ب��دأ امل �س��اواة وك��ان ش�ع��اره��م ال�ح��ق وال�ص��دق
وال�ع��دل» .وأض��اف��ت ان العلماء كانوا يحرصون
ع �ل��ى ت��رغ �ي��ب األط � �ف� ��ال ب ��ال� �ص ��اة ف ��ي امل �س �ج��د
ويرغبونهم بما يحبونه م��ن األط�ع�م��ة اللذيذة
وامل��دح الصادق والقدوة الحسنة ودروس العلم
النافعة في األماكن املناسبة كي يحدث االقتران
االي� �ج ��اب ��ي .وأوص � ��ت ال� ��دراس� ��ة ب��ان �ت��اج ن �م��اذج
ووس��ائ��ل تعليمية ت�س��اع��د امل��رب��ي ف��ي توضيح
م �ف��اه �ي��م ال� �ت ��راث وت �ض �م��ني امل �ن��اه��ج امل��درس �ي��ة
ب �ط��ائ �ف��ة م� ��ن ل �ط ��ائ ��ف ال � �ت � ��راث االس � ��ام � ��ي ي�ت��م
انتقاؤها وتوظيفها مع مراعاة املبادئ التربوية
الحديثة مع تشجيع األبناء والبنات على زيارة
املتاحف واملؤسسات املعنية بالتراث االسامي
واالنساني وقالت الكندري ان الدراسة اعتمدت
على منهج تحليل املحتوى الكيفي الستنباط
م�ع��ال��م ت��رب�ي��ة ال�ط�ف��ل وأب �ع��اده��ا االن�س��ان�ي��ة كما
ي�ك�ش��ف ع�ن�ه��ا ك �ت��اب س�ي��ر أع ��ام ال�ن�ب��اء ل��إم��ام
الذهبي ضمنيا أو صراحة .واضافت ان التراث
االس ��ام ��ي ت �ن ��اول ق �ض��اي��ا ال �ط �ف��ول��ة ك�ح�ك��اي��ات

شعبية وآداب م��رع�ي��ة وط��رائ��ق تعليمية وه��ي
ج ��دي ��رة ب��ال �ع �ن��اي��ة ك �م��ا اش �ت �م��ل ع �ل��ى م�ض��ام��ني
ثقافية هي مجسات ومؤشرات فكرية من شأنها
أن تكشف مجموعة م��ن ن�ق��اط ال �ق��وة والضعف
في مسيرة التربية االسامية وأح��وال املجتمع
املسلم ومامحه االنسانية وخصائصه الثقافية.
وعن االط��ار العام لتناول التراث قالت الكندري
ان «ال�ت��راث امللهم الحي هو التراث ال��ذي نوظفه
ف��ي واق�ع�ن��ا ويحثنا ع�ل��ى ال�ت�ج��دي��د والعقانية
واالي � �م� ��ان ب ��ا ت ��روي ��ج ل��أس��اط �ي��ر وب� ��ا ت�ب��ري��ر
ألف �ع��ال غ�ي��ر ح �ض��اري��ة» .واش � ��ارت ال ��ى ان ت��راث
امل��اض��ي أض�ح��ى م ��ددا لتوسيع ن�ط��اق الحاضر
اذا ت��م فهمه وتنقيته وادم� ��اج ج ��ذوره النافعة
ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ح��دي��ث ف ��ي امل�ن�ظ��وم��ة
املجتمعية لعصر املعلوماتية واملعرفة أما في
ت�ط��وي��ر واث � ��راء االف � ��ادات ال�ت��راث�ي��ة ف��ي التنشئة
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي م�ج��ال ت��رب�ي��ة ال�ط�ف��ل ع�ل��ى وج��ه
ال �خ �ص ��وص .ودع � ��ت امل �خ �ت �ص��ني م ��ن ال�ب��اح�ث��ني
والفنانني س��واء في مجال القصة أو املسرح أو
امل��وس�ي�ق��ى ل��دراس��ة أف�ض��ل األس��ال�ي��ب الستثمار
ن �ف��ائ��س ال �ت ��راث وت��وظ�ي�ف�ه��ا ال �ت��وظ �ي��ف السليم
لرفع الوعي التربوي وتنمية االحساس بالهوية
العربية االسامية.

ال��دخ��ان وال�ش�ي�ش��ة م��ا س�ي��زي��د م��ن ف��رص��ة امل��رض
متسائا :ه��ل ترضى االس��ر ب��ان يتحول ابناؤها
م��ن اص�ح��اء ومتعافني ال��ى م��رض��ى دائ �م��ني .وبني
ال�ح�ي��در ان ه�ن��اك ج��ان�ب��ًا قيميًا ال ي�ق��ل اه�م�ي��ة عن
الجانب الصحي في اصطحاب األبناء الى مقاهي
ال�ش�ي�ش��ة ب�ح�ج��ة م�ش��اه��دة م �ب��اري��ات ك��أس ال�ع��ال��م
منها تحطيم االس��وار القيمية في نفوسهم تجاه
ما هو خطأ وسلبي فالحماس املصاحب الجواء
املباريات قد يساهم في تلفظ بعض الحاضرين
من الكبار بكلمات تخالف االخاق والقيم وتصل
الس�م��اع الصغار فتتحول م��ن كلمة ممنوعة الى
ك�ل�م��ات م��أل��وف��ة ت��رس��خ ف��ي اذه��ان �ه��م ف�ي�ك��ررون�ه��ا
في مواقع ومناسبات اخ��رى ،ما يكسبهم ع��ادات
سلبية تحطم ج�ه��ود ال�ب�ن��اء االخ��اق��ي والقيمي
الذي تعمل االسر واملؤسسات التربوية على بنائه
في نفوس الجيل الجديد ،كما ان االبناء اذا ذهبوا
اليوم للمقاهي مع أبائهم فانهم سيذهبون اليها
م�س�ت�ق�ب��ا ل��وح��ده��م او م��ع اص��دق��ائ �ه��م دون علم
اسرهم.
واوض��ح ان توقيت م�ب��اري��ات بطولة ك��أس العالم
ه��ذا ال�ع��ام يأتي متزامنًا م��ع فترة اخ�ت�ب��ارات آخر
العام الدراسي ،فخروج االبناء الى خارج بيوتهم
ملشاهدة املباريات في هذه املقاهي يضيع اوقاتهم
ويؤثر على فترة املذاكرة ما يؤثر سلبًا على ادائهم
ل��اخ �ت �ب��ارات وي �ن �ع �ك��س ع �ل��ى ن �ت��ائ �ج �ه��م ب��ال �ع��ام
الدراسي وقد يصل الى الرسوب ،ما يزعج االسرة
ويكلفها الكثير من الجهد في العطلة الصيفية،
فهل تقبل االسر بذلك؟!!.

أك� ��دت األم� ��ني ال �ع��ام ب��االن��اب��ة ل��أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل ��أوق ��اف اي �م��ان
الحميدان ان تكريم األمانة وتسلمها جائزة من قبل سمو األمير
الشيخ صباح األحمد في احتفالية للهيئة الخيرية اإلسامية
ال�ع��امل�ي��ة ه��و ت�ع��زي��ز أله�م�ي��ة ال �ج �ه��ات ال��داع �م��ة للعمل ال�خ�ي��ري
وال��وق�ف��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ك��وي��ت ،ح�ي��ث ان األم��ان��ة م��ن الجهات
الداعمة للهيئة منذ بداياتها ،وقالت الحميدان بهذه املناسبة
ان الهيئة الخيرية اإلسامية العاملية رائ��دة في الحقل الخيري
ال�ك��وي�ت��ي وت�س�ي��ر ب�خ�ط��وات ث��اب�ت��ة ن�ح��و ال�ت��أل��ق ف��ي ال�خ�ي��ر على
املستويني املحلي والعاملي .وتقدمت الحميدان بالشكر والعرفان
لرئيس الهيئة الخيرية اإلسامية العاملية السابق العم يوسف
الحجي ملا قدمه للعمل الخيري خال قرابة  25عامًا ترأس خالها
الهيئة الخيرية االس��ام�ي��ة العاملية وال�ت��ي أصبحت م�ن��ارة من
منارات الكويت الخيرية سواء داخليًا أو خارجيًا ،كما هنأت د.
عبدالله املعتوق على رئاسة مجلس ادارة الهيئة الخيرية ،متمنية
له وملجلس اإلدارة الجديد التوفيق والنجاح واستكمال املسيرة
الخيرية للهيئة.

«إعانة املرضى» تكرم مدير
املستشفى األميري
ف��ي إط ��ار ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب��ني جمعية ص �ن��دوق اع��ان��ة امل��رض��ى
ومستشفيات وزارة الصحة قامت الجمعية ممثلة في مديرها
التنفيذي فيصل الياقوت بتكريم مدير املستشفى االميري د .نادر
العوضي تقديرا ل��ه على ج�ه��وده ف��ي خدمة االه ��داف االنسانية
للجمعية .وق ��د أش ��اد ال �ع��وض��ي ب��ال��دور ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ي �ق��وم به
الصندوق تجاه امل��رض��ى ،معربا عن جميع استعداداته لتقديم
أي خدمة يحتاجها الصندوق .وشكر العوضي جمعية صندوق
اع��ان��ة امل��رض��ى وجميع العاملني فيها على م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه من
دورات تدريبية للموظفني ،مؤكدا اننا في حاجة كبيرة الى مثل
هذه ال��دورات ،وتمنى التركيز على الجانب الشرعي ال��ذي يحث
املوظفني على االلتزام باالخاق ،حيث جاء هذا بعد النجاح الذي
حققته دورة أخاقيات املهنة وضغوط العمل التي تمت أخيرًا.

السكنية :توزيع بطاقات القرعة للبيوت
الحكومية في «سعدالعبدالله»
وزع��ت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أم��س بطاقات دخ��ول
القرعة للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبدالله (قطعة )8
ل� 170بيتا .وقالت املؤسسة في بيان صحافي انها أعلنت اسماء
املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على اولوية طلبهم
االسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ الخامس من
يونيو  .1996وكانت املؤسسة خصصت أم��س وال�ي��وم االربعاء
م��وع��دا ل�ت��وزي��ع ب�ط��اق��ات ال�ق��رع��ة ل�ل�م�ش��روع ،موضحة ان توزيع
بطاقات االحتياط لدخول القرعة سيكون يوم الخميس ال� 10من
الشهر الحالي .كما ح��ددت املؤسسة ي��وم  14من يونيو الحالي
موعدا الجراء القرعة على هذه البيوت في مسرح مبنى املؤسسة
بجنوب السرة.

