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عدد
ة ال

كلم

االإجنازات  من  العديد  املهنية  م�سريته  خالل  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  �سهد 

االإجنازات            هذه  قفزت  ولكن  واالفتخار  ال�سعادة  النف�ص  يف  تبعث  التي  والنجاحات 

لوال  لتتحقق  كانت  ما  والتي  املا�سية  ال�سهور  خالل  عديدة  وم�ستويات  اجتاهات  يف 

ت�سافر جهود جميع العاملني باملركز  وتفهم املتربعني وامل�ساهمني يف هذه االجنازات 

من موؤ�س�سات حكومية كمنظمات اأهلية وجتارية واأفراد �ساهموا يف فعل اخلري وخدمة 

هذا الوطن العزيز.

م مركز تقومي وتعليم الطفل و اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم »املوؤمتر  لقد نظَّ

ت�ستت االنتباه  التعلم وا�سطراب  االأول لذوي االحتياجات اخلا�سة: �سعوبات  الدويل 

وفرط ن�ساط« حيث �سهدت اأروقة املوؤمتر تفاعاًل وح�سورًا كثيفًا يف امل�ساركة واخلري 

يف خدمة اأبنائنا.

ال�سوتي  والوعي  الكتابي  الر�سم  معاجلة  اختبار  تقنني  من  اأي�سًا  املركز  وانتهى 

املقنن لالأطفال، وافتتاح مدر�سة ال�سدمي النموذجية بالتعاون مع وزارة الرتبية ممثلة يف 

منطقة مبارك الكبري التعليمية، واإ�سدار العديد من الكتب واملراجع واالأدلة املطبوعة 

با�ستخدام  الريا�سيات  تدري�ص  وتطوير  للمركز،  االإل��ك��رتوين  املوقع  يف  واملن�سورة 

احلوا�ص املتعددة والتو�سع يف تاأهيل وتدريب مدار�ص التعليم العام يف دوله الكويت يف 

تطبيق نظام الدمج التعليمي  وغريها من االإجنازات التي ناأمل اأن ت�ساهم يف م�سرية 

خدمه اأبنائنا الطالب يف هذا البلد الطيب.

املوؤمتر:   لرعاة  واالمتنان  ال�سكر  بخال�ص  اأتقدم  االإدارة/  جمل�ص  وبا�سم  با�سمي 

الكويت،  يف  اال�سرتالية  والكلية  لالت�ساالت،  الوطنية  و�سركة  الوطني،  الكويت  بنك 

�ساعدنا وعمل  ولكل من  العامة لالأوقاف،  واالأمانة  العلمي،  للتقدم  الكويت  وموؤ�س�سة 

معنا وتطوع وتربع مباله اأو وقته  على اأمل اال�ستمرار يف بذل مزيد من اجلهد يف حتقيق 

اأف�سل االإجنازات م�ستقباًل.

                    رئي�ص جمل�ص االإدارة

                اأ. عبد اهلل عبد ال�ضرهان

 رئي�س جمل�س الإدارة 

اأ.عبداهلل عبداملح�ضن ال�ضرهان

اإجنازات املركز
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التعليم  ووزي���ر  الرتبية  وزي��ر  افتتح 

ال�سدمي  مدر�سة  املليفي  اأح��م��د  ال��ع��ايل 

التابعة  )بنني(  االبتدائية  النموذجية 

ملنطقة مبارك الكبري التعليمية ل�سعوبات 

التعليمي  الدمج  م�سروع  �سمن  التعلم 

الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  مع  بالتعاون 

وبدعم من االأمانة العامة لالوقاف.

الوزير المليفي يفتتح مدرسة 
السديم لصعوبات التعلم

د. املليفي يف  اأثناء مروره بالف�ضول



مشروع  يف  املشاركة  اجلهات 

مدارس الدمج التعليمي

أخبار المركزمجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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واأكد الوزير املليفي خالل ت�سريحه 

»اأن افتتاح املدر�سة يعدُّ نقلة يف التعليم 

حيث اإن م�سروع الدمج اأحد اأهم امل�ساريع 

اأبنائنا  دم��ج  اإىل  تهدف  التي  الرتبوية 

اأقرانهم  مع  التعلم  �سعوبات  ذوي  من 

كوادر  وتاأهيل  الدرا�سية  الف�سول  يف 

املعلمني اإىل كيفية التعامل معهم«.

»يعد  امل�سروع  هذا  مثل  اأن  واأ�ساف 

امل�ساريع  م��ن  اإن���ه  اإذ  للكويت  مفخرة 

على  مثنيًا  الرتبية«  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

امل�سروع،  على  املبذولة  القائمني  جهود 

ذوي  الطلبة  مع  املعلمات  تعامل  وكيفية 

اإن��ه��م يعدون  ال��ت��ع��ل��م ح��ي��ث  ���س��ع��وب��ات 

اإىل  حتتاج  التي  اخلا�سة  الفئات  م��ن 

اهتمام.

الدمج  مدار�ص  م�سروع  اأن  واأو�سح 

ال�سبل  اأح����دث  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  التعليمي 

الهادفة اإىل دمج الطالب ذوي االإعاقات 

املدر�سة  تطوير  خ��الل  م��ن  التعليمية 

يف  تعمل  متكاملة  كوحدة  اإليها  والنظر 

ال�سمولية  النظرة  على  معتمدة  تناغم 

خالل  م��ن  التعليمية  االإع���اق���ة  ل����ذوي 

ت�سخري كامل املجتمع لدعم تلك االإعاقة 

ودجمها.

العام ملركز  املدير  ومن جهتها قالت 

اإن  ال��ب��در:  ف��ات��ن  الطفل  وتعليم  ت��ق��ومي 

يهدف  التعليمي  الدمج  مدار�ص  م�سروع 

اإىل نقل اخلربة التي تراكمت لدى مركز 

26 عامًا  تقومي وتعليم الطفل على مدار 

االإعاقة  ذوي  االأف��راد  خدمة  يف  املا�سية 

دمج  وكيفية  التعليمية  االإعاقة  �سيما  وال 

العام  التعليم  هوؤالء الطالب يف مدار�ص 

والت�سخي�ص  التوعية  خ��دم��ات  وت��وف��ري 

من  لهم  وال��ت��دري��ب  العالجي  والتدخل 

العام  التعليم  قطاع  مع  التعاون  خ��الل 

بوزارة الرتبية.

من اليمني:رئي�س جمل�س الإدارة عبداهلل ال�ضرهان واملدير العام فاتن البدر ووزير الرتبية والتعليم 

العايل د. املليفي والأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف د.عبد املح�ضن اخلرايف ومديرة املدر�ضة خالدة 

ال�ضاهني والوكيل امل�ضاعد للتعليم العام منى اللوغاين

من اليمني:عبداهلل ال�ضرهان ود.عبد املح�ضن اخلرايف ومتا�ضر ال�ضديراوي  والوزير د. املليفي و خالدة ال�ضاهني وبدرية اخلالدي

وحممد الكندري وفهد الغي�س وحممد اجلالهمة و د. را�ضد ال�ضهل

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز
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مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل فاتن البدر

ُطبق  امل�سروع  اأن  اإىل  البدر  واأ�سارت 

جممل  ه��ي  ابتدائية  م��در���س��ة   28 على 

االب��ت��دائ��ي��ة مبنطقة  امل��رح��ل��ة  م��دار���ص 

�سبيل  ع��ل��ى  التعليمية  ال��ك��ب��ري  م��ب��ارك 

وتطبيقها  جناحها  ناأمل  »التي  التجربة 

املناطق  ب��ق��ي��ة  ع��ل��ى  م��و���س��ع��ًا  ت��ط��ب��ي��ق��ًا 

ب���وزارة  التعليمية  وامل��راح��ل  التعليمية 

تاأهيل كوادر املعلمني  الرتبية وذلك بعد 

يف تلك املدار�ص من خالل دورات مكثفة 

لكيفية التعامل مع الطلبة«.

الدمج  مدار�ص  م�سروع  اإن  واأ�سافت 

التعليمي بداأ يف مار�ص 2010 واالآن انتهت 

بنجاح  منه  والثانية  االأوىل  املرحلتان 

حيث قيمت املدار�ص امل�ساركة يف امل�سروع 

نقاط  وات�سحت  �ساماًل  تقييمًا  جميعها 

االأوىل  املرحلة  خ��الل  وال�سعف  ال��ق��وة 

كما �سخ�ص جميع طالب منطقة مبارك 

الكبري التعليمية الذين يعانون م�سكالت 

تعليمية و�سلوكية يف مدار�سهم من خالل 

تطبيق جمموعة من اختبارات الفرز املقننة 

التعلم  �سعوبات  ذوي  على  موؤ�سر  العطاء 

وت�سنيفهم من خالل املرحلة الثانية.

الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

بداأت يف �سبتمرب املا�سي »واليوم نحتفل 

بافتتاح مدر�سة ال�سدمي النموذجية وهي 

�سعوبات  لذوي  متخ�س�سة  مدر�سة  اأول 

الرتبية  ل��وزارة  مبا�سرة  التابعة  التعلم 

مبارك  منطقة  طالب  باحتياجات  لتفي 

بيئة  توفري  خ��الل  من  التعليمية  الكبري 

قادرة  موؤهلة  وطنية  وكوادر  متخ�س�سة 

على التعامل مع �سعوبات التعلم اخلا�سة 

والتحديات التي ت�سكلها للطالب واأولياء 

ومد  التعاون  على  ق��ادرة  وكذلك  االأم��ور 

مل�ساعدة  االأم��ور  اأولياء  مع  العمل  ج�سور 

وتقدمي  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ط����الب 

عن  ف�����س��اًل  الت�سخي�سية  اخل���دم���ات 

واملعلمات  للمعلمني  التدريبية  اخلدمات 

يف املنطقة«.

د. املليفي اإثناء كتابة كلمة تذكارية لزيارته للمدر�ضة
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ا�ست�ساف مركز تقومي وتعليم الطفل الوكيل امل�ساعد للتعليم 

املناطق  وم��راق��ب��ي  وم��دي��ري  ال��ل��وغ��اين  منى  ال�سيدة/  ال��ع��ام 

التعليمية يف زيارة تعريفية للمركز، بناء على دعوة من املركز 

واخلدمات،  التعلم،  �سعوبات  ميدان  يف  جتربته  على  لالطالع 

واالإجنازات التي حققها خالل 26 عامًا املا�سية. 

كلمة ترحيبية

يف بداية اللقاء تابع وفد وزارة الرتبية عر�سًا للفيلم الوثائقي 

وتعليم  تقومي  مركز  اأنتجه  ال��ذي  خمتلفة«  بطريقة  اتعلم  »اأن��ا 

ودعم  االإمنائي،  املتحدة  االمم  برنامج  من  فني  بدعم  الطفل 

مادي من االأمانة العامة لالأوقاف.

ومن ثم رحب مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل ال�سيدة/ 

عن  خمت�سرة  نبذة  اإعطاء  مع  الكرمي،  باحل�سور  البدر  فاتن 

الدكتور/  التنفيذي  املدير  َبنيَّ  ثم  املركز ووحداته، ومن  تاريخ 

واأوجه  العالجية،  وبراجمه  املركز  عمل  طبيعة  البحريي  جاد 

التعاون بني املركز ووزارة الرتبية، مع اإعطاء روؤ�ساء الوحدات 

املجال للتعريف بخدمات وحداتهم باأنف�سهم.

وحدة الت�ضخي�س

با�سا عن اخلطوات  اأ. هبة  الت�سخي�ص  تكلمت رئي�سة وحدة 

املطلوبة لت�سخي�ص اأي طفل، باالإ�سافة اإىل نبذة خمت�سرة عن 

املقننة  التي ي�ستخدمونها ومدى فائدة االختبارات  االختبارات 

التي يعمل عليها املركز وي�ستخدمها، معربة عن اأن الت�سخي�ص 

هو اأهم خطوة نحو العالج يبداأ بها ويل االأمر.

وحدة التدريب

نوعية  املحميد  هنادي  اأ.  التدريب  وحدة  رئي�سة  �سرحت 

امل�ستهدفة  والفئات  املركز،  يقدمها  التي  التدريبية  الدورات 

اأمورهم،  واأولياء  التعلم،  �سعوبات  ذوي  بالطلبة  تتمثل  التي 

كما  واالجتماعيني،  النف�سيني  واالخت�سا�سيني  واملعلمني 

الوحدة،  عليها  تعمل  التي  وال��دورات  امل�ساريع  عن  حتدثت 

املذكورة  الفئات  يفيد  نق�ص  جانب  اأي  لتغطية  تقدم  والتي 

اآنفا.

السيدة/ الوكيل المساعد للتعليم العام ومديرو
 ومراقبو المناطق التعليمية 

في زيارة لمركز تقويم وتعليم الطفل

الوكيل امل�ضاعد للتعليم العام ال�ضيدة/ منى اللوغاين و املدير العام ملركز تقومي وتعليم الطفل ال�ضيدة/ فاتن البدر
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الربنامج الرتبوي ال�ضباحي

حتدثت م�ساعد املدير التنفيذي ل�سوؤون 

ماجدة  اأ.  ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج 

الربنامج  يف  ال��ع��م��ل  طبيعة  ع��ن  ح��ك��م 

ح�س�سه  واختالف  ال�سباحي،  الرتبوي 

ال��درا���س��ي��ة ع��ن احل�����س��ة ال��درا���س��ي��ة يف 

اآلية قبول  العام، بجانب  التعليم  مدار�ص 

يعتمدها  التي  التعلم  واأ�ساليب  االأطفال، 

الربنامج.

 الربنامج الرتبوي امل�ضائي

امل�سائي  الرتبوي  الربنامج  مدير  �سرح  كما 

الرتبوي  الربنامج  اأه��داف  احلطاب  �سامل  اأ. 

الربنامج  وب���ني  بينه  واالخ��ت��الف��ات  امل�����س��ائ��ي 

الرتبوي ال�سباحي، واالأعمار واجلن�سيات التي 

ي�ستقبلها. 

وحدة البحوث والختبارات

الربنامج  يف  ال���رتب���وي  امل���دي���ر  ب���ني 

الرتبوي ال�سباحي الدكتور/ عبد ال�ستار 

حمفوظي جهود وحدته يف اإ�سدار الكتب، 

التعليمية  العملية  امل�ساعدة يف  والو�سائل 

املبنية على طريقة تعدد احلوا�ص، بجانب 

يف  التعليمية  العملية  تطوير  على  العمل 

خالل  من  ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج 

تطبيق النظريات التعليمية اجلديدة.

اخلط الوطني ال�ضاخن ل�ضعوبات 

التعلم ومكتبة �ضعوبات التعلم

التنفيذي  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  اأع������رب 

موفق  ال��دك��ت��ور/  وال��ت��دري��ب  للت�سخي�ص 

�سباقة  بتقدمي خدمات  املنابري عن فخره 

تتمثل  ل��الأوق��اف،  العامة  االأم��ان��ة  تدعمها 

باخلط الوطني ال�ساخن ل�سعوبات التعلم، 

الذي يعمل عليه فريق متخ�س�ص، وي�ستقبل 

ن�سبة مكاملات تت�ساعد منذ افتتاحه يف عام 

2008، باالإ�سافة اإىل مكتبة �سعوبات التعلم 

التي تعد اأكرب مكتبة متخ�س�سة ب�سعوبات 

التعلم على م�ستوى ال�سرق االأو�سط، مبجموع 

كتب ودوريات متخ�س�سة عربية واإنكليزية 

التخطيط  م��ع  م�سدر،   6000 اإىل  ي�سل 

للو�سول اإىل 10000 م�سدر.

متابعة الطلبة يف مدار�س التعليم العام

التنفيذي  امل��دي��ر  م�����س��اع��د  اأ����س���ادت 

لتطوير املناهج اأ. �سعاد االأن�ساري بتعاون 

عند  الرتبية  وزارة  مدار�ص  يف  العاملني 

بعد  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلية  متابعة 

تخرجهم من الربامج العالجية.

م�ضروع مدار�س الدمج التعليمي

التنفيذي  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  حت����دث 

الرتبوية                   وامل�����س��روع��ات  العامة  للعالقات 

م�سروع  ع��ن  اجل��ا���س��م  عي�سى  ال��دك��ت��ور/ 

يطبقة  ال���ذي  التعليمي  ال��دم��ج  م��دار���ص 

)منطقة  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  املركز 

التعليمية( وباإ�سراف جهات  مبارك الكبري 

االأمانة  من  وبدعم  بريطانية،  ا�ست�سارية 

الذي  امل�سروع  اإن  حيث  ل��الأوق��اف،  العامة 

الكويت  مناطق  جميع  على  يعمم  اأن  ياأمل 

الوطنية  الطاقات  اأن  اأثبت  قد  التعليمية، 

التعليمي،  املجال  للتطور يف  فعاًل  متحم�سة 

كما اأنه اأثبت اأن دمج ذوي �سعوبات التعلم 

ممكن مع اأقرانهم العاديني يف حال تعديل 

اأ�ساليب التعليم.

املدير العام ملركز تقومي وتعليم الطفل ال�ضيدة/ فاتن البدر وكلمة ترحيبية

املدير التنفيذي ملركز تقومي وتعليم الطفل الدكتور/ جاد البحريي وكلمة ترحيبية
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د. عبد ال�ضتار حمفوظي املدير الرتبوي مبركز تقومي وتعليم الطفل يف اأثناء �ضرحه لل�ضيوف

 املديرات املتميزات يف مدار�س م�ضروع مدار�س الدمج 

التعليمي خالدة ال�ضاهني من مدر�ضة معروف ال�ضرحان 

وحنان املرتوك من مدر�ضة اأم املرادم.

عر�ست مديرات املدار�ص املتميزة يف م�سروع مدار�ص الدمج 

لتطبيق  بذلنها  التي  اجلهود  عن  تف�سيلي  عر�ص  التعليمي 

املقرتحة  احللول  وتنفيذ  ال��دم��ج،   م�سروع  فريق  مالحظات 

لبع�ص امل�سكالت التي واجهتهن، كما بَّنيَّ ق�س�ص النجاح التي 

الذي  التعليمي  الدمج  جودة  فريق  مالحظات  بف�سل  حتققت 

تاأهلن للح�سول على �سهادة جودته.

كلمة الوكيل امل�ضاعد للتعليم العام ال�ضيدة/ منى اللوغاين

الرتبية  وزارة  يف  العام  للتعليم  امل�ساعدة  الوكيلة  ك�سفت 

لدعوته  تلبيه  جاءت  املركز  زي��ارة  اأن  اللوغاين  منى  ال�سيدة/ 

التعاون  اإط��ار  يف  للطفل  تقدم  التي  اخل��دم��ات  على  لالطالع 

املا�سيني  العامني  اأن  مو�سحة  واملركز  ال���وزارة  بني  امل�سرتك 

�سهدا تعاونًا مثمرًا مع املركز وبدعم من االأمانة العامة لالأوقاف 

لتطبيق م�سروع الك�سف عن الطلبة ذوي �سعوبات التعلم الذي 

مدر�سة   28 و�سمل  التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة  يف  طبق 

كيفية  على  املدر�سية  واالإدارات  املعلمون  ب خاللها  ُدرِّ ابتدائية 

التعامل  وكيفية  تعلم  �سعوبات  يعانون  الذين  الطلبة  اكت�ساف 

معهم.

منطقة  يف  ذاتها  التجربة  تطبيق  ب�سدد  ال���وزارة  اأن  وبينت 

تعليمية اأخرى بعد جتربة اإن�ساء مركز تاأهيل مبارك الكبري م�سرية 

اإىل اأن هذا النهج �سيتيح للوزارة الوقوف على اأعداد الطلبة الذين 

بعد  ال�سعوبات  ون�سبتهم ومعاجلة هذه  التعلم  يعانون �سعوبات 

اإجراء االختبارات الالزمة الكت�ساف هذه احلاالت كافة.

مبو�سوع  املخت�سني  كل  ح�سور  على  حر�ست  اإنها  وقالت 

وتعليم  تقومي  مركز  جتربة  على  لالطالع  اللقاء  لهذا  الدمج 

الطفل ومناق�ستهم يف العديد من اجلوانب املتعلقة بالدمج واآلية 

التعاون مع املركز الفتة اإىل اأن الوزارة تتابع عن كثب اأداء املركز 

واإجنازات مدار�ص الوزارة ومدى االأثر االإيجابي الذي يعود على 

الطلبة خالل عملهم يف هذه املدار�ص.

العام         للمدير  اجل��زي��ل  بال�سكر  توجهت  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  يف 

تقومي  مركز  يبذلها  التي  اجلهود  على  البدر  فاتن  ال�سيدة/ 

وتقدمي  الفئة  لهذه  التعليم  �ساأن  من  لالإعالء  الطفل  وتعليم 

تفيد  التي  امل�ساريع  وتنفيذ  لهم،  املنا�سبة  التعليمية  اخلدمات 

وزارة الرتبية يف التعامل معهم.

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز
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ا�ست�ساف مركز تقومي وتعليم الطفل 

م�ساعدًا  ومديرًا  مديرًا   30 ي�سم  وف��دًا 

منطقة  يف  املتو�سطة  املرحلة  مل��دار���ص 

جتربة  على  ل��الط��الع  التعليمية  ح��ويل 

املركز يف جمال ذوي �سعوبات التعلم.

الرتبوي  ال��وف��د  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  ك���ان 

العامة  والعالقات  االإع��الم  وحدة  فريق 

الذين  ال��ط��ف��ل،  وتعليم  ت��ق��ومي  مب��رك��ز 

ال�سيوف  بتعريف  وب��دوؤوا  بالوفد  رحبوا 

لالأفراد  يقدمها  التي  وخدماته  باملركز 

 25 من  اأكرث  منذ  التعلم  �سعوبات  ذوي 

عامًا. وتف�سل بعد ذلك املدير التنفيذي 

الدكتور  الطفل  وتعليم  ت��ق��ومي  مب��رك��ز 

جاد البحريي للتحدث ب�سكل معمق عن 

م�ساريع املركز وخدماته، كما اأجاب عن 

ا�ستف�سارات الوفد.

مرافق  يف  ال�سيوف  ج��ال  ث��م  وم��ن 

ومف�سل  عميق  ب�سكل  لالطالع  املركز 

على الف�سول الدرا�سية التابعة للربامج 

العالجية التي يقدمها املركز وملحقاتها 

باالإ�سافة  العملية،  املدر�سية  لالأن�سطة 

املركز:  خ��دم��ات  اإ���س��اف��ات  اأح���دث  اإىل 

ل�سعوبات  ال�����س��اخ��ن  ال��وط��ن��ي  اخل���ط 

التعلم، ومكتبة �سعوبات التعلم، واللذان 

يف  ال��رائ��دة  التجارب  اأه��م  اأح��د  يعدان 

ال�سرق االأو�سط يف هذا املجال. باالإ�سافة 

االأخ��رى يف  الفعالة  الوحدات  زيارة  اإىل 

وبحوث  وت�سخي�ص،  تدريب،  من  املركز 

وموؤمترات، وتقنني االختبارات، واأق�سام 

الربنامج الرتبوي ال�سباحي، والتي تعمل 

لذوي  التعليمية  البيئة  لتح�سني  جميعها 

االإعاقات  اأه��م  كونها  التعلم،  �سعوبات 

الطفل  م�ستقبل  على  توؤثر  التي  التعلمية 

معاجلته  اأو  ت�سخي�سه  ع��دم  ح��ال  يف 

بطريقة �سحيحة.

وف��د منطقة  اأب��دى  ال��زي��ارة  يف ختام 

على  لالطالع  �سعادته  التعليمية  حويل 

ذوي  م��ع  التعامل  يف  ال��رائ��دة  التجربة 

هذه  تكون  اأن  اآملني  التعلم،  �سعوبات 

الزيارة امتدادًا لتعاونات اأعمق مع مركز 

تقومي وتعليم الطفل.

مدراء مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة 
حولي التعليمية في ضيافة مركز تقويم وتعليم الطفل

املدير التنفيذي الدكتور جاد البحريي اأثناء �ضرحه

أخبار المركزمجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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منطقة  يف  التعليمي  الدمج  مدار�ص  م�سروع  خطة  �سمن  من 

تقومي  مركز  اإجن��ازه  على  ي�سرف  الذي  التعليمية،  الكبري  مبارك 

وتعليم الطفل، وبدعم من ال�سندوق الوقفي للتنمية ال�سحية التابع 

للعاملني جميعهم يف  اأقيم لقاء تنويري  العامة لالأوقاف،  لالأمانة 

يف  املتخ�س�سة  للبنني،  االبتدائية–  النموذجية  ال�سدمي  مدر�سة 

�سعوبات التعلم ال�سديدة يف مدار�ص التعليم العام التابعة ملنطقة 

مبارك الكبري التعليمية.

حيث اأدار اللقاء التنويري كل من رئي�ص فريق م�سروع مدار�ص 

بنبذة  فبداأوا  واأع�سائه،  جا�سم  عي�سى  الدكتور/  التعليمي  الدمج 

التي  والتحديات  التعليم،  واأ�ساليب  التعلم،  �سعوبات  عن  تعريفية 

مع  للمناق�سة  املجال  فتح  ثم  ومن  التعلم،  �سعوبات  ذوو  يواجهها 

العاملني يف املدر�سة جميعهم لالإجابة عن ت�ساوؤالتهم جميعها عن 

اخلطط امل�ستقبلية، واالأهداف، واالإجنازات املتوقعة منهم.

فريق مشروع مدارس الدمج التعليمي يقيم لقاًء تنويريًا
في مدرسة السديم النموذجية

املتخ�س�سة يف �سعوبات التعلم

ا�ستقبل���ت »مدر�س���ة ال�س���دمي« النموذجية االبتدائي���ة للبنني 

اأول دفع���ة م���ن طالبها، لتب���داأ فجرًا جديدًا يف جم���ال دمج ذوي 

�سعوب���ات التعلم ال�سدي���دة، وتع���د املدر�سة باكورة تع���اون وزارة 

الرتبية مع مركز تق���ومي وتعليم الطفل يف م�سروع مدار�ص الدمج 

التعليم���ي، واملقام بدعم من ال�سن���دوق الوقفي للتنمية ال�سحية 

التاب���ع لالأمان���ة العامة لالأوقاف، وحتت اإ�س���راف فريق بريطاين 

متخ�س�ص مبنح �سهادة جودة الدمج التعليمي.

مدار�ص  م�سروع  اأه��داف  »ال�سدمي«  مدر�سة  تخدم  حيث     

الدمج التعليمي الذي يعد م�سروعًا رائدًا يهدف اإىل دمج الطلبة 

28 االبتدائية  ذوي �سعوبات التعلم يف مدار�ص التعليم العام ال 

اأو  ف�سول  يف  عزلهم  من  بداًل  التعليمية  الكبري  مبارك  مبنطقة 

م��دار���ص اأخ���رى، وذل��ك م��ن خ��الل ت��دري��ب امل��دار���ص بكوادرها 

االإدارية والتدري�سية، وتاأهيلهم للتعامل مع ذوي �سعوبات التعلم 

مركز  من  متخ�س�ص  فريق  اإ���س��راف  حتت  درجاتها،  مبختلف 

جودة  ل�سهادة  املانحة  اال�ست�سارية  واجلهة  الطفل  وتعليم  تقومي 

الدمج التعليمي.

ومن اجلدير بالذكر اأن فريق م�سروع مدار�ص الدمج التعليمي 

التابع ملركز تقومي وتعليم الطفل قد عقد يف وقت �سابق- دورة 

النموذجية  ال�سدمي  مبدر�سة  التدري�سية  للهيئة  مكثفة  تدريبية 

ال�سابقة  الكبرية  التجهيزات  م��ن  ك��ج��زء  للبنني،  االب��ت��دائ��ي��ة 

اأ�سبوع  مدى  على  قدمت  التي  ال��دورة  تناولت  حيث  الفتتاحها، 

التعلم،  �سعوبات  جم��ال  يف  متخ�س�سون  قدمها  ع��دة  حم��اور 

عمل  وكيفية  للطالب،  الفردية  اخلطة  عمل  يف  مقدمة  فتناولت 

عامة  ونظرة  »الد�سلك�سيا«،  القراءة  وع�سر  التعليمية،  الو�سائل 

ا�ستف�سارات  عن  االإجابة  اإىل  باالإ�سافة  التعلم،  �سعوبات  على 

املعلمات جميعها.

مدرسة”السديم” النموذجية تستقبل أول 
دفعة من طالبها هذا العام

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز
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اأقام الربنامج الرتبوي ال�سباحي التابع ملركز تقومي وتعليم الطفل 

ومعلميه،  لطلبته  الكويتي«  ال��رتاث  »ي��وم  عنوان  حمل  مفتوحًا  يومًا 

وبح�سور اأولياء اأمور الطلبه والطالبات واملهتمني والباحثني يف الرتاث 

الكويتي.

والفعاليات،  االأن�سطة  وتنوع  بتعدد  الكويتي  ال��رتاث  ي��وم  متيز 

الكويتية  االألعاب  عن  الكويتية  ال�سخ�سيات  من  العديد  حتدث  حيث 

القدمية، باالإ�سافة اإىل العادات والتقاليد الكويتية االأ�سيلة، كما كان 

لطلبة الربنامج الرتبوي ال�سباحي دور كبري باإحياء هذا االحتفال من 

الكويتي  للعر�ص  ومتثيلهم  الرتاثية،  الكويتية  واالأغاين  الرق�ص  خالل 

التقليدي. كما اأقيم على هام�ص االحتفال معر�ص للمنتجات الكويتية 

الرتاثية مثل: ال�سدو، وعر�ص ملج�سمات للبيت الكويتي القدمي امل�سنوع 

النادرة،  الرتاثية  املقتنيات  ذوي  ا�ست�سافة  اإىل  باالإ�سافة  طني،  من 

واجلهات املهتمة يف هذا املجال مثل: متحف الكويت الوطني، واملجل�ص 

الوطني للثقافة والفنون واالأداب، ومتحف بيت �سهداء القرين.

مركز تقومي وتعليم الطفل ينظم

 »يوم الرتاث الكويتي«

اليومي  الروتني  حر�سًا من مركز تقومي وتعليم الطفل على ك�سر 

لعملية التعليم يف برناجمه الرتبوي ال�سباحي،  واإميانًا باأهمية تو�سيل 

املعلومات بطرائق مبتكرة، اأقام  املركز ور�سة »العلوم املرحة« لطلبته 

يف الفرتة امل�سائية.

ال�ساعي  عائ�سة  االأ�ستاذة  للور�سة  املنظمة  املعلمة  �سرحت  حيث 

اأنه مت العمل خالل ور�سة العلوم املرحة على جتارب عديدة مع الطلبة 

تخت�ص بال�سوء واالألوان، مت التحدث عن األوان الطيف املرئي )األوان 

قو�ص قزح( ومن ثم العمل على كيفية ا�ستخراج األوان الطيف ال�سبعة 

من ثالثة األوان رئي�سة هي: االأحمر واالأ�سفر واالأزرق. كما عمل الطلبة 

النار مع املفرقعات، مع لب�ص نظارة ثالثية االأبعاد لروؤية  على جتربة 

االألوان، بجانب عمل جتربة علمية عن قر�ص نيوتن.

من جانبها اأكدت م�ساعد املدير التنفيذي ل�سوؤون الربنامج الرتبوي 

القائمني على مركز تقومي  اأن  االأ�ستاذة ماجدة حكم على  ال�سباحي 

وتعليم الطفل يوؤمنون ب�سدة على اأهمية االأن�سطة امل�سائية املتنوعة التي 

ت�سب يف م�سلحة الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف اجلانب التعلمي، 

املتعددة،  احلوا�ص  ت�سمل  بطرائق  املعلومات  بتثبيت  ت�سهم  اإنها  حيث 

التي يوؤمن املركز باأهميتها.

�ضمن اأن�ضطة الربنامج الرتبوي ال�ضباحي التابع له

مركز تقويم وتعليم الطفل يقيم
 ورشة »العلوم المرحة« لطالبه

أخبار المركزمجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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حر�سًا من مركز تقومي وتعليم الطفل 

بجميع  ال��ط��ال��ب  �سخ�سية  تطوير  على 

تنمية متكاملة،  وتنمية مهاراته  اأبعادها، 

برنامج  النف�سية  اخلدمة  وح��دة  نفذت 

طلبة  على  قوتي(  مواطن  اإىل  )رحلتي 

الرتبوي  الربنامج  يف  املتو�سطة  املرحلة 

ال�سباحي.

حيث �سرحت رئي�سة وحدة اخلدمة 

اأن  عا�سور  اآم���ال  ال��دك��ت��ورة  النف�سية 

عمل  ور�سة  عن  عبارة  وهو  الربنامج 

على  تعمل  واأن�سطة  تدريبات  يحتوي 

جوانب  تعرف  يف  ال��ط��الب  م�ساعدة 

الثقة  وزي��ادة  لديهم  وال�سعف  القوة 

 9 من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك  بالنف�ص، 

مار�ص اإىل 6 اأبريل، عن طريق جل�سة 

واحدة اأ�سبوعيًا تقام يوم االأربعاء من 

كل اأ�سبوع، من ال�ساعة اخلام�سة حتى 

�ساعة   25 يعادل  مبا  م�ساًء  ال�سابعة 

عند االنتهاء من الربنامج.

كما اأ�سافت اأن فكرة برنامج »رحلتي 

اإىل مواطن قوتي« جاءت من اأجل تعرف 

اأهم  من  واأن  الطالب،  عند  القوة  نقاط 

حتديد  على  الطالب  م�ساعدة  اأه��داف��ه: 

بناء  اأجل حتقيق  واإدارتها من  عواطفهم 

النف�سي  البناء  وتقوية  العاطفية،  القوة 

بجوانب  ال��ط��ال��ب  ي�سعر  حيث  للطالب 

ال��ق��وة ل��دي��ه، ورف���ع روح ت��ق��دي��ر ال���ذات 

العدوان،  تروي�ص  على  والتدريب  عنده، 

وزيادة الرتكيز واالنتباه، وتنمية املهارات 

االجتماعية، والقدرة على حل امل�سكالت، 

لدى  التخيل  مهارات  رفع  اإىل  باالإ�سافة 

الطلبة ذوي �سعوبات التعلم.

ويف ختام ت�سريحها اأكدت عا�سور على 

اأن وحدة اخلدمة النف�سية يف مركز تقومي 

وتعليم الطفل تعم���ل على تطوير الربامج 

والدورات تطوي���رًا دائمًا، الإحاطة الطلبة 

ذوي �سعوبات التعلم بالرعاية واالهتمام 

الكافي���ني، لتقوي���ة اجلان���ب االإيجابي يف 

�سخ�سياته���م، وتعزي���ز الثق���ة باأنف�سهم، 

واكت�ساب القوة، مما ينعك�ص على اأدائهم 

االأكادميي وتقديرهم لذاتهم.

مركز تقويم وتعليم الطفل يقيم
 برنامج )رحلتي إلى مواطن قوتي(لطالبه

وتعليم  ت��ق��ومي  م��رك��ز  �سعي  �سمن 

خدماته  يف  ال��دائ��م  للتطوير  ال��ط��ف��ل 

املقدمة  لذوي �سعوبات التعلم، واإميانه 

من  عليها  احل�سول  ت�سهيل  ب�����س��رورة 

ق�سم  اأط��ل��ق  فقد  التكنولوجيا،  خ��الل 

�سعوبات  مكتبة  يف  االلكرتونية«  »الكتب 

من  بدعم  واملن�ساأة  ل��ه،  التابعة  التعلم 

االأمانة العامة لالأوقاف.

حيث �سرحت م�ساعد املدير التنفيذي 

مب���رك���ز ت���ق���ومي وت��ع��ل��ي��م ال��ط��ف��ل عبري 

ا�ستحدث  ق��د  ب��اأن��ه  ال�����س��ره��ان  ع��ب��داهلل 

»ق�سم الكتب االلكرتونية«  الذي ي�سم ما 

يقارب ال�سبعة اآالف وخم�سمائة كتاب يف 

خمتلف علوم املعرفة، للراغبني يف التمتع 

بخدمات املكتبة، وجوها الهاديء املالئم 

للمهتمني  فقط  ولي�ص  والبحث،  للقراءة 

ب��االط��الع ع��ل��ى ك��ت��ب ودوري�����ات تخت�ص 

ب�سعوبات التعلم، اإمنا اأي�سًا يف موا�سيع 

والعلوم  كالرتبية،  اأخرى،  واخت�سا�سات 

النف�سية، واالجتماعية والطفل.

م��ك��ت��ب��ة ص��ع��وب��ات 
ال���������ت���������ع���������ل���������م
ت��س��ت��ح��دث ق��س��م��ًا   
ج�������دي�������دًا ل��ل��ك��ت��ب 
ل�رواده����ا اإللكترونية 

رئي�ضة الوحدة النف�ضية د. اآمال عا�ضور

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز
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مركز تقويم وتعليم الطفل 

يقيم ورشة عمل لطلبته 
بعنوان )مشروع مهنة أبي(

اأقام الربنامج الرتبوي ال�سباحي مبركز تقومي وتعليم الطفل ور�سة 

عمل للطالب بعنوان »م�سروع مهنة اأبي«، حيث تكمن فكرة الور�سة يف 

عمر  من  الدافعية  قلة  ب�سبب  الر�سوب  يعانون  الذين  الطالب  ح�سر 

من  امل�ساركة  يف  الراغبني  االأم��ور  اأولياء  بع�ص  واختيار  �سنة،   13-8

خالل عر�ص طبيعة عملهم، ومدى حتقيقهم لالأهداف، وجناحاتهم 

يف هذه الوظيفة، وذلك يف يوم من اأيام االأ�سبوع وفق جدول معد لذلك، 

كي ي�ستفيد الطالب من تلك التجربة.

ومن اأهم اأهداف الور�سة خلق روح الدافعية لدى الطالب، وتعزيز 

اإىل  باالإ�سافة  االأ�سرية،  الروابط  وتوثيق  لديهم،  بالنف�ص  الثقة  روح 

ر�سم خطة م�ستقبلية علمية عند الطالب، يختار فيها الطالب املجال 

ذاته،  له  ويحقق  ورغباته،  ميوله  يالئم  وال��ذي  فيه  نف�سه  يجد  الذي 

واملكانة االجتماعية التي ي�سبو اإليها.

الرتبوي  بالربنامج  االجتماعيات  االخت�سا�سيات  وحتر�ص  هذا 

واك�سابهم  الطالب  اأه���داف  تنمية  طرائق  تطبيق  على  ال�سباحي 

اخلربات املختلفة من خالل تعرف الدافعية ودرا�سة اأ�سبابها، وتعزيز 

الدافعية من خالل اال�ستفادة من نتائج اختبارات الدافعية املطبقة يف 

اختبار توافق ال�سخ�سية، وعمل حلقات نقا�سية مع الطالب وتدريبهم 

على اخلطوات املتبعة للو�سول اإىل اأهدافهم التي ين�سدونها. 

ومن اجلدير بالذكر اأن مكتب اخلدمة االجتماعية يف مركز تقومي 

وتطويرها  الطالب  �سخ�سية  تنمية  اإىل  دائمًا  ي�سعى  الطفل،  وتعليم 

اأف�سل  ا�ستخدام  خالل  من  بامل�سوؤولية،  وال�سعور  الثقة،  روح  وتعزيز 

�سعوبات  على  التغلب  على  مل�ساعدته  الفعالة  واالأ�ساليب  الطرائق 

التعلم، وما ت�سببه من م�سكالت اجتماعية يف �سخ�سية الطالب.

الخت�ضا�ضية الجتماعية هدى العلي يف اأثناء تقدميها للور�ضة

�سمن فعاليات نادي » نعم اأنا موهوبة«

مركز تقويم وتعليم الطفل 
يقيم جلسة )يوغا( لطالباته

اأقيمت جل�سة )يوغا( للطالبات امل�ساركات يف نادي »نعم اأنا موهوبة« 

الربنامج  لطالبات  النف�سية  اخلدمة  وح��دة  تنظمه  ال��ذي  امل�سائي 

الرتبوي ال�سباحي ، وذلك حر�سًا منها على تطوير �سخ�سية الطالب 

بجميع اأبعادها تطويرًا متكاماًل، عرب االأن�سطة اجلماعية للطالب ذوي 

�سعوبات التعلم امل�سجلني يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي.

حيث اإن الربنامج الرتبوي ال�سباحي حري�ص على تنفيذ اأهداف 

النادي تنفيذًا اإبداعيًا وغري تقليدي من خالل اأن�سطة متنوعة، تتناول 

جميع جوانب �سخ�سية الطالبة امل�ساركة.

كما اأن الربنامج الرتبوي ال�سباحي يعمل عماًل مبا�سرًا ودائمًا مع 

التي حتر�ص  عا�س�ور،  اآمال  االدكتورة  النف�سية  وحدة اخلدمة  رئي�سة 

على اإدخال مثل هذه االأن�سطة يف روتني الطلبة، حيث اإن اإدخال ريا�سة 

نادي  اإىل  الفرد  على  والتاأملي  اال�سرتخائي  بتاأثريها  املعروفة  اليوغا 

»نعم اأنا موهوبة« يعمل على تعزيز الهدوء الداخلي، واكت�ساف القدرات 

وزيادة  لالإجناز،  الدافعية  وتنمية  بالنف�ص،  الثقة  وزي��ادة  الكامنة، 

والقلق  ال�سغط  يخفف  اأن��ه  كما  ال��ذاك��رة،  وتقوية  وال��ذك��اء،  االب��داع 

اندفاع  حتويل  اإىل  اإ�سافة  الن�ساط،  وفرط  ال�سيء  وال�سلوك  النف�سي 

الطالبات اإىل نحو اإيجابي، والعديد من الفوائد االأخرى التي ت�ساعد 

على حتقيق اأهداف النادي.

موهوبة«  اأن��ا  »نعم  امل�سائي  النادي  انطالقة  اأن  بالذكر  اجلدير 

م�ساعدة  وه��ي:  اأال  االأه���داف،  من  العديد  لتحقيق  ج��اءت  لطالباته 

الطالبات على تكوين اجتاهات اإيجابية نحو مفهوم االإبداع واملوهبة، 

التفكري  مهارات  وتنمية  ال��ذات  والتعبريعن  واالبتكار  التخيل  وعلى 

والتنظيم  االجتماعي،  التفاعل  ومهارات  امل�سكالت،  وحل  االإبداعي، 

الذاتي، وتعرف االأنواع املتعددة للذكاءات، وعلى اهتماماتهم واكت�ساف 

مواهبهم. 
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الرتبية  وزي��ر  معاون  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�ستقبل 

اأهداف  الغالول، لالإطالع على  فوؤاد  املهند�ص  الدكتور  ال�سوري 

املركز وخدماته التي يقدمها لذوي �سعوبات التعلم، باالإ�سافة 

اإىل اأخذ جولة يف مرافقه.

املدير  ال�سوري  الرتبية  وزير  معاون  ا�ستقبال  يف  كان  حيث 

حيث  البدر،  فاتن  ال�سيدة/  الطفل  وتعليم  تقومي  مبركز  العام 

عرفته بجهود املركز التي متتد 25 عامًا يف خدمة ذوي �سعوبات 

الربامج  خالل  من  يتبناها  التي  واالأ�ساليب  والطرائق  التعلم، 

العالجية ال�سباحية وامل�سائية، باالإ�سافة اإىل الدورات التدريبية 

للمعلمني،  دوري  ب�سكل  امل��رك��ز  يطرحها  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 

واالخت�سا�سيني النف�سيني واالجتماعيني، واأولياء االأمور. وكذلك 

اإطالعه على عمل املركز وا�ستخدامه االختبارات الت�سخي�سية 

املقننة التي ت�ساهم يف ت�سهيل عملية التعرف اإىل ذوي �سعوبات 

اخلط  خ��الل:  من  الرائدة  املركز  خدمات  جانب  اإىل  التعلم، 

الوطني ال�ساخن لذوي �سعوبات التعلم ومكتبة �سعوبات التعلم 

التي تعد االأوىل من نوعها يف ال�سرق االأو�سط. 

كما األقي ال�سوء على م�سروع مدار�ص الدمج التعليمي الذي 

يعمل به  للمرة االأوىل يف دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الرتبية 

تتبع منطقة  ابتدائية  28 مدر�سة  توؤهل خاللها  3 �سنوات،  ملدة 

والتعامل  التعلم  �سعوبات  ذوي  لدمج  التعليمية   الكبري  مبارك 

معها، والذي �سيرتتب عليه حيازة �سهادة جودة الدمج التعليمي 

من جهة ا�ست�سارية بريطانية.

ا�ستعدادهم  املركز  على  القائمون  اأب��دى  الزيارة  ختام  ويف 

للتعاون مع وزارات الرتبية يف الدول العربية جميعها التي ت�سعى 

لالرتقاء بتعليم ذوي �سعوبات التعلم، من خالل االإطالع على 

املثلى  الطرائق  تطبيق  اإىل  واإر�سادهم  املجال،  خرباته يف هذا 

للتعامل مع ذوي �سعوبات التعلم.

معاون وزير التربية السوري
 في زيارة لمركز تقويم وتعليم الطفل

معاون وزير الرتبية ال�ضوري الدكتور املهند�س فوؤاد الغالول مع املدير العام اأ. فاتن البدر  والإدارة التنفيذية
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ق�سم  ملعلمي  دورة  ال��ط��ف��ل  وتعليم  ت��ق��ومي  م��رك��ز  اخ��ت��ت��م 

بعنوان  له،  التابع  ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج  يف  الريا�سيات 

»تدري�ص الريا�سيات با�ستخدام احلوا�ص املتعددة«، التي اأقيمت 

على مدى خم�سة اأيام، وقدمها فريق كندي متخ�س�ص يف هذا 

املجال، بدعم من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

اأقيمت  �سابقة  ل���دورة  تكميلي  ك��ج��زء  ال����دورة  ه��ذه  ت��اأت��ي 

الرتبوي  الربنامج  يف  الريا�سيات  ق�سم  من  معلمًا  ع�سر  ل�ستة 

الريا�سيات«،  »اأورتون غيلينغهام يف  ال�سباحي، �سمن برنامج 

حيث كان تركيز اجلزء االأول من الدورة، على تدريب املعلمني 

الذي  اجلزء  يف  اأما  االأدوات،  ا�ستخدام  وكيفية  النظرية  على 

اختتم موؤخراً، فقد تدرب املعلمون تدريبًا اأكرث عمقًا على اإعداد 

اخلطط الدرا�سية بطريقة اأورتون وغيلينغهام، وتطبيقها عمليًا 

حتت  الطفل،  وتعليم  تقومي  مبركز  التعلم  �سعوبات  طالب  مع 

املتعددة  احلوا�ص  باأ�سلوب  للتعلم  اآف��اق  »مركز  فريق  اإ�سراف 

اأورتون غيلينغهام« الكندي.

املقامة بدعم موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

مركز تقويم وتعليم الطفل يختتم فعاليات دورة
 »تدريس الرياضيات باستخدام الحواس المتعددة«

كوري زل�ضرتا اأثناء تدريبها ملعلمي الربنامج الرتبوي ال�ضباحي
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التدريبية  دورته  فعاليات  الطفل  وتعليم  تقومي  اختتم مركز 

اجلدد  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  اأم��ور  الأول��ي��اء  املقامة  

الربنامج  �سمن  ال�سباحي،  الرتبوي  الربنامج  يف  املقبولني  

للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  من  بدعم  املقام   ال�سنوي  التدريبي 

العلمي.

الفرتة  اأي��ام يف  ثالثة  م��دى  على  اأم��ر  21 ويل  ت��درب  حيث 

رئي�ص  فافتتحت  التعلم،  ب�سعوبات  يتعلق  ما  كل  على  امل�سائية 

تعريفية  مبحا�سرة  ال���دورة  املحميد  هنادي  التدريب  وح��دة 

باملركز واأهدافه واخلدمات التي تقدمها جميع وحدات املركز 

وبراجمه العالجية، كما قدمت رئي�ص وحدة اخلدمة النف�سية د.

اآمال عا�سور نظرة �ساملة على برنامج »رحلتي اإىل مواطن قوتي« 

فريق  اأم��ا  ال�سباحي،  الرتبوي  الربنامج  لطلبة  تقدمه  ال��ذي 

املعرفية  »الفوائد  بعنوان  حما�سرة  قدم  فقد  البدنية   الرتبية 

للتمرينات الريا�سية«، كما قدم معلم الرتبية املو�سيقية حممد 

اأما  عبدال�سالم مو�سوعًا بعنوان »املو�سيقى و�سعوبات التعلم«، 

مو�سوع  فناق�ص  الر�سدان  مالك  التدريب  وح��دة  رئي�ص  نائب 

طرح   اخلتام  ويف  العالج«،  اإىل  املفهوم  من  التعلم  »�سعوبات 

املدرب عمر ال�سيد مو�سوع التغذية و�سعوبات التعلم.

من  تعد  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الداعمني الرئي�سيني لدورات وحدة التدريب التابعة ملركز تقومي 

الدورات  من  العديد  مظلتها  حتت  تقام  حيث  الطفل،  وتعليم 

االجتماعيني  واخت�سا�سييها  الرتبية  وزارة  ملعلمي  املوجهة 

والنف�سيني، والطلبة ذوي �سعوبات التعلم، واأولياء اأمورهم. 

املقبولني يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي التابع له

مركز تقومي وتعليم الطفل
يختتم دورته التدريبية ألولياء أمور الطلبة ذوي 

صعوبات التعلم

من جانبه �سرح املدير الرتبوي للربنامج الرتبوي ال�سباحي 

حمفوظي  ال�ستار  عبد  الدكتور  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  يف 

»ريت�ص«  مركز  ومدير  موؤ�س�ص  من  مكون  الكندي  الفريق  اأن 

مدربة  وهي  زل�سرتا،  كوري  االأ�ستاذة  فانكوفر-كندا  يف  للتعلم 

الأكادميية  فخرية  وزميلة  وغيلينهام،  اأورت��ون  باأ�سلوب  معتمدة 

عمل  وور�سة  موؤمترًا   50 من  اأكرث  وقدمت  وغيلينهام،  اأورت��ون 

ذوي  ودع��م  امل��ت��ع��ددة،  احل��وا���ص  اأ�سلوب  ا�سرتاتيجيات  ح��ول 

اأما الع�سو الثاين يف فريق التدريب  �سعوبات التعلم واأ�سرهم. 

فهي املوؤ�س�ص واملدير التنفيذي ملركز برو�سبكت للتعلم باأ�سلوب 

احلوا�ص املتعددة، االأ�ستاذة مارلني واردروب، والرئي�ص ال�سابق 

ال�سيدة  على جائزة  وحا�سلة  القراءة،  لع�سر  الدولية  بالرابطة 

كالين للخدمة املتميزة يف جمال الد�سلك�سيا، ح�سرت وقدمت 

العمل يف جمال  وور�ص  التدريبية  الدورات  جمموعة كبرية من 

�سعوبات التعلم، وع�سر القراءة وحاالت اأخرى ذات ال�سلة.

التابع  ال�سباحي  ال��رتب��وي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ملركز تقومي وتعليم الطفل يحر�ص على تدريب معلميه مبختلف 

التعلم،  تخ�س�ساتهم، على كل ما هو جديد يف جمال �سعوبات 

والرتبية، والطفل. كجزء من خطة التطوير الوظيفي التي تو�سع 

لهم ب�سفة �سنوية.
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يف  الريا�سيات  عام  موجه  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�ستقبل 

اإبراهيم القطان، لالإطالع على جتربة املركز  وزارة الرتبية ال�سيد 

الرائدة واخلدمات التي يقدمها لذوي �سعوبات التعلم.

التنفيذي  املدير  وم�ساعدو  الوحدات  روؤ�ساء  ا�ستقباله  يف  كان 

يف املركز، حيث �ُسرح دور املركز يف خدمة االأف��راد ذوي �سعوبات 

التعلم، وامل�سوؤولية امللقاة على عاتق كل وحدة يف املركز ليكون مركز 

امتياز يقدم خدمات �ساملة ومتكاملة لتلك الفئة.

من ثم تف�سلوا بجولة يف الف�سول الدرا�سية الفردية واجلماعية 

للربنامج الرتبوي ال�سباحي، واأعطوه فكرة �ساملة عن  كيفية تعامل 

املتبعة  واالأ�ساليب  والطرائق  التعلم،  �سعوبات  ح��االت  مع  املركز 

اإىل  باالإ�سافة  وامل�سائية،  ال�سباحية  العالجية  الربامج  خالل  من 

الدورات التدريبية املتخ�س�سة التي تطرحها وحدة التدريب ب�سكل 

م�ستمر للمعلمني، واالخت�سا�سيني النف�سيني واالجتماعيني، واأولياء 

االأمور.

االختبارات  ا�ستخدام  جمال  يف  املركز  عمل  على  اطلع  كذلك 

الت�سخي�سية املقننة التي ت�ساهم يف ت�سهيل عملية التعرف اإىل ذوي 

وحدة  خالل  من  الرائدة  املركز  خدمات  واأي�سًا  التعلم،  �سعوبات 

الت�سخي�ص، ومكتبة �سعوبات التعلم، واخلط الوطني ال�ساخن.

يف ختام الزيارة نوق�ص اأحد امل�ساريع امل�ستقبلية التي يعمل على 

اإنتاجها مركز تقومي وتعليم الطفل الذي ياأتي بعنوان »اأنا جزء من 

واأنتجت  �سبقت  التي  االأبحاث،  وحدة  باإ�سراف  و�سينتج  املعادلة«، 

تعدد  بطريقة  التعليم  منهج  يتبع  الذي  واأكتب!«،  اأقراأ  »اأنا  برنامج 

احلوا�ص، بدعم من االأمانة العامة لالأوقاف.

حيث اإن م�سروع »اأنا جزء من املعادلة« يعد خطوة مكملة خلطى 

مركز تقومي وتعليم الطفل يف تطبيق »تعدد احلوا�ص« للمواد الدرا�سية 

جميعها، بالتعاون مع وزارة الرتبية، وبتمويل اأي�سًا من االأمانة العامة 

لالأوقاف، و�ستكون مدة تنفيذ امل�سروع 3 �سنوات، ويهدف اإىل بناء 

منهج عالجي فردي متطور ملادة الريا�سيات للمرحلة االبتدائية.

موجه عام الرياضيات في زيارة
 لمركز تقويم وتعليم الطفل

من اليمني د. عي�ضى اجلا�ضم واأ. ح�ضني احل�ضن واأ.ماجدة حكم ود.موفق املنابري  واأ. اإبراهيم القطان
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ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج  اأختتم 

التابع ملركز تقومي وتعليم الطفل فعاليات 

اجلل�سة التدريبية لطالب ال�سف التا�سع 

املرحلة  اإىل  وانتقالهم  تخرجهم  املتوقع 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ت��ي ج���اءت ب��ع��ن��وان »خم�ص 

خطوات للتخطيط الناجح للتخرج«. 

حي���ث اإن تطبيق الربنامج جاء بواقع 

جل�ست���ني اأ�سبوعي���ًا للخريج���ني من ذوي 

�سعوب���ات التعل���م يف الربنام���ج الرتبوي 

ال�سباح���ي، تق���وم  فكرة ه���ذا الربنامج 

على تطبيق اأنواع م���ن الطرائق الرتبوية 

عل���ى �س���كل جل�س���ات تدريبي���ة توكيدي���ة 

ت�سجيعية تقوميي���ة، ت�ستخدم فيها اأوراق 

العم���ل والر�س���م واملح���اورة والتناق����ص، 

لتدعيم اجلان���ب الذاتي والنف�سي لتهيئة 

الطالب للتخرج تخرجًا حمدد االأهداف 

وقدراته���م، حت���ت  مليوله���م  امل�ستقبلي���ة 

اإ�سراف االخت�سا�سية االجتماعية هدى 

العلي.

وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ت��دري��ب يف 

املرحلة  خ����الل  ال���ط���الب  م�����س��اع��دة 

املتو�سطة، والذين هم يف مرحلة االنتقال 

من مرحلة درا�سية اإىل اأخرى، للتخطيط 

يبداأ  االنتقال،  لعملية  وامل�سبق  اجليد، 

طالب،  لكل  انتقالية  فردية  خطة  بو�سع 

واملهارات  وال�سعف،  القوة  نقاط  ت�سمل 

للتعلم،  ال��ط��ال��ب  وداف��ع��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

واهتماماته وميوله، وذلك من اأجل انتقال 

�سهل بناًء على اخلطة املو�سوعة التي من 

املنا�سبة،  التعلم  فر�ص  توفر  اأن  �ساأنها 

يحتاج  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  وال���ت���دري���ب، 

عن:  عامة  ملحة  وتعطي  اإليها،  الطالب 

لالنتقال،  املنا�سب  التخطيط  خطوات 

الر�سد  مرحلة  يف  املنا�سبة  وامل��ج��االت 

من  الكثري  ومعرفة  لالنتقال،  والن�سج 

املعلومات عن الطالب واملوارد وامل�سادر 

التخطيط،  ف���رتة  خ���الل  االأدوات  اأو 

امل�ساعدة  يف  ب��دوره��ا  االأ���س��رة  وتب�سري 

ب��ت��وج��ي��ه ال��ط��ال��ب واك��ت�����س��اف ق��درات��ه 

الهيئة  واإ���س��راك  واملهنية،  االأك��ادمي��ي��ة 

اجلل�سات  والتعليمية يف ح�سور  االإدارية 

التدريبية للطالب، وعمل رحالت تربوية 

للطالب، وتوزيع ر�سائل توعوية واإر�سادية 

للمعلمني واأولياء االأمور.

مركز تقويم وتعليم الطفل 
تدريبية  ج���ل���س���ة  ي���ق���ي���م 
الس���ت���رات���ي���ج���ي���ه االن���ت���ق���ال 
الصف  من  لطالبه  المدرسي 

التاسع بعنوان:

خم�س خط��وات 
للتخطيط الناجح 

للتخ��رج
الخت�ضا�ضية الجتماعية هدى العلي يف اثناء التدريب
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و�شعبًا  وحكومة  ملكًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  وي�شاطرون 

باأن  وجل  عز  للموىل  مت�شرعني  اجلليل,  الفقيد  على  احلزن 

يتقبل الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنة ف�شيح جناته.

حيث اإن املغفور له باإذن اهلل الأمري/ �شلطان بن عبد العزيز 

مل ين�س يف خ�شم اأعماله وم�شئولياته الر�شمية العديدة رعاية 

الداعمني  اأح��د  ك��ان  فلقد  التعلم,  �شعوبات  ذوي  من  اأبنائه 

خلدمات مركز تقومي وتعليم الطفل يف الكويت واأن�شطته  ماديًا 

اهلل  وجزى  جناته,  ف�شيح  واأ�شكنه  الفقيد  اهلل  رحم  ومعنويًا, 

الأمة عنه خري اجلزاء.

المغفور له بإذن اهلل

 األمير سلطان  بن عبد العزيز آل سعود

يتقدم جمل�س اإدارة مركز تقومي وتعليم الطفل وجميع العاملني 

فيه بخال�س التعازي اإىل الأمة العربية والإ�شالمية بوفاة 

مشاركة عزاء





الرتبوي  الربنامج  ل�سوؤون  التنفيذي  املدير  م�ساعد  قالت 

ال�سباحي يف مركز تقومي وتعليم الطفل ماجدة حكم اإن املركز 

يعمل على تاأهيل طلبته من فئة �سعوبات التعلم لالنتقال اإىل 

املرحلة الثانوية.

وا�سافت حكم اإن املركز عمد اإىل تد�سني برنامج )جل�سة 

تدريبية ال�سرتاتيجية االنتقال( لطلبة الف�سل التا�سع امللتحقني 

)خم�ص  بعنوان  الثانوية  باملرحلة  لاللتحاق  لتاأهيلهم  باملركز 

خطوات للتخطيط الناجح للتخرج(.

التا�سع  اأن هذا الربنامج ي�سم طلبة ال�سف  اإىل  واأ�سارت 

تطبيق  اأن  م�سيفة  احل��ايل  الف�سل  خ��الل  تخرجهم  املتوقع 

ذوي  من  للخريجني  اأ�سبوعيا  جل�ستني  بواقع  جاء  الربنامج 

�سعوبات التعلم يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي.

مركز تقويم وتعليم الطفل يؤهل 
طلبته لالنتقال إىل المرحلة الثانوية 

تثقيف  على  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اإدارة  من  حر�سًا 

املركز  اأق��ام  وال�سالمة،  االأم��ن  م��ب��اديء  وتعليمهم  موظفيها 

وبالتن�سيق مع االإدارة العامة لالإطفاء، دورة تدريبية يف مبادئ 

االأمن  فريق  من  ع�سوًا   13 لعدد  احلريق  ومكافحة  الوقاية 

وال�سالمة املعني من موظفي الوحدات جميعها يف املركز، وذلك 

ال�سليبية.  االإطفاء مبنطقة  رجال  اإعداد  يومني يف مركز  ملدة 

املحا�سرة  م�سكورًا  القبندي  يعقوب  النقيب  اأعطى  وقد  هذا 

مع  التعامل  وكيفية  احلرائق  مع  التعامل  مبادئ  عن  النظرية 

اأنوعه كافة. اأما يف اليوم الثاين ف�سارك املتدربون بتدريب عملي 

تخلله مكافحة احلريق باأنواعه والتدريب على طرائق االإطفاء 

ومعدات االإطفاء املختلفة.

دورة تدريبية في مبادئ الوقاية ومكافحة الحريق
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انطالق فعاليات 

حتت �شعــــــار

عقد موؤمتر �سحفي يف مبنى االأمم املتحدة للتعريف باأهداف املوؤمتر 

الدويل االأول لذوي االحتياجات اخلا�سة )�سعوبات التعلم وا�سطرابات 

ت�ستت االنتباه - فرط الن�ساط( الذي اأقيم حتت �سعار »امل�ستقبل يجمعنا«، 

واملقام يف االأ�سبوع االأول من �سهر دي�سمرب 2011، حتت رعاية كرمية من 

�سمو اأمري دولة الكويت ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح.

  �سرح املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي اآدم عبداملوىل، 

اأن الكويت تتمتع ب�سجل جيد يف جمال حقوق االإن�سان، وهذا ما جتلى يف 

اإىل  واأ�سار  الدولية،  لالتفاقيات  االن�سمام  التاأخري عن  اأو  التواين  عدم 

م�ساركة الكويت الفعلية يف امل�سادقة على الكثري من االتفاقيات الدولية 

اخلا�سة باملعاقني. ودعا عبداملوىل الكويت اإىل امل�سادقة على املعاهدة 

�سمن  التعلم  �سعوبات  ذوي  وت�سمني  االإعاقة،  بذوي  اخلا�سة  الدولية 

اأ�سوة  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ص  يعرف  الذي  القانون  من  االأوىل  امل��ادة 

مبا هو معمول به يف الكثري من الدول، مثل الواليات املتحدة االأمريكية 

واململكة املتحدة وال�سعودية واالإمارات.

واأ�سار اإىل اأن برنامج االأمم املتحدة ي�سعى اإىل تقدمي اخلدمات لذوي 

االحتياجات اخلا�سة، م�سددًا على ريادة الكويت يف جمال توفري الرعاية 

املتكاملة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، الفتًا اإىل اأن انعقاد املوؤمتر �سيتزامن 

مع االحتفال باليوم العاملي للمعاق، الذي نحر�ص على امل�ساركة فيه �سنويًا 

من خالل م�سروع حتديات التعلم املبكر واالإعاقة.

وتطرق اإىل م�سروع حتديات التعلم املبكر واالإعاقة، الذي يعد اأحد 

امل�ساريع الوطنية الرائدة التي تهدف اإىل توفري اال�ست�سارات واخلربات 

العاملية والوطنية مب�ساركة عدد من اجلهات الوطنية امل�ستفيدة.

وقال: اإن هذا امل�سروع الوطني املتميز يخدم عددًا من اجلهات منها 

مركز تقومي وتعليم الطفل واجلمعية الكويتية الختالفات التعلم واجلمعية 

الكويتية للد�سلك�سيا، ف�ساًل عن اجلمعية الكويتية للتوّحد ووزارات ال�سوؤون 

والرتبية وال�سحة، وكذلك الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي االإعاقة.

ت�سافر اجلهود

و�سّدد على �سرورة ت�سافر اجلهود خلدمة االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة - 

اأينما كانوا - وتوفري حياة اآمنة وكرمية، ت�سمح لهم باال�ستمتاع بحياتهم 

وتنمية كل قدراتهم واإمكاناتهم مبا يعود عليهم وعلى اأ�سرهم وجمتمعهم 

تقومي  مركز  راأ�سها  وعلى  العام،  النفع  جمعيات  جهود  مثمنًا  بالنفع، 

وتعليم الطفل وجمعية كالد وعملهم املتوا�سل يف �سبيل رفعة االأطفال يف 

الكويت.

م���ن جانبها ا�ستعر�ست ال�ساير االأه���داف واملحاور التي يرتكز عليها 

املوؤمتر املرتقب، ومنها تعزيز امل�ساركة التفاعلية بني املدار�ص واملوؤ�س�سات 

احلكومي���ة واالأهلية واملدار�ص واملوؤ�س�س���ات اخلا�سة، للنهو�ص باخلدمات 

التعليمية للطلبة جميعهم، ف�ساًل عن تبادل االأفكار واخلربات والتجارب 

يف جم���ال تدري�ص طلب���ة �سعوبات التعلم وا�سطراب ت�ست���ت االنتباه، اإىل 

جان���ب االطالع على اآخ���ر الربامج العالجي���ة وا�سرتاتيجي���ات التدري�ص 

العاملي���ة، لتخط���ي امل�س���كالت الدرا�سي���ة، مو�سح���ة اأن املوؤمت���ر �سي�س���م 

حما�س���رات تفاعلي���ة ال�ستك�س���اف اال�سرتاتيجي���ات الفعال���ة لدعم تعلم 

الق���راءة والكتابة واللغ���ة االإنكليزية، اإىل جان���ب ا�ستعرا�ص �سبل الك�سف 

املبك���ر ومالحظ���ة احلرك���ة والتوازن والوع���ي للحد من م�س���كالت التاآزر 

احلركي النمائي وع�سر الكتابة، باالإ�سافة اإىل تنمية املهارات االجتماعية 

واالنفعالية للطلبة. 

)كالد(  التعلم  الختالفات  الكويتية  اجلمعية  رئي�سة  انتقدت  كما 

ونائب رئي�ص املوؤمتر اآمال ال�ساير عدم ت�سمني االإعاقة التعليمية يف قانون 

االإعاقات،  باقي  مثل  التعليم  يف  حقها  تاأخذ  مل  اأنها  معتربة  املعاقني، 

وهدفنا هو تقدمي اخلدمات ولي�ص احل�سول على االمتيازات املادية.

بدورها، طالبت مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل رئي�سة اللجنة 

االإ�سرافية العليا للموؤمتر فاتن البدر اأن تكون املادة االأوىل من قانون املعاقني 

اأن القانون  اجلديد اخلا�سة باالإعاقة التعليمية اأكرث و�سوحُا، الفتة اإىل 

والعا�سرة منه. التا�سعة  املادتني  التعلم من خالل  اإعاقة �سعوبات   �سمل 

اخلا�سة  الفئات  م��ن  تعد  التعلم  �سعوبات  اإن  ب��ال��ق��ول:  وا�ستطردت 

اكت�سافها  اأو  تعرفها  ال�سهل  من  خمفية  اإعاقة  وتعد  دوليًا،  بها  املعرتف 

ان �سعوبات  موؤكدًة  الطفل،  االأوىل من عمر  العمرية  املراحل  مبكرًا يف 

املعاقني. ق��ان��ون  يف  ب��ن��ود  ل��ه��ا  وج���دت  مل��ا  اإع��اق��ة  ت��ك��ن  مل  ل��و   التعلم 

ري�����ادة  ع���ل���ى  ي���ربه���ن  امل����وؤمت����ر  ه�����ذا  اأن  اإىل  ال����ب����در  واأ������س�����ارت 

التعلم، ���س��ع��وب��ات  ل�����ذوي  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ات  ت���وف���ري  يف   ال���ك���وي���ت 

وختمت باأن املوؤمتر �سيناق�ص عدًدا من اأوراق العمل املتباينة لطرح ق�سايا 

مهمة، مثل الك�سف املبكر عن �سعوبات التعلم وا�سطراب فرط الن�ساط 

وطرائق تعديل ال�سلوك الطالبي والعالج املعريف، م�ستطردة باأن الدماغ 

لطلبة فرط  التدري�ص  وتنظيم طريقة  تعديل  يتغري عن طريق  اأن  ميكن 

التي  املعلومات  تعالج  لكي  الدماغ  يعّد  حيث  التعلم،  و�سعوبة  الن�ساط 

ي�ستقبلها معاجلة اأكرث فعالية وكفاءة.

اجلدير بالذكر اأن املوؤمتر الدويل االأول لذوي االحتياجات اخلا�سة: 

بدعم  يقام  الن�ساط  االنتباه/فرط  ت�ستت  وا�سطراب  التعلم  �سعوبات 

والكلية  الوطنية لالت�ساالت،  و�سركة  الوطني،  الكويت  بنك  م�سكور من 

اال�سرتالية يف الكويت، وموؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، واالأمانة العامة 

لالأوقاف.

مركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية الختالفات التعلم 

ينظمان المؤتمر الدولي األول لذوي االحتياجات الخاصة: صعوبات 
التعلم واضطراب تشتت االنتباه/فرط النشاط
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عبدهلل  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأك��د  وق��د 

عدة  تخللته  ال��ذي  االفتتاح  حفل  يف  األقاها  التي  كلمته  يف  ال�سرهان 

اأمري البالد  اأن رعاية �سمو  اأداها الطالب ذوو �سعوبات التعلم،  فقرات 

االحتياجات  لذوي  االأول  الدويل  املوؤمتر  لفعاليات  االأحمد  �سباح  ال�سيخ 

اخلا�سة دلت داللة وا�سحة تعك�ص مدى اهتمام �سموه باأبنائه وبناته من 

التعلم  املجتمع ب�سعوبات  بتعريف  الدولة  اهتمام  االإعاقة، وكذلك  ذوي 

بو�سفها اإعاقة غري ظاهرة، م�سريًا اىل اأن املوؤمتر ي�ساهم يف اإلقاء ال�سوء 

على اأحد اأهم االعاقات واأكرثها �سيوعًا، اأال وهي االإعاقات التعليمية التي 

توؤثر �سلبًا على قدرة االأفراد يف القراءة والكتابة والريا�سيات والرتكيز 

واالنتباه، مما يحرمهم من اال�ستفادة من اخلدمات التي توفرها الدولة، 

ويحرم املجمتع من طاقاتهم واإبداعاتهم االإيجابية والفعالة.

وقال ال�سرهان اإن املوؤمتر يركز على حماور عدة هامة ت�سمل التوعية 

يعانون  ممن  وبناتنا  الأبنائنا  العالجي  والتدخل  والت�سخي�ص  والتدريب 

الن�ساط،  وف��رط  االنتباه  ت�ستت  وا�سطراب  اخلا�سة  التعلم  �سعوبات 

على  ت�ستمل  اأن  على  امل��وؤمت��ر  جلل�سات  التح�سري  خ��الل  حر�سنا  وق��د 

حما�سرات عملية الأولياء االأمور واملعلمني، يتخللها م�ساركات وتفاعالت 

مع املحا�سرين لال�ستفادة من اجلل�سات واملناق�سات واملداخالت، حتى 

يت�سنى لهم م�ساعدة اأوالدهم يف البيت واملدر�سة، موؤكدًا حر�ص جمعيات 

النفع العام على امل�ساهمة يف بناء املجتمع وتنميته من خالل التعاون مع 

اجلهات كافة ذات ال�سلة ملا فيه خري وم�سلحة الأبناء الوطن.

من جانبه اأكد ممثل �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر 

ال�سباح حفظه اهلل ورعاه وزير ال�سحة د. هالل ال�ساير حر�ص الكويت 

على تقدمي الرعاية والعناية الأ�سحاب االحتياجات اخلا�سة م�سريًا اإىل 

اأنه �ُسنَّ القانون رقم 8 لعام 2010 الذي ين�ص على اإن�ساء الهيئة العامة 

اأبنائها  رعاية  على  احلكومة  حر�ص  يوؤكد  ما  وهو  االعاقة  ذوي  ل�سوؤون 

التعاون  اأن  على  ال�ساير  و�سدد  امل�ستويات،  اأعلى  على  االعاقة  ذوي  من 

بني جمعيات النفع العام وغريها من منظمات املجتمع املدين واجلهات 

احلكومية املختلفة يربز ويوؤكد ريادة دولة الكويت يف جمال رعاية االأفراد 

من ذوي االإعاقات التعليمية. 

الدكتور جا�سم  االإعاقة  ل�سوؤون ذوي  العامة  الهيئة  بدوره قال مدير 

مع  متزامنًا  ياأتي  اإذ  هامة،  تنموية  اإ�سافة  يعد  املوؤمتر  هذا  اإن  التمار 

اإ�سدار القانون رقم 8 لعام 2010، لتقدمي الدعم املعنوي لذوي االإعاقة 

والت�سهيالت  امل�ستلزمات  كافة  احلكومة  توفر  حيث  الرتبوي  والدعم 

لتاأهيل االأ�سخا�ص من ذوي االإعاقة وتعليمهم وتدريبهم ومتكينهم.

لهم  حيث  الفئة  هذه  حماية  الكويتي  الد�ستور  كفل  لقد  واأ���س��اف: 

القانون  اأق��ر  وق��د  كلها،  االأ�سوياء  االأ�سخا�ص  بها  يتمتع  التي  احلقوق 

توفري اخلدمات التعليمية وال�سيما لطلبة �سعوبات التعلم، وت�سهم الهيئة 

العامة ل�سوؤون ذوي االعاقة يف العمل على تعليم هذه الفئة على اختالف 

يف  اأمله  عن  معربا  اأي�سًا،  وتوظيفهم  املجتمع  يف  ومتكينهم  اإعاقاتهم 

اخلروج بتو�سيات قابلة للعمل والتنفيذ ب�سرعة.

 “المستقبل يجمعنا”

المؤتمر الدولي األول لذوي االحتياجات الخاصة:
 صعوبات التعلم واضطراب تشتت االنتباه/فرط النشاط

انطالق فعاليات 

حتت �شعــــــار

تكرمي اأ. �سحر ال�سوا ممثلة  برنامج االأمم  املتحدة االإمنائي 
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األربعاء ٧ ديسمبر العدد

أكد ضرورة رعايتهم في املدارس الحكومية والخاصة 

م دعا لتضمني
ّ
مؤتمر صعوبات التعل

اإلعاقات التعليمية في قانون املعاقني

(تصوير نور هنداوي)
املتحدثون في الجلسة الختامية  

لقطة جماعية للمشاركني في املؤتمر

طالب املؤتمر الدولي األول لذوي 

االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة «صــعــوبــات 

الــتــعــلــم واضــــطــــراب تــشــتــت االنــتــبــاه 

/ فــــرط الـــنـــشـــاط»، ضـــــرورة تضمني 

اإلعـــــاقـــــات الــتــعــلــيــمــيــة ضـــمـــن املـــــادة 

األولــــــى مـــن قـــانـــون املـــعـــاقـــني، ودمـــج 

اإلعــــاقــــة وتــوفــيــر  األشــــخــــاص ذوي 

كــــل الـــخـــدمـــات والــــرعــــايــــة املــتــكــامــلــة 

فــــي جــمــيــع مـــــــدارس الــتــعــلــيــم الـــعـــام 

والــــخــــاص، ودعـــــا لـــتـــبـــادل الــخــبــرات 

وتدريب الكفاءات والكوادر الوطنية 

املــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال صــعــوبــات 

الـــتـــعـــلـــم، وإعــــــــــداد وتــــطــــويــــر بـــرامـــج 

الــتــدخــل املــبــكــر لــألطــفــال فــي عــمــر ما 

قبل املدرسة.

وشـــهـــدت فــعــالــيــات املــؤتــمــر الـــذي 

أقيم تحت شعار «املستقبل يجمعنا» 

الــعــديــد مـــن األنــشــطــة واملـــحـــاضـــرات 

والــــلــــقــــاءات واملـــنـــاقـــشـــات خـــــالل ٢٨ 

جــلــســة مــــن جـــلـــســـات املـــؤتـــمـــر الــــذي 

شارك فيه كوكبة من االختصاصيني 

والـــخـــبـــراء ومـــجـــمـــوعـــات كــبــيــرة من 

الــعــامــلــني فـــي املـــيـــدان واملــهــتــمــني به 

وأولياء األمــور، وخرج املؤتمر بهذه 

التوصيات: 

اإلعـــــاقـــــات  تـــضـــمـــني  ١- ضــــــــــرورة 

الــتــعــلــيــمــيــة ضــمــن املـــــادة األولـــــى من 

القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٠.

٢- تــحــقــيــقــًا لــلــتــوجــهــات الــعــاملــيــة 

قانون  بنود  تتضمنه  ومــا  واملحلية 

إنــشــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون ذوي 

اإلعاقة رقم ٨ /٢٠١٠ في بذل الجهود 

فـــي دمــــج األشــــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة 

وتــــوفــــيــــر كـــــل الــــخــــدمــــات والــــرعــــايــــة 

التعليم  مــدارس  املتكاملة في جميع 

العام والخاص.

بــتــطــويــر  االهــــتــــمــــام  ٣- ضــــــــرورة 

صعوبات  وتشخيص  قياس  أدوات 

االنــتــبــاه/  تشتت  واضــطــراب  التعلم 

فرط النشاط وبناء البرامج العالجية 

املناسبة.

٤- االســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــعـــاون ومــد 

جـــــســـــر الــــــتــــــواصــــــل بـــــــني مـــنـــظـــمـــات 

الحكومية  والجهات  املدني  املجتمع 

الــتــربــيــة،  وزارة  خـــاصـــة  وبــــصــــورة 

والقطاع الخاص.

وتـــــدريـــــب  الـــــخـــــبـــــرات  تــــــبــــــادل   -٥

الـــــــكـــــــفـــــــاءات والــــــــــكــــــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة 

املــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال صــعــوبــات 

الـــتـــعـــلـــم وتــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه وفـــــرط 

الـــــنـــــشـــــاط مــــــع تـــخـــصـــيـــص بــــرامــــج 

أكــاديــمــيــة مــمــثــلــة فـــي طــــرح دبــلــومــة 

دراسات عليا وماجستير في جامعة 

للتعليم  الـــعـــامـــة  والــهــيــئــة  الـــكـــويـــت 

الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب والــجــامــعــات 

الــخــاصــة فـــي تــخــصــيــص صــعــوبــات 

الــتــعــلــم واضــــطــــراب تــشــتــت االنــتــبــاه 

وفرط النشاط.

٦- االســتــمــرار فــي إجـــراء األبــحــاث 

الـــعـــلـــمـــيـــة املــــيــــدانــــيــــة وتــشــجــيــعــهــا 

لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة صـــعـــوبـــات 

الـــتـــعـــلـــم واالخــــــتــــــبــــــارات والــــبــــرامــــج 

املناسبة  الــعــربــيــة  باللغة  الــعــالجــيــة 

ملواجهتها.

الـــتـــوعـــويـــة  الـــــبـــــرامـــــج  إعــــــــــداد   -٧

األمـــور  املختلفة ألولــيــاء  واألنــشــطــة 

والـــعـــامـــلـــني فــــي الــتــعــلــيــم لــتــحــقــيــق 

الـــــتـــــواصـــــل الـــــفـــــعـــــال بــــــني املـــــدرســـــة 

والبيت.

التدخل  بــرامــج  إعـــداد وتطوير   -٨

املـــبـــكـــر لــــألطــــفــــال فـــــي عـــمـــر مـــــا قــبــل 

التعلم  لـــحـــاالت صــعــوبــات  املـــدرســـة 

واضــــطــــراب تــشــتــت االنـــتـــبـــاه وفـــرط 

الــنــشــاط ملـــا تــحــتــويــه مـــن أهــمــيــة في 

تهيئة الطفل ملرحلة دخول املدرسة.

٩- ضرورة االستعانة واالستفادة 

مــــن جــــهــــود املــــؤســــســــات اإلعـــالمـــيـــة 

تقنيات االتصال الحديثة في خدمة 

تشتت  واضــطــراب  التعلم  صعوبات 

االنــــتــــبــــاه مــــا يـــحـــقـــق ثـــقـــافـــة أســـريـــة 

ومجتمعية بهما.

عمل  ورش  بتوفير  االهــتــمــام   -١٠

تـــعـــالـــج املـــشـــكـــالت الــســلــوكــيــة الــتــي 

تواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

وتـــشـــتـــت االنـــتـــبـــاه وفــــــرط الـــنـــشـــاط، 

وتفعيل طرائق تعديل السلوك لديهم 

وتعزيز دور االختصاصي النفسي.

١١- دعم وتطوير البرامج الغذائية 

املناسبة والطبيعية كإحدى الوسائل 

املهمة التي يحتاجها األطفال الذين 

يعانون صعوبات التعلم واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط.

التنظيمية  اآللـــيـــات  تــطــويــر   -١٢

واإلداريـــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة فـــــي اإلشــــــــراف 

واملتابعة على املؤسسات التعليمية 

الخاصة التي توفر خدمات تعليمية 

االنتباه  وتشتت  التعلم  لصعوبات 

وفرط النشاط.
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غادة فرحات:

ازدانت قاعة التشــــــــريفات في 

مطار الكويت بالورود استقباال 

لمخترعي الكويت صادق قاسم 

وعبدالله بوالقاسم، اللذين وصال 

ســــــــاء اول من امس 
الى البالد م

محملين بالذهب، بعد مشاركتهما 

فــــــــي معرض دول شــــــــرق اوروبا 

لالختراعات في كرواتيا، حيث 

حصد المخترعان 3 ذهبيات وفضية 

وجائزة افضل اختراع رياضي 

وجائزة المعرض الكبرى وجائزة 

من اللجنة الصينية لالختراعات، 

حيث كان في استقبالهما رئيس 

مجلس ادارة النادي العلمي المهندس 

اياد الخرافي والنائب في مجلس 

االمة عدنان المطوع.

وفي هــــــــذا االطار هنأ النائب 

في مجلس االمة عدنان المطوع 

الكويت وشعبها على ما قدمه 

هذان المخترعان من انجازات، 

معربا عن شكره ألسرهما التي 

قدمت للمجتمع مثل هؤالء الشباب 

الناجحين المخترعين، مشيرا الى 

ان نجاحهم في تلك االختراعات 

مــــــــا للصناعة في البالد 
يعد دع

خصوصا ان الصناعة تعد ذات 

اهمية للكويت، رغم وجود النفط، 

مستطردا بالقول «علينا دعم هؤالء 

الشباب وتحفيزهم، وهم بحاجة 

لمن يتبنى افكارهم ويدعمهم للتقدم 

بها الى مسابقات دولية».

ودعا المطوع الهيئة العامة 

المخترعين  دعم  الى  للصناعة 

ومنحهم قسائم صناعية ليقيموا 

الخاصة،  صناعاتهــــــــم  عليهــــــــا 

كذلك دعمهــــــــم من قبل صندوق 

المستثمر الصغير والبنك الصناعي 

والمشروعات الصناعية، الفتا الى 

ان ســــــــمو االمير لم يقصر بدعم 

المشــــــــاريع الصغيرة من خالل 

تبرعه بنصف مليار للدول العربية 

واالسالمية، مؤكدا على اهمية 

دعم الصناعات الصغيرة عموما 

على ان تكون االولية في الدعم 

للصناعيين الذين استطاعوا ان 

يرفعوا اسم الكويت في المحافل 

الدولية.

وشدد على ضرورة ان يتبنى 

القطاع الخاص والتجار وغرفة 

التجارة  والصناعة هؤالء الشباب 

من خالل تحويل اختراعاتهم الى 

صناعة حقيقية، تفسح المجال 

امامهم الن يكون لديهم عمل خاص 

ينمي لديهم القدرة على االبداع 

واالعتماد على النفس، مؤكدا ان 

دور مجلــــــــس االمة هو االهتمام 

بمشــــــــاريع صغار المستثمرين 

وتهيئة  الصغيرة  والصناعات 

المكان المناســــــــب لهــــــــم من قبل 

هيئة الصناعة ودعمهم بالتمويل 

المناسب من قبل البنك الصناعي، 

المخترعين  الى توجيه  اضافة 

وتنمية قدراتهم من خالل المعاهد 

التطبيقية والبحثية الموجودة في 

الكويت، منوها الى ان الصناعات 

الصغيرة هي اساس الصناعات 

الكبيــــــــرة التي عليها تشــــــــجيع 

الصناعات الصغيرة لكي يكمل 

بعضها البعض.

واضاف المطوع : ليس غريبا 

على الكويت ان تستضيف المعرض 

الرابع لالختراعات في الشرق االوسط 

السيما انها ستكون مركزا تجاريا 

وصناعيا، مشددا على ضرورة 

االستفادة من المشاركة العلمية 

عبر استيراد العلوم وتصديرها، 

مؤكدا ان معرض االختراعات الرابع 

ا هاما من تحقيق  سيكون جزء

الرغبة االميرية بان تكون الكويت 

مركزا ماليا وتجاريا في المستقبل 

والمثقفين  العلماء  باستقطاب 

في جميع المجاالت.

من جهته قال امين عام النادي 

العلمي الكويتي يوسف الحمد 

في تصريح للصحافيين: «انها 

ليست المرة االولى التي يعود 

فيها المخترعان صادق قاســــــــم 

وعبد الله بوالقاسم  الى البالد 

محملين بالذهب والكؤوس»، الفتا 

الى ان مشاركاتهما في كل مرة 

بالمعارض الدولية لالختراعات 

ترفع اسم الكويت في المحافل 

العلمية الدولية عاليا.

واكد ان العقل المفكر اليعرف 

جنسية، وهذان المخترعان يثبتان 

في كل مشاركة دولية لهما انهما 

على خبرة علمية ومعرفية ولديهما 

القدرة علــــــــى المزيد من االبداع، 

داعيا الى الكف قليال عن الحديث 

بالسياسة واالهتمام بما يفعله 

اهل العلم.

من جهته  قدم مخترع العرب 

صادق قاسم  انجازه لسمو امير 

البالد وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي عامة، مؤكدا ان انجازه 

االخير هو استكمال لمجموعة 

االنجــــــــازات التــــــــي حققها خالل 

مشــــــــاركته في معــــــــارض دولية 

كمعرضــــــــي جنيــــــــف والواليات 

المتحدة األميركية ،معتبرا انها 

خطوة جيدة لتوزيع االنجازات 

عالميا.

وذكر انه حظي بجائزتين خاصتين 

خالل معرض كرواتيا هما جائزة 

المعرض الكبرى وجائزة االبداع 

من اللجنة االسيوية لالختراعات، 

مبينا ان ما يميز هذه المسابقة 

عن ســــــــابقاتها هو تركيز لجنة 

التحكيم على تصاميم االختراعات 

ما دفعنا الــــــــى تعديل تصاميم 

اختراعاتنا، خاصة اختراع جهاز 

الغوص للمخترع بوالقاسم الذي 

حاز على شعبية كبيرة من قبل 

الجمهور هناك.

واعلن قاسم عن خطوة جديدة 

من قبل مركز صباح االحمد لدعم 

المخترعين بشــــــــكل عام قريبا ، 

معربا عن شكره للنادي العلمي 

الكويتي الذي اسهم بشكل كبير 

في دعمهم عبر فتح ورش العمل 

االنتاجية ومركز الغوص لديه، 

ص بالشكر صالح الغيث وامين 
وخ

عام النادي يوسف الحمد وفهد 

الجمعة واصفا اياهم بالجنود 

المجهوليــــــــن وراء نجــــــــاح هــــــــذا 

االنجاز.

واكد قاسم مشاركته ورفاقه 

في معرض  بقــــــــوة  المخترعين 

االختراعات الرابع الذي ينظمه 

النادي العلمي في الـ 21 من الجاري 

برعاية سمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.   

بدوره قدم المخترع عبد الله 

بوالقاسم انجازه في المعرض 

لسمو االمير وسمو ولي العهد، 

معربا عن شكره لجميع الداعمين 

وخصوصا النادي العلمي الكويتي 

وشركة الخليج للكابالت ومركز 

صباح االحمد لدعم المبدعين، 

الفتا الــــــــى حصوله على جائزة 

خاصة خالل مشاركته بالمعرض 

وهي جائزة افضل اختراع رياضي 

اضافة الــــــــى 3 ذهبيات وفضية 

مع المخترع صادق قاسم،مشيرا 

الى المنافسة القوية التي شهدها 

المعرض.

واضاف : لقد شاركت باختراعين 

هما جهاز غوص يطفو فوق الماء 

ويعمل على الطاقة الشمســــــــية 

ويساعد الغواص على الغوص 

دون معدات، والجهاز الثاني عبارة 

عن جهاز يركب فوق قفص الصيد 

لصيد الطيور.
أعلن القائمون على مركز تقويم 

وتعليم الطفل «CCET»، والجمعية 

 «KALD» الكويتية الختالفات التعلم

تنظيمهما للمؤتمر الدولي األول 

لــــــــذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة: 

صعوبات التعلم واضطراب تشتت 

االنتباه/فرط النشاط، تحت شعار 

« المستقبل يجمعنا»، في الرابع 

والخامس من ديسمبر 2011، وذلك 

في فندق الريجنسي، تحت رعاية 

ســــــــمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد، وعلى مدار يومين.

 ويستقطب المؤتمر نخبة من 

الخبراء العالميين المختصين بمجال 

صعوبات التعلم بأنواعها واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط ، من 

وذلك  واألجنبية،  العربية  الدول 

إللقاء الضوء على آخر المستجدات 

بهذا المجال، والتي تهم ولي األمر، 

والطالــــــــب، والباحــــــــث ، والمعلم، 

والتربويين العاملين في المدارس 

األهلية والحكومية.  

 يهدف المؤتمر إلى بيان دور 

واألهلية  الحكومية  المؤسسات 

ومنظمــــــــات المجتمــــــــع المدنــــــــي، 

والهيئات الخيرية واإلنسانية في 

تقديم الخدمات التعليمية لطالب 

صعوبات التعلم وتشتت االنتباه/ 

فرط النشاط، وتعزيز المشاركة 

التفاعلية بين المدارس والمؤسسات 

الحكومية واألهلية.

صرحت المديــــــــر العام لمركز 

تقويــــــــم وتعليم الطفل فاتن داود 

البدر قائلة: «إننا نؤمن بأهمية 

المجتمعية في تحقيق  الشراكة 

أهــــــــداف المركــــــــز، وقــــــــد أيقنا من 

تجارب المركز منذ تأسيسه عام 

1984 بأن هناك رغبة لدى جميع 

األمور،  أولياء  األطراف وخاصة 

والمعلمين، لتقديم أفضل الرعاية 

لطالب صعوبات التعلم»، كما أكدت 

على «ضرورة وأهمية هذا المؤتمر 

الدولي لتأكيد ريادة دولة الكويت في 

الخدمات المقدمة لذوي صعوبات 

التعلم الخاصة وكذلك االختبارات 

التشخيصية والبرامج العالجية 

والتدريبية والمشروعات التربوية.     

ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية 

الكويتية الختالفات التعلم: آمال 

الساير: «يسعى المؤتمر إلى تحقيق 

أهدافه التي تنبع من إيماننا بأن 

كل طالب يستحق أن ينال فرصة 

النجاح، وأن طالب تلك الفئة من 

ذوي االحتياجات الخاصة أذكياء 

 
ً
ولديهم قدرة على تحقيق نجاحا

 إذا تم تعليمهم مهارات 
ً
ملحوظا

خاصة تســــــــاعدهم علــــــــى معرفة 

قدراتهم الســــــــتغاللها بما يصب 

في مصلحتهم».

 وأضافت الساير قائلة: «سيركز 

المؤتمر على تعزيز المشاركة التفاعلية 

بين المدارس والمؤسسات الحكومية 

ض بالخدمات 
واألهليــــــــة للنهــــــــو

التعليمية ألولئك الطلبة».

سليمان ثابت:

أشار نائب رئيس المجلس 

العالمي لخدمة زمالة المدمن 

المجهــــــــول رونالد بليك الى ان 

المجهولين  المدمنيــــــــن  زمالة 

زمالة عالميــــــــة تتكون من عدة 

مجتمعات تربطها مهمة واحدة، 

الفتا الى انها منبثقة من برنامج 

زمالة مدمني الكحول المجهولين 

الذي ظهر في أواخر األربعينيات. 

مبينا أنها توفر البيئة اآلمنة 

التي تمكن المدمنين من مساعدة 

ض للتوقف عن 
بعضهم البعــــــــ

التعاطي وتعلم كيفية العيش 

كأشخاص مقبولين ومساهمين 

في المجتمع.

وأكد بليك خالل اللقاء المفتوح 

الذي نظمته جمعية الصحافيين 

الكويتية مساء أول أمس أن أسلوب 

الزمالة غير مهني انما يعتمد 

المدمنين بعضهم  دعــــــــم  على 

البعض، وقال: تعمل المجموعة 

ذاتيا بحسب التقاليد، مبينا ان 

اهم مفاتيح نجاح الزمالة هو 

القيمة العالجية لمدمنين يعملون 

مع مدمنين آخرين حيث يشارك 

ضاء نجاحهم وصعوباتهم 
االع

في التغلب على االدمان. 

وأضاف: تعد الزمالة واحدة من 

أقدم واكبر الجمعيات في العالم 

من المتعافين على المخدرات، 

مشــــــــيرا الى أن االجتماع االول 

لها عقد عام 1953م ومنذ ذلك 

الحين استمرت في التطور. مبينا 

ان برنامج الزمالة شامل صمد 

أمام تحديات الزمن. وتابع: وصل 

ضاء الزمالة الى 500 الف 
عدد أع

عضو من دول عدة وحضارات 

مختلفــــــــة، وهناك ما يقارب 58 

الف اجتماع اسبوعي في اكثر 

من 131 دولة حول العالم، منها 

200 اجتماع.

ضاء زمالة 
من جانبه قال احد أع

المدمن المجهول في الكويت ان 

أول اجتماع للزمالة في الكويت 

عقد فــــــــي 28 اغســــــــطس 1994، 

تــــــــا الى أن عدد االجتماعات
الف

اجتماعــــــــا   14 الــــــــى  وصــــــــل   

اسبوعيا.

وأضاف: نتكون من 7 مجاميع 

بعضوية 100 عضو يحضرون 

االجتماعات اليومية بانتظام، 

ذاكرا ان الزمالة في الكويت تقوم 

بطباعة الكتيبات بـ 3 لغات (العربية، 

االنجليزية، والفارسية).
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يقام تحت رعاية األمير ويستقطب نخبة من الخبراء العالميين

أكد خالل اللقاء أن زمالة المدمن المجهول تعتمد على دعم المدمنين لبعضهم

انطالق المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات

بليك: البرنامج صمد أمام التحديات

� الساير: الطالب ذوو االحتياجات 

الخاصة أذكياء ولديهم قدرة

على تحقيق النجاح

� البدر: نؤمن بأهمية الشراكة 

المجتمعية لتحقيق أهداف مركز 

تقويم وتعليم الطفل 

� هناك ما يقارب 58 ألف اجتماع أسبوعي

في أكثر من 131 دولة حول العالم

� أول اجتماع للزمالة في الكويت

في 28 أغسطس 1994

المنصور: تعاون بين الكويت 

و«منثور العربية» في الوقاية

من المخدرات
عزة عثمان: 

اشــــــــاد وكيــــــــل وزارة الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة والعمل

 للشــــــــؤون القانونية رئيــــــــس لحنة التوعيــــــــة والوقاية 

مــــــــن المخدرات   منصــــــــور المنصور بالتعــــــــاون الكبير 

والمثمر بين الوزارة والمكتب االنمائي لالمم المتحدة

مــــــــن خالل البرامج والخطط وتبادل الخبرات في مجال 

التوعية والوقاية مــــــــن المخدرات والذي يقدمه المكتب 

ضا المشاركة في فعاليات  وانشطة 
ضاء اللجنة واي

الع

اللجنة.

واشار المنصور الى ان اهم انجازات اللجنة هو التوقيع 

على مذكرة التفاهم بين مؤسسة منثور العربية لوقاية 

االطفال والشــــــــباب من المخدرات ودولة الكويت بشأن 

اقامة برامج وقائية مشــــــــتركة جاء ذلك خالل االجتماع 

الذي عقده مع وفد من المكتب االنمائي لالمم المتحدة 

برئاسة الدكتور ايهاب الخراط المدير العام والذي اشاد 

بالتعاون الكبير بين المكتب والوزارة في كل المجاالت 

مشــــــــيرا الــــــــى ان المكتب وبالتعاون مع وزارة الشــــــــؤون 

االجتماعيــــــــة والعمل يتــــــــم تنظيم العديد مــــــــن البرامج 

واعداد خطط استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات

من خالل تبــــــــادل الخبرات والتجــــــــارب الدولية ووضع

برامج توعوية وتدريــــــــب لالخصائيين واالخصائيات 

للتعاون مع االســــــــر والمدمنين وابــــــــراز الدور االعالمي 

عن طريــــــــق فالشــــــــات توضح خطــــــــورة افــــــــة المخدرات

كمرشــــــــدين المتعافيــــــــن  وتوظيــــــــف  المجتمــــــــع  علــــــــى 

ومراجعــــــــة التشــــــــريعات والقوانيــــــــن للمشــــــــاركين فــــــــي 

اللجنة.

«الصحافيين» ترحب بتعيين 

 لإلعالم
ً حمد الجابر وزيرا

عبر أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية 

فيصــــــــل القناعي عن ترحيب وارتياح الجمعية بتعيين 

 لالعالم وتأديته اليمين 
ً
الشيخ حمد جابر العلي وزيرا

الدستورية يوم أمس أمام سمو األمير.

ووصف أمين سر الجمعية اختيار الشيخ حمد لهذا 

المنصــــــــب باالختيار الموفــــــــق لرجل مناســــــــب للمكان

 المناســــــــب لمــــــــا عرف عنــــــــه من كفــــــــاءة وقــــــــدرة مهنية

وشــــــــخصية تؤهله للقيام بــــــــدور كبير ألصالح اوضاع

الكاملــــــــة الفرصــــــــة  منحــــــــه  متمنيــــــــا  االعــــــــالم،  وزارة 

طــــــــاء والعمــــــــل بهــــــــدوء من أجــــــــل االنجــــــــاز وتطوير 
للع

الوزارة.

بعد مشاركتهما في معرض دول شرق أوروبا لالختراعات 

قاسم وبوالقاسم يعودان إلى الكويت محّملين بالذهب والكؤوس

� المطوع: 

نجاحهما

 
ً يعد دعما

للصناعة

في البالد

� الحمد: 

لنبتعد قليًال

عن السياسة 

ونهتم بأهل 

العلم

المطوع والخرافي يحتفالن بالمخترعين

غادة فرحات:

ازدانت قاعة التشــــــــريفات في 

مطار الكويت بالورود استقباال 

لمخترعي الكويت صادق قاسم 

وعبدالله بوالقاسم، اللذين وصال 

ســــــــاء اول من امس 
الى البالد م

محملين بالذهب، بعد مشاركتهما 

فــــــــي معرض دول شــــــــرق اوروبا 

لالختراعات في كرواتيا، حيث 

حصد المخترعان 3 ذهبيات وفضية 

وجائزة افضل اختراع رياضي 

وجائزة المعرض الكبرى وجائزة 

من اللجنة الصينية لالختراعات، 

حيث كان في استقبالهما رئيس 

مجلس ادارة النادي العلمي المهندس 

اياد الخرافي والنائب في مجلس 

االمة عدنان المطوع.

وفي هــــــــذا االطار هنأ النائب 

في مجلس االمة عدنان المطوع 

الكويت وشعبها على ما قدمه 

هذان المخترعان من انجازات، 

معربا عن شكره ألسرهما التي 

قدمت للمجتمع مثل هؤالء الشباب 

الناجحين المخترعين، مشيرا الى 

ان نجاحهم في تلك االختراعات 

مــــــــا للصناعة في البالد 
يعد دع

خصوصا ان الصناعة تعد ذات 

اهمية للكويت، رغم وجود النفط، 

مستطردا بالقول «علينا دعم هؤالء 

الشباب وتحفيزهم، وهم بحاجة 

لمن يتبنى افكارهم ويدعمهم للتقدم 

بها الى مسابقات دولية».

ودعا المطوع الهيئة العامة 

المخترعين  دعم  الى  للصناعة 

ومنحهم قسائم صناعية ليقيموا 

الخاصة،  صناعاتهــــــــم  عليهــــــــا 

كذلك دعمهــــــــم من قبل صندوق 

المستثمر الصغير والبنك الصناعي 

والمشروعات الصناعية، الفتا الى 

ان ســــــــمو االمير لم يقصر بدعم 

المشــــــــاريع الصغيرة من خالل 

تبرعه بنصف مليار للدول العربية 

واالسالمية، مؤكدا على اهمية 

دعم الصناعات الصغيرة عموما 

على ان تكون االولية في الدعم 

للصناعيين الذين استطاعوا ان 

يرفعوا اسم الكويت في المحافل 

الدولية.

وشدد على ضرورة ان يتبنى 

القطاع الخاص والتجار وغرفة 

التجارة  والصناعة هؤالء الشباب 

من خالل تحويل اختراعاتهم الى 

صناعة حقيقية، تفسح المجال 

امامهم الن يكون لديهم عمل خاص 

ينمي لديهم القدرة على االبداع 

واالعتماد على النفس، مؤكدا ان 

دور مجلــــــــس االمة هو االهتمام 

بمشــــــــاريع صغار المستثمرين 

وتهيئة  الصغيرة  والصناعات 

المكان المناســــــــب لهــــــــم من قبل 

هيئة الصناعة ودعمهم بالتمويل 

المناسب من قبل البنك الصناعي، 

المخترعين  الى توجيه  اضافة 

وتنمية قدراتهم من خالل المعاهد 

التطبيقية والبحثية الموجودة في 

الكويت، منوها الى ان الصناعات 

الصغيرة هي اساس الصناعات 

الكبيــــــــرة التي عليها تشــــــــجيع 

الصناعات الصغيرة لكي يكمل 

بعضها البعض.

واضاف المطوع : ليس غريبا 

على الكويت ان تستضيف المعرض 

الرابع لالختراعات في الشرق االوسط 

السيما انها ستكون مركزا تجاريا 

وصناعيا، مشددا على ضرورة 

االستفادة من المشاركة العلمية 

عبر استيراد العلوم وتصديرها، 

مؤكدا ان معرض االختراعات الرابع 

ا هاما من تحقيق  سيكون جزء

الرغبة االميرية بان تكون الكويت 

مركزا ماليا وتجاريا في المستقبل 

والمثقفين  العلماء  باستقطاب 

في جميع المجاالت.

من جهته قال امين عام النادي 

العلمي الكويتي يوسف الحمد 

في تصريح للصحافيين: «انها 

ليست المرة االولى التي يعود 

فيها المخترعان صادق قاســــــــم 

وعبد الله بوالقاسم  الى البالد 

محملين بالذهب والكؤوس»، الفتا 

الى ان مشاركاتهما في كل مرة 

بالمعارض الدولية لالختراعات 

ترفع اسم الكويت في المحافل 

العلمية الدولية عاليا.

واكد ان العقل المفكر اليعرف 

جنسية، وهذان المخترعان يثبتان 

في كل مشاركة دولية لهما انهما 

على خبرة علمية ومعرفية ولديهما 

القدرة علــــــــى المزيد من االبداع، 

داعيا الى الكف قليال عن الحديث 

بالسياسة واالهتمام بما يفعله 

اهل العلم.

من جهته  قدم مخترع العرب 

صادق قاسم  انجازه لسمو امير 

البالد وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي عامة، مؤكدا ان انجازه 

االخير هو استكمال لمجموعة 

االنجــــــــازات التــــــــي حققها خالل 

مشــــــــاركته في معــــــــارض دولية 

كمعرضــــــــي جنيــــــــف والواليات 

المتحدة األميركية ،معتبرا انها 

خطوة جيدة لتوزيع االنجازات 

عالميا.

وذكر انه حظي بجائزتين خاصتين 

خالل معرض كرواتيا هما جائزة 

المعرض الكبرى وجائزة االبداع 

من اللجنة االسيوية لالختراعات، 

مبينا ان ما يميز هذه المسابقة 

عن ســــــــابقاتها هو تركيز لجنة 

التحكيم على تصاميم االختراعات 

ما دفعنا الــــــــى تعديل تصاميم 

اختراعاتنا، خاصة اختراع جهاز 

الغوص للمخترع بوالقاسم الذي 

حاز على شعبية كبيرة من قبل 

الجمهور هناك.

واعلن قاسم عن خطوة جديدة 

من قبل مركز صباح االحمد لدعم 

المخترعين بشــــــــكل عام قريبا ، 

معربا عن شكره للنادي العلمي 

الكويتي الذي اسهم بشكل كبير 

في دعمهم عبر فتح ورش العمل 

االنتاجية ومركز الغوص لديه، 

ص بالشكر صالح الغيث وامين 
وخ

عام النادي يوسف الحمد وفهد 

الجمعة واصفا اياهم بالجنود 

المجهوليــــــــن وراء نجــــــــاح هــــــــذا 

االنجاز.

واكد قاسم مشاركته ورفاقه 

في معرض  بقــــــــوة  المخترعين 

االختراعات الرابع الذي ينظمه 

النادي العلمي في الـ 21 من الجاري 

برعاية سمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.   

بدوره قدم المخترع عبد الله 

بوالقاسم انجازه في المعرض 

لسمو االمير وسمو ولي العهد، 

معربا عن شكره لجميع الداعمين 

وخصوصا النادي العلمي الكويتي 

وشركة الخليج للكابالت ومركز 

صباح االحمد لدعم المبدعين، 

الفتا الــــــــى حصوله على جائزة 

خاصة خالل مشاركته بالمعرض 

وهي جائزة افضل اختراع رياضي 

اضافة الــــــــى 3 ذهبيات وفضية 

مع المخترع صادق قاسم،مشيرا 

الى المنافسة القوية التي شهدها 

المعرض.

واضاف : لقد شاركت باختراعين 

هما جهاز غوص يطفو فوق الماء 

ويعمل على الطاقة الشمســــــــية 

ويساعد الغواص على الغوص 

دون معدات، والجهاز الثاني عبارة 

عن جهاز يركب فوق قفص الصيد 

لصيد الطيور.
أعلن القائمون على مركز تقويم 

وتعليم الطفل «CCET»، والجمعية 

 «KALD» الكويتية الختالفات التعلم

تنظيمهما للمؤتمر الدولي األول 

لــــــــذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة: 

صعوبات التعلم واضطراب تشتت 

االنتباه/فرط النشاط، تحت شعار 

« المستقبل يجمعنا»، في الرابع 

والخامس من ديسمبر 2011، وذلك 

في فندق الريجنسي، تحت رعاية 

ســــــــمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد، وعلى مدار يومين.

 ويستقطب المؤتمر نخبة من 

الخبراء العالميين المختصين بمجال 

صعوبات التعلم بأنواعها واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط ، من 

وذلك  واألجنبية،  العربية  الدول 

إللقاء الضوء على آخر المستجدات 

بهذا المجال، والتي تهم ولي األمر، 

والطالــــــــب، والباحــــــــث ، والمعلم، 

والتربويين العاملين في المدارس 

األهلية والحكومية.  

 يهدف المؤتمر إلى بيان دور 

واألهلية  الحكومية  المؤسسات 

ومنظمــــــــات المجتمــــــــع المدنــــــــي، 

والهيئات الخيرية واإلنسانية في 

تقديم الخدمات التعليمية لطالب 

صعوبات التعلم وتشتت االنتباه/ 

فرط النشاط، وتعزيز المشاركة 

التفاعلية بين المدارس والمؤسسات 

الحكومية واألهلية.

صرحت المديــــــــر العام لمركز 

تقويــــــــم وتعليم الطفل فاتن داود 

البدر قائلة: «إننا نؤمن بأهمية 

المجتمعية في تحقيق  الشراكة 

أهــــــــداف المركــــــــز، وقــــــــد أيقنا من 

تجارب المركز منذ تأسيسه عام 

1984 بأن هناك رغبة لدى جميع 

األمور،  أولياء  األطراف وخاصة 

والمعلمين، لتقديم أفضل الرعاية 

لطالب صعوبات التعلم»، كما أكدت 

على «ضرورة وأهمية هذا المؤتمر 

الدولي لتأكيد ريادة دولة الكويت في 

الخدمات المقدمة لذوي صعوبات 

التعلم الخاصة وكذلك االختبارات 

التشخيصية والبرامج العالجية 

والتدريبية والمشروعات التربوية.     

ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية 

الكويتية الختالفات التعلم: آمال 

الساير: «يسعى المؤتمر إلى تحقيق 

أهدافه التي تنبع من إيماننا بأن 

كل طالب يستحق أن ينال فرصة 

النجاح، وأن طالب تلك الفئة من 

ذوي االحتياجات الخاصة أذكياء 

 
ً
ولديهم قدرة على تحقيق نجاحا

 إذا تم تعليمهم مهارات 
ً
ملحوظا

خاصة تســــــــاعدهم علــــــــى معرفة 

قدراتهم الســــــــتغاللها بما يصب 

في مصلحتهم».

 وأضافت الساير قائلة: «سيركز 

المؤتمر على تعزيز المشاركة التفاعلية 

بين المدارس والمؤسسات الحكومية 

ض بالخدمات 
واألهليــــــــة للنهــــــــو

التعليمية ألولئك الطلبة».

سليمان ثابت:

أشار نائب رئيس المجلس 

العالمي لخدمة زمالة المدمن 

المجهــــــــول رونالد بليك الى ان 

المجهولين  المدمنيــــــــن  زمالة 

زمالة عالميــــــــة تتكون من عدة 

مجتمعات تربطها مهمة واحدة، 

الفتا الى انها منبثقة من برنامج 

زمالة مدمني الكحول المجهولين 

الذي ظهر في أواخر األربعينيات. 

مبينا أنها توفر البيئة اآلمنة 

التي تمكن المدمنين من مساعدة 

ض للتوقف عن 
بعضهم البعــــــــ

التعاطي وتعلم كيفية العيش 

كأشخاص مقبولين ومساهمين 

في المجتمع.

وأكد بليك خالل اللقاء المفتوح 

الذي نظمته جمعية الصحافيين 

الكويتية مساء أول أمس أن أسلوب 

الزمالة غير مهني انما يعتمد 

المدمنين بعضهم  دعــــــــم  على 

البعض، وقال: تعمل المجموعة 

ذاتيا بحسب التقاليد، مبينا ان 

اهم مفاتيح نجاح الزمالة هو 

القيمة العالجية لمدمنين يعملون 

مع مدمنين آخرين حيث يشارك 

ضاء نجاحهم وصعوباتهم 
االع

في التغلب على االدمان. 

وأضاف: تعد الزمالة واحدة من 

أقدم واكبر الجمعيات في العالم 

من المتعافين على المخدرات، 

مشــــــــيرا الى أن االجتماع االول 

لها عقد عام 1953م ومنذ ذلك 

الحين استمرت في التطور. مبينا 

ان برنامج الزمالة شامل صمد 

أمام تحديات الزمن. وتابع: وصل 

ضاء الزمالة الى 500 الف 
عدد أع

عضو من دول عدة وحضارات 

مختلفــــــــة، وهناك ما يقارب 58 

الف اجتماع اسبوعي في اكثر 

من 131 دولة حول العالم، منها 

200 اجتماع.

ضاء زمالة 
من جانبه قال احد أع

المدمن المجهول في الكويت ان 

أول اجتماع للزمالة في الكويت 

عقد فــــــــي 28 اغســــــــطس 1994، 

تــــــــا الى أن عدد االجتماعات
الف

اجتماعــــــــا   14 الــــــــى  وصــــــــل   

اسبوعيا.

وأضاف: نتكون من 7 مجاميع 

بعضوية 100 عضو يحضرون 

االجتماعات اليومية بانتظام، 

ذاكرا ان الزمالة في الكويت تقوم 

بطباعة الكتيبات بـ 3 لغات (العربية، 

االنجليزية، والفارسية).
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يقام تحت رعاية األمير ويستقطب نخبة من الخبراء العالميين

أكد خالل اللقاء أن زمالة المدمن المجهول تعتمد على دعم المدمنين لبعضهم

انطالق المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات

بليك: البرنامج صمد أمام التحديات

� الساير: الطالب ذوو االحتياجات 

الخاصة أذكياء ولديهم قدرة

على تحقيق النجاح

� البدر: نؤمن بأهمية الشراكة 

المجتمعية لتحقيق أهداف مركز 

تقويم وتعليم الطفل 

� هناك ما يقارب 58 ألف اجتماع أسبوعي

في أكثر من 131 دولة حول العالم

� أول اجتماع للزمالة في الكويت

في 28 أغسطس 1994

المنصور: تعاون بين الكويت 

و«منثور العربية» في الوقاية

من المخدرات
عزة عثمان: 

اشــــــــاد وكيــــــــل وزارة الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة والعمل

 للشــــــــؤون القانونية رئيــــــــس لحنة التوعيــــــــة والوقاية 

مــــــــن المخدرات   منصــــــــور المنصور بالتعــــــــاون الكبير 

والمثمر بين الوزارة والمكتب االنمائي لالمم المتحدة

مــــــــن خالل البرامج والخطط وتبادل الخبرات في مجال 

التوعية والوقاية مــــــــن المخدرات والذي يقدمه المكتب 

ضا المشاركة في فعاليات  وانشطة 
ضاء اللجنة واي

الع

اللجنة.

واشار المنصور الى ان اهم انجازات اللجنة هو التوقيع 

على مذكرة التفاهم بين مؤسسة منثور العربية لوقاية 

االطفال والشــــــــباب من المخدرات ودولة الكويت بشأن 

اقامة برامج وقائية مشــــــــتركة جاء ذلك خالل االجتماع 

الذي عقده مع وفد من المكتب االنمائي لالمم المتحدة 

برئاسة الدكتور ايهاب الخراط المدير العام والذي اشاد 

بالتعاون الكبير بين المكتب والوزارة في كل المجاالت 

مشــــــــيرا الــــــــى ان المكتب وبالتعاون مع وزارة الشــــــــؤون 

االجتماعيــــــــة والعمل يتــــــــم تنظيم العديد مــــــــن البرامج 

واعداد خطط استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات

من خالل تبــــــــادل الخبرات والتجــــــــارب الدولية ووضع

برامج توعوية وتدريــــــــب لالخصائيين واالخصائيات 

للتعاون مع االســــــــر والمدمنين وابــــــــراز الدور االعالمي 

عن طريــــــــق فالشــــــــات توضح خطــــــــورة افــــــــة المخدرات

كمرشــــــــدين المتعافيــــــــن  وتوظيــــــــف  المجتمــــــــع  علــــــــى 

ومراجعــــــــة التشــــــــريعات والقوانيــــــــن للمشــــــــاركين فــــــــي 

اللجنة.

«الصحافيين» ترحب بتعيين 

 لإلعالم
ً حمد الجابر وزيرا

عبر أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية 

فيصــــــــل القناعي عن ترحيب وارتياح الجمعية بتعيين 

 لالعالم وتأديته اليمين 
ً
الشيخ حمد جابر العلي وزيرا

الدستورية يوم أمس أمام سمو األمير.

ووصف أمين سر الجمعية اختيار الشيخ حمد لهذا 

المنصــــــــب باالختيار الموفــــــــق لرجل مناســــــــب للمكان

 المناســــــــب لمــــــــا عرف عنــــــــه من كفــــــــاءة وقــــــــدرة مهنية

وشــــــــخصية تؤهله للقيام بــــــــدور كبير ألصالح اوضاع

الكاملــــــــة الفرصــــــــة  منحــــــــه  متمنيــــــــا  االعــــــــالم،  وزارة 

طــــــــاء والعمــــــــل بهــــــــدوء من أجــــــــل االنجــــــــاز وتطوير 
للع

الوزارة.

بعد مشاركتهما في معرض دول شرق أوروبا لالختراعات 

قاسم وبوالقاسم يعودان إلى الكويت محّملين بالذهب والكؤوس

� المطوع: 

نجاحهما

 
ً يعد دعما

للصناعة

في البالد

� الحمد: 

لنبتعد قليًال

عن السياسة 

ونهتم بأهل 

العلم

المطوع والخرافي يحتفالن بالمخترعين

قتصاد
ا
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خدمات ومنتجات

 نقاط يمكن استبدالها بمبالغ نقدية 

 في مركز ديسكفري 

 مبيعاتها ارتفعت الى 41.5 مليون دينار 

 ً  28 رابحا

 الساير: استعرضنا استراتيجيات التدريس الجديدة 

«الخليج»: برنامج مكافآت

عند استخدام فيزا وماستر كارد

«برقان»: أنشطة ترفيهية لعمالء 

حساب «بوبا لألطفال»

بزيارة فريدة وتجربة غنية باملتعة 

والـــتـــشـــويـــق فــــي عـــالـــم فــــيــــراري فــي 

أبـــوظـــبـــي. ومــــع كـــل 20 ديــــنــــارا يتم 

ايــداعــهــا فــي حساب الــعــمــالء، تــزداد 

بالسحب، كما يحظى  الــفــوز  فــرص 

حاملوا الحساب بخصومات فورية 

في عدد من املحالت املختارة.

ويمكن فتح حساب «بوبا» بحد 

أدنـــى 10 دنــانــيــر، ومـــن دون رســوم 

األطــفــال عند فتح  للحساب، ويــنــال 

الــحــســاب بــطــاقــة ســحــب آلـــي يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أجــــهــــزة الــســحــب 

اآللي، أو لدى نقاط البيع في الكويت 

وحول العالم. 

حساب «بوبا لألطفال»، الذي صمم 

بـــــدوره لــيــتــالءم مـــع الــصــغــار حتى 

األهــالــي  عمر 14 ســنــة، حيث يمنح 

فرصة االدخــار ألطفالهم، إضافة ملا 

يقدمه الحساب من مكافآت وانشطة 

ترفيهية وتعليمية تناسب األطفال 

وتثقفهم حول العمل املصرفي. 

بإجراء  «بــوبــا»  حساب  وسيقوم 

ســحــبــني فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر ومـــايـــو 

2012، ليوفر ألصحاب هذا الحساب 

مـــن الـــصـــغـــار فـــرصـــة الـــفـــوز بــرحــلــة 

التذاكر  أبوظبي شاملة  إلى  عائلية 

والـــســـكـــن، بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســفــريــات 

ريـــتـــز، لــيــنــعــم الـــفـــائـــزون وعــائــلــتــهــم 

 اعــــلــــن بـــنـــك بــــرقــــان انــــــه ســيــنــظــم 

احتفاالً خاصًا بعمالء حساب «بوبا 

لألطفال»، وذلك في مركز ديسكفري 

الساعة 5:00 مساء  الــيــوم، في تمام 

هـــذا  مــــســــاءً.  الـــســـاعـــة 8:00  وحـــتـــى 

وســتــضــم االحــتــفــالــيــة بــاقــة متميزة 

من األنشطة التفاعلية لألطفال، مثل 

تقديم فقرات موسيقية والرسم على 

باإلضافة  الشعر،  وتجديل  الــوجــه، 

املقدمة من  الجوائز  العديد من  إلــى 

قبل البنك.

ويشجع بنك برقان األهالي على 

اصــطــحــاب اطــفــالــهــم لــحــضــور هــذا 

اكثر على  املمتع، والــتــعــرف  الــحــدث 

جمعية الروضة وحولي:

توزيع 10% على املساهمني 

AUK تعلن الفائزين في مسابقة 

«معرض رئيس الجامعة»

«الوطنية لالتصاالت» ترعى مؤتمر

«كالد» لذوي صعوبات التعلم

وقالت  السخي  وتبرعها  للمؤتمر 

«ان مـــركـــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل 

والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة الخــتــالفــات 

الـــتـــعـــلـــم يـــعـــمـــلـــون مــــن اجـــــل طـــالب 

فقط  لــيــس  التعلم  ذوي صــعــوبــات 

فــي دولــة الكويت وانــمــا فــي الوطن 

العربي ككل»

وحــــــــــول فـــــكـــــرة املـــــؤتـــــمـــــر أكــــــدت 

يهدف  املؤتمر  «أن  بالقول  الساير 

التعليمية  بــالــخــدمــات  لــلــنــهــوض 

لــطــلــبــة صــعــوبــات الــتــعــلــم وتشتت 

االنــتــبــاه /فــــرط الــنــشــاط وذلــــك من 

خــــالل تــعــزيــز املـــشـــاركـــة الــتــفــاعــلــيــة 

بني املدارس واملؤسسات الحكومية 

واألهــلــيــة وإلــقــاء الــضــوء عــلــى آخــر 

الــقــضــايــا واملـــســـتـــجـــدات الــتــربــويــة 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــدريـــس الــتــي 

تناولت هــذه االضــطــرابــات، إضافة 

التوجه إلى أسر وأولياء أمور  إلى 

ملساعدتهم  التعلم  طلبة صعوبات 

على فهم هذا االضطراب وبالتالي 

مـــســـاعـــدة أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى تــخــطــيــه 

لتحقيق أهدافه الرئيسية».

ونـــقـــص اإلنـــتـــبـــاه، وكـــذلـــك تــالمــذة 

جامعيون وأكاديميون. 

وبــــدورهــــا أعـــربـــت نـــائـــب رئــيــس 

التعلم  لصعوبات  الــدولــي  املؤتمر 

من أهمية في بناء أجيال املستقبل. 

«سعينا  قائال:  البالول  وأضــاف 

من خالل رعايتنا ملؤتمر كالد إلى 

لـــفـــت انـــتـــبـــاه األهــــالــــي واألســــاتــــذة 

إلــى قضية الطالب ذوي صعوبات 

الــــتــــعــــلــــم، وحــــقــــهــــم فـــــي الـــحـــصـــول 

عــلــى أفـــضـــل مــســتــويــات الــتــدريــس 

والـــثـــقـــافـــة. هـــــؤالء الــطــلــبــة بــحــاجــة 

وتنبيه  ودعــمــنــا  ملساعدتنا  مــاســة 

املجتمع إلى قضيتهم، كما نشجع 

جــمــيــع الــعــامــلــني فـــي قــطــاع تعليم 

عــلــى  الـــتـــعـــلـــم  الــــصــــعــــوبــــات  ذوي 

االســـتـــمـــرار فـــي جــهــودهــم الــهــادفــة 

واملفيدة للمجتمع الكويتي ككل». 

وشارك في جلسات املؤتمر، على 

مــــدار يــومــني، مــمــثــلــون عــن وزارات 

الـــتـــربـــيـــة والـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

والــصــحــة، ومــســؤولــون مــن الهيئة 

العامة لذوي االحتياجات الخاصة، 

وأخـــصـــائـــيـــون ومـــســـتـــشـــارون فــي 

عـــلـــم الـــنـــفـــس والــــتــــدريــــب والــنــطــق 

والتعليم. كما حضر املؤتمر أهالي 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

عن  لالتصاالت  الوطنية  أعلنت 

رعـــايـــتـــهـــا مـــؤتـــمـــر «كــــالــــد» ومـــركـــز 

تقويم وتعليم الطفل، الذي نظمته 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة الخـــتـــالفـــات 

التعلم «كالد» يومي 4 و5 ديسمبر 

الجاري، في فندق الريجنسي.

مساعدة  كيفية  املؤتمر  وتــنــاول 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

املــــــــــــدارس  فـــــــي  االدراك  ونــــــقــــــص 

الــــخــــاصــــة والــــحــــكــــومــــيــــة، وهــــــدف 

إلــــى تــحــســني الـــتـــعـــاون بـــني جميع 

املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــن جــهــة، 

والــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــحــكــومــيــة 

وغــيــر الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة من 

جهة أخرى.

وتعليقا على رعاية هذا املؤتمر، 

أكد مدير إدارة العالقات العامة في 

الــوطــنــيــة لـــالتـــصـــاالت عــبــدالــعــزيــز 

الــتــزام الوطنية تــجــاه فئة  الــبــالــول 

فــي  الـــخـــاصـــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 

لدعمهم  الــدائــم  وسعيها  الــكــويــت، 

بشتى الــطــرق، مشيرا إلــى ضــرورة 

تحسني نظام التعليم الخاص ملا له 

واضــــــــطــــــــراب تــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه / 

فـــــــرط الــــنــــشــــاط امـــــــــال الـــســـايـــرعـــن 

الشركة  تقدير  على  شكرها  جزيل 

الــــوطــــنــــيــــة لـــــإلتـــــصـــــاالت ودعـــمـــهـــا 

● 
 آمال الساير

● 

 عبدالعزيز البالول

● 
 علي شلبي

تمتد  البرنامج  هــذا  من  االستفادة 

إلى جميع املتاجر في جميع أنحاء 

العالم، وهذا ما يميز برنامجنا عن 

برامج الوالء األخرى.»

وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن النقاط 

الــتــي تـــم اكــتــســابــهــا تــبــقــى ســاريــة 

املـــفـــعـــول إلـــــى أن يـــقـــوم صــاحــبــهــا 

بـــاملـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــبــالــغ 

نــقــديــة، مــا لــم يــقــم بــإلــغــاء البطاقة 

البطاقة  بنفسه. وفــي حــال ضــيــاع 

ستنقل  ســرقــتــهــا،  أو  االئــتــمــانــيــة 

بديلة.  بطاقة  إلــى  تلقائيًا  الــنــقــاط 

ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الـــــــعـــــــمـــــــالء مــــعــــرفــــة 

رصـــيـــدهـــم مــــن الـــنـــقـــاط مــــن خـــالل 

مــركــز خــدمــة الــعــمــالء املــتــوفــر على 

مدار الساعة. 

وأضـــاف شلبي: «بــاإلضــافــة إلى 

برنامج الــوالء الجديد الــذي يوفره 

بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج، ســـنـــواصـــل تــقــديــم 

برنامج مكافآت الخليج، وهو أحد 

الــبــرامــج األقــــوى واألكـــثـــر شمولية 

فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث يــوفــر للعمالء 

مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الــــعــــروض 

الــتــي تــتــضــّمــن خــصــومــات مجزية 

وقــســائــم شــرائــيــة مــقــّدمــة مـــن 120 

تاجرا في 300 محل في الكويت». 

جميع معامالتهم عند استخدامهم 

بــطــاقــاتــهــم االئـــتـــمـــانـــيـــة الــــصــــادرة 

مـــن بــنــك الــخــلــيــج، ســـــواء كــــان ذلــك 

للشراء من املتاجر أو عبر االنترنت 

أو لــعــمــل ســحــب نــقــدي مـــن أجــهــزة 

 عن أن امكانية 
الصراف اآللي، فضالً

والء  برنامج  الخليج  بنك   أطلق 

حـــصـــري لــعــمــالئــه فـــي 4 ديــســمــبــر 

كــل  عـــلـــى  نـــقـــاطـــًا  يــمــنــحــهــم   ،2011

باستخدامهم بطاقات  تتم  معاملة 

فيزا وماستركارد الصادرة من بنك 

إنفاق  نسبة  زادت  وكلما  الخليج. 

الــعــمــالء، كــلــمــا ازداد عـــدد الــنــقــاط. 

ويستطيع العمالء استبدال النقاط 

التي كسبوها بمبالغ نقدية تضاف 

إلى حساب بطاقتهم االئتمانية.

ـــق عــلــي شــلــبــي– مـــديـــر عــام 
وعـــلّ

مـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــدمـــــات املـــصـــرفـــيـــة 

الــخــلــيــج، على  بــنــك  فــي  الشخصية 

الوالء  «برنامج  قائالً:  العرض  هذا 

الــجــديــد الـــذي يــقــدمــه بــنــك الخليج 

لــــعــــمــــالئــــه هــــــو إضــــــافــــــة مـــتـــمـــيـــزة 

والــخــصــومــات  الــعــروض  ملجموعة 

الــعــادة.  فــي  الــتــي يحصلون عليها 

فـــنـــحـــن فـــــي بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج نــســعــى 

مــــــــًا إلــــــى إيـــــجـــــاد طــــــرق جـــديـــدة 
دو

ملكافأة عمالئنا وتعزيز املزايا التي 

تاّمة  ثقة  على  ونحن  لهم.  نقدمها 

بـــأن هـــذا الــبــرنــامــج الــــذي طــرحــنــاه 

اخيرا، سيشهد إقباالً واسع النطاق 

ألنه يتيح للعمالء إمكانية استرداد 

أنفقوها على  التي  املبالغ  جزء من   الشركة كّرمت إحدى خبيراتها 

«هيلث كومباني»

تنال شهادة في الجودة

 «املواد الزراعية»   يطالب 

باستضافة مؤتمر «كروب اليف»

الـــتـــي ســيــتــم تــفــعــيــلــهــا مطلع 

تتضمن  والتي  الجديد،  العام 

مــنــتــجــات مــبــتــكــرة مـــن هيلث 

كــومــبــانــي، على رأســهــا «باقة 

جــديــد  بـــرنـــامـــج  وهـــــي  األم»، 

تقدمه الشركة للمرأة الحامل، 

يتضمن نظاما غذائيا صحيا 

صّمم خصيصا ليهتم باملرأة 

خـــالل فــتــرة حملها وفــتــرة ما 

بعد الوالدة، الفتا إلى أن هذه 

الباقة ستفّعل مع بداية السنة 

الجديدة.

جـــأ الــشــلــفــان جــمــهــور 
 وفـــا

الحضور باإلعالن عن افتتاح 

وحـــــــــــــدة جــــــــديــــــــدة لـــلـــتـــغـــذيـــة 

االكــلــيــنــيــكــيــة فــــي مــســتــشــفــى 

الــــعــــرف بـــالـــجـــهـــراء، لــيــضــاف 

إلـــى املــراكــز الــثــالثــة املــوجــودة 

بالشويخ،  الــحــرة  املنطقة  فــي 

ومــســتــشــفــى هــــــادي، ومــجــمــع 

املنشر في الفحيحيل.

حــيــث أقـــــام الــعــديــد مـــن الـــــدورات 

التطوعية العلمية في هذا املجال 

ملــــهــــنــــدســــي الــــــــزراعــــــــة والـــصـــحـــة 

العامة والقطاع الخاص. 

 أقــــــــــامــــــــــت شـــــــــركـــــــــة هــــيــــلــــث 

كـــومـــبـــانـــي احــــتــــفــــاال لــتــكــريــم 

اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، مــيــرا 

خـــــطـــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة عـــودتـــهـــا 

إلــــى بـــالدهـــا بــعــد رحـــلـــة عمل 

اســــــتــــــمــــــرت ألكــــــثــــــر مــــــــن ســـت 

ســـنـــوات مـــع هــيــلــث كــومــبــانــي 

الكويت، وبهذه املناسبة تقدم 

مدير عام الشركة بدر الشلفان 

بــــالــــشــــكــــر الـــــجـــــزيـــــل لـــخـــطـــار 

عــلــى خــبــراتــهــا الــكــبــيــرة، التي 

أثــــــرت مــــن خـــاللـــهـــا مــجــمــوعــة 

الخدمات التي تقدمها الشركة 

لعمالئها.

أن  الــــــشــــــلــــــفــــــان  ضـــــــــــــــــاف 
وأ

منذ  حــاولــت  كومباني  هيلث 

أفضل  تستقطب  أن  إنــشــائــهــا 

الــكــفــاءات الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 

التي تساهم خبراتها الواسعة 

العديد من  ابتكار وتقديم  في 

املتميزة  والــبــرامــج  الــخــدمــات 

الــتــي تــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات 

العديد من العمالء.

أعـــــلـــــن عـــــن أن هــيــلــث  كــــمــــا 

كومباني حصلت على شهادة 

نظام  وهــو   ،HACCP الــجــودة

تحليل املخاطر ونقاط التحكم 

الحرجة، كنظام يضمن سالمة 

الــــــغــــــذاء، حـــيـــث تــــركــــز نــظــريــة 

الــنــظــام عــلــى مــنــع الــخــطــأ قبل 

حـــــدوثـــــه، عــــن طــــريــــق تــحــديــد 

النقاط الحرجة والتحكم فيها 

خــالل مــراحــل إعـــداد وتصنيع 

وتــــــــــــداول الــــــغــــــذاء املـــخـــتـــلـــفـــة، 

ولــيــس فقط عند االنــتــهــاء من 

الــــغــــذاء، مــمــا يجعله  تــصــنــيــع 

مــمــارســة وقــائــيــة ورقــابــيــة في 

آن واحد.

وكــــــــشــــــــف الـــــــشـــــــلـــــــفـــــــان عــــن 

مجموعة من البرامج املبتكرة 

عبداللطيف  عبدالحميد   دعــا 

إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الــــــــــــوزان، 

االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــتــجــار املــــواد 

واملـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة، هــيــئــة 

الــــزراعــــة إلــــى اســتــضــافــة وإقـــامـــة 

املــؤتــمــر الــســنــوي ملــنــظــمــة كـــروب 

اليــــــــف الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــــيــــث يــعــنــى 

هــــذا املـــؤتـــمـــر بــتــطــويــر وتــثــقــيــف 

املــجــتــمــعــات بــأســالــيــب الــتــعــامــل 

مــع املــبــيــدات الــزراعــيــة والــصــحــة 

العامة.

حيث يقام هذا املؤتمر كل سنة 

في دولة من دول املنظمة، لتناول 

األحــــــداث والـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 

مراقبة ومتابعة نتائج املؤتمرات 

السابقة في أرض الواقع.

دولــــــة  أن  الـــــــــــــوزان  ف 
ويــــضــــيــــ

الـــكـــويـــت ســبــاقــة فـــي إقـــامـــة مثل 

هذه املؤتمرات، األمر الذي يجعل 

الكويت في مصاف الدول الرائدة 

في مجال العناية بالبيئة.

وأشاد الوزان بنشاط االتحاد، 

● 
بدر الشلفان

● 

 عبدالحميد الوزان

واملـــســـتـــهـــلـــكـــني وأهــــــالــــــي املــنــطــقــة 

ووالئــــــهــــــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، بـــاالضـــافـــة 

الـــــى زيـــــــادة املـــنـــتـــجـــات الــتــعــاونــيــة 

لــلــجــمــعــيــة ومـــنـــتـــجـــات الــجــمــعــيــة 

األســاســيــة الـــى أكــثــر مــــن80 صنفا 

وســـلـــعـــة يـــتـــم تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا 

،كــــمــــا أن عــــــدد األســــــــــواق واألفـــــــرع 

التابعة للجمعية لها دور مهم في 

الحفاظ على الوصول للقمة.

وتـــابـــع الــــشــــراح أن هــــذه الــقــفــزة 

الــنــوعــيــة  مـــا كــــان لــهــا أن تتحقق 

اال مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 

والـــــجـــــهـــــد املـــــــبـــــــذول فــــــي الــــنــــجــــاح 

العاملني  واالنــجــاز، من قبل جميع 

كــل  وتـــذلـــيـــل  االدارات  جـــمـــيـــع  فــــي 

الـــــطـــــاقـــــات واالمــــــكــــــانــــــات املـــتـــاحـــة 

بـــالـــجـــمـــعـــيـــة حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق أعـــلـــى 

االيرادات لينعكس ذلك على تحقيق 

األربــــــــاح، كــمــا أن عــــدد املــســاهــمــني 

يلعب دورًا مهما أيضًا فيها حيث 

أصــبــح عـــدد مــســاهــمــيــنــا مـــا يــفــوق  

13 الــــف مــســاهــم وبـــالـــتـــالـــي تــقــوم 

الــجــمــعــيــة بــتــوزيــع أعـــلـــى الــعــوائــد 

على   %10 بنسبة  املــشــتــريــات  على 

مساهميها. 

الــــــريــــــادة حـــيـــث يــنــعــكــس ذلــــــك فــي 

على  تــقــوم  عملية  ســيــاســة  تفعيل 

مـــبـــدأ تــنــشــيــط املــبــيــعــات وتــحــقــيــق 

أعــــلــــى الـــنـــســـب مــــقــــارنــــة بـــــاألعـــــوام 

السابقة من خالل استقطاب جميع 

الزبائن  من  كافة  والشرائح  الفئات 

● 
 طارق الشراح

 أعرب عضو مجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية ورئيس 

اللجنة االجتماعية املهندس طارق 

الشراح أن مجلس االدارة وأعضائه 

يـــســـعـــون دائــــمــــًا مــــن أجـــــل االرتــــقــــاء 

بـــمـــســـتـــوى الـــجـــمـــعـــيـــة والـــنـــهـــوض 

بــهــا عــلــى شــتــى األصـــعـــدة انــطــالقــًا 

للجمعية  التأسيسية  األهـــداف  من 

بـــاالرتـــقـــاء بــاملــســتــوى االقــتــصــادي 

واالجــــتــــمــــاعــــي وتـــرســـيـــخ املـــفـــهـــوم 

الــتــعــاونــي لـــدى أعــضــائــهــا والــقــيــام 

تهم  التي  والــخــدمــات  باملشروعات 

احتياجاتهم  وتــوفــيــر  املــســاهــمــني  

ولوازمهم بسعر تعاوني   

واعــــلــــن الــــشــــراح بــنــتــائــج طــيــبــة 

لــلــعــام املــالــي املــنــتــهــي بــأعــلــى قفزة 

مـــبـــيـــعـــات فــــي تــــاريــــخ الــجــمــعــيــات 

الـــتـــعـــاونـــيـــة 41.5مـــــلـــــيـــــون ديــــنــــار، 

مقارنة بالعام املنصرم حيث بلغت 

نسبة املبيعات االجمالية للجمعية 

40 مليون دينار.

وأضاف الشراح ان مجلس ادارة 

الجمعية حريص كل الحرص على 

أن تـــكـــون لــلــجــمــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

عـــمـــل واضــــحــــة تــســعــى لــتــبــقــى فــي 

«املدللة» تبدأ حملة

تخفيضات نهاية العام
 لغاية 31 ديسمبر الجاري 

كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــالء. وبـــــّني الــعــمــار 

بالجودة  تمتاز  املدللة  سيارات  ان 

الـــعـــالـــيـــة وتــــكــــون تـــحـــت الــصــيــانــة 

الــــدوريــــة، إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ذات 

واســتــخــدام خفيف،  قليلة  عــــدادات 

ويــــــكــــــون مـــعـــظـــمـــهـــا تــــحــــت كـــفـــالـــة 

الــوكــيــل، وكــل هــذه املــزايــا والــجــودة 

الـــعـــالـــيـــة يــحــصــل عــلــيــهــا الــعــمــالء 

بأسعار تنافسية مغرية.

وأكـــد الــعــمــار أن املــدلــلــة تحرص 

العروض  أفضل  تقديم  على  دائــمــًا 

لــعــمــالئــهــا طـــــوال الــســنــة ومــواكــبــة 

املواسم املختلفة لتلبية احتياجات 

الــعــمــالء وســــوق الـــســـيـــارات، حيث 

تطرح الشركة سنويًا بنجاح كبير 

حــــمــــالت الــــربــــيــــع والــــصــــيــــف الـــتـــي 

املرغوبة  الــســيــارات  تــطــرح خاللها 

فـــي مــثــل هــــذه األوقـــــــات، كــســيــارات 

الجيب والدفع الرباعي التي يزداد 

الــطــلــب عــلــيــهــا فـــي مـــواســـم الــســفــر 

عمومًا. 

املنافسة  أن  إلـــى  الــعــمــار  واشــــار 

فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي كــبــيــرة جـــدا، 

ألنــــه ســــوق مــتــنــوع ومـــفـــتـــوح، كما 

املــســتــعــمــلــة  الـــــســـــيـــــارات  أن ســــــوق 

هذه  نظرا ألن  كبيرا،  إقــبــاال  يشهد 

النوعية من السيارات تناسب ذوي 

الدخل املحدود واملتوسط سواء من 

املواطنني أو املقيمني.

مليس الناظر، سارة خالد البلوشي، 

وسندس البلوشي.

وقـــــد حـــصـــل الــــطــــالب الـــفـــائـــزون 

فـــي املــســابــقــة عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر 

مـــوقـــعـــة مــــن رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة، د. 

تم تكريم  وينفريد تومبسون. كما 

الطالب وأولياء أمورهم في  هــؤالء 

حــفــل اســتــقــبــال مــصــاحــب الفــتــتــاح 

 عـــن ذلـــــك، ستظل 
املــــعــــرض. فـــضـــالً

االعــــــمــــــال الــــفــــائــــزة مــــعــــروضــــة فــي 

مــكــتــب رئــيــس الــجــامــعــة ملــــدة ستة 

لهذه  الفرصة  قادمة، إلتاحة  أشهر 

املـــــواهـــــب الـــطـــالبـــيـــة لـــكـــي تـــعـــرض 

أمـــــام كـــبـــار الــشــخــصــيــات مـــن زوار 

الجامعة.

يــــــعــــــتــــــبــــــر «مـــــــــــعـــــــــــرض رئــــــيــــــس 

الــجــامــعــة» فــرصــة جــيــدة لــلــطــالب، 

اعتزازهم بانجازاتهم،  حيث ينمي 

ويــــكــــافــــئ املـــتـــمـــيـــز مـــــن اعـــمـــالـــهـــم، 

ويثقل خبراتهم، مما يضيف قيمة 

لــســيــرهــم الـــذاتـــيـــة عـــنـــد تــخــرجــهــم 

او  العليا  بــالــدراســات  والــتــحــاقــهــم 

بمجاالت العمل املختلفة.

وتــــــــــــــــــــرأس «مــــــــــعــــــــــرض رئـــــيـــــس 

الجامعة» شارون اورليانز لورنس، 

أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي تــــاريــــخ الــفــن 

وفـــنـــون االســـتـــوديـــو فـــي الــجــامــعــة 

ويشاركها  الــكــويــت.  فــي  االميركية 

فـــــــي رئـــــــاســـــــة وتــــنــــظــــيــــم املـــــعـــــرض 

مــــارســــيــــال كـــولـــشـــتـــســـكـــي، أســــتــــاذ 

مساعد في التصميم الغرافيكي. 

● 
 خالد العمار

● 

طالبة فرح ماضي ووالدتها
 شارون اورليانز مع ال

مــع الــجــمــهــور فــي انــتــقــاء واخــتــيــار 

بالسيارات، وهذا  الخاصة  القائمة 

مـــا تـــعـــود عــلــيــه عـــمـــالء الـــســـيـــارات 

املدللة التي تحرص على إرضائهم، 

وعــلــى االســتــمــرار فــي تقديم املميز 

واألفضل لهم.

وأشـــــــار الـــعـــمـــار إلـــــى أن املــدلــلــة 

قـــــد عـــــــادت لــــطــــرح خــــدمــــة «تــثــمــني 

الــــســــيــــارات» تــلــبــيــة لـــرغـــبـــة أعـــــداد 

مــاء الــفــائــزيــن 
وقـــد تــم اعــــالن اســ

فــي املسابقة،  الــثــمــانــي والــعــشــريــن 

وهـــم: مــرحــب الــلــوغــانــي، أروى مال 

عــــلــــي، شـــهـــد الــــعــــصــــفــــور، عــائــشــة 

نــــورة املــنــصــور، هيلينا  الــجــيــران، 

الـــنـــعـــمـــان، يــــوســــف شـــعـــبـــان، فـــرح 

مــــاضــــي، أحـــمـــد الـــتـــركـــيـــت، فــاطــمــة 

الـــتـــمـــيـــمـــي، ســــــارة مـــحـــمـــد، ســلــوى 

القطان، عبدالرحمن العيسى، رامي 

ســابــونــجــي، حــســن عــبــدالــزهــرائــي، 

فــــــواز الــــيــــاقــــوت، أنــــــور بــهــبــهــانــي، 

نــــــورة الــــشــــرهــــان، حـــصـــة الـــعـــنـــزي، 

الــيــتــيــم،  دالل مــحــمــد، عــبــدالــعــزيــز 

شـــهـــد عـــــبـــــداهللا، مــــشــــاري املـــنـــيـــس، 

فـــاطـــمـــة مـــعـــرفـــي، جـــنـــان الــعــلــبــان، 

مدير شركة  الــعــمــار،   أعلن خالد 

الــــســــيــــارات املـــدلـــلـــة وســــهــــالــــة، عــن 

تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة إعــــالنــــيــــة واســــعــــة 

تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــحــصــل على 

ســعــر مـــمـــيـــز؟»، تــشــمــل خــصــومــات 

مـــجـــزيـــة عـــلـــى أســـــعـــــار الــــســــيــــارات 

املدللة، وذلك جريًا على عادتها في 

نهاية كل عام، مشيرًا إلى أن حملة 

السنوية  الــعــام  نــهــايــة  تخفيضات 

هــــذه تــعــد األكـــبـــر الـــتـــي تـــقـــوم بها 

شــركــة الـــســـيـــارات املــدلــلــة وســهــالــة 

خـــــالل الـــســـنـــة وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى 31 

ديسمبر الجاري. 

الـــشـــركـــة  أن  الــــعــــمــــار  وأوضــــــــــح 

ســـتـــقـــدم لـــلـــعـــمـــالء خــــــالل الــحــمــلــة 

تـــأمـــيـــنـــا مـــجـــانـــيـــا وشـــــامـــــال عــلــى 

الــــســــيــــارات، عــلــمــًا بـــــأن الـــســـيـــارات 

املــــعــــروضــــة خــــــالل الـــحـــمـــلـــة تــضــم 

تـــشـــكـــيـــلـــة واســـــعـــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 

الشعبية  ذات  الــحــديــثــة  املـــوديـــالت 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة لــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــن 

الدفع  وسيارات  الصالون  سيارات 

الـــــربـــــاعـــــي املـــســـتـــعـــمـــلـــة. وأضـــــــاف 

املـــدلـــلـــة»  «الـــــســـــيـــــارات  أن  الــــعــــمــــار 

وفــرت  كما  العمالء،  بقبول  تحظى 

االختيار  املدللة» مجال  «السيارات 

بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــمــــيــــزة مـــــن ســـــيـــــارات 

الـــجـــيـــب والــــصــــالــــون، ويـــنـــبـــع ذلـــك 

مــن حــرص «املــدلــلــة» على التعاون 

 أعــلــنــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

مـــاء الــفــائــزيــن في 
الــكــويــت عـــن أســـ

مسابقة «معرض رئيس الجامعة» 

قام  حيث   ،2011 لخريف  الطالبية 

أســـاتـــذة قــســم الــفــنــون والــتــصــمــيــم 

الــــجــــرافــــيــــكــــي بــــاخــــتــــيــــار األعـــــمـــــال 

الـــفـــنـــيـــة الـــــفـــــائـــــزة مـــــن بـــــني أفـــضـــل 

القسم خالل  أعــمــال قدمهما طــالب 

الفصل الدراسي السابق. ويتضمن 

الــرســم والتصميم  املــعــرض أعــمــال 

الــجــرافــيــكــي، وقـــصـــاصـــات الـــــورق، 

ـــــــوســـــــائـــــــط املــــــتــــــعــــــددة  وفــــــــنــــــــون ال

جميعها  الفوتوغرافي،  والتصوير 

تـــــم تـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـــــن حــــيــــث اإلبــــــــداع 

واألصالة التقنية. 

قتصاد
ا

٣٤  الخميس ١٢ محرم  ١٤٣٣ه   - ٨ ديسمبر ٢٠١١ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٨٣٧  

خدمات ومنتجات

 نقاط يمكن استبدالها بمبالغ نقدية 

 في مركز ديسكفري 

 مبيعاتها ارتفعت الى 41.5 مليون دينار 

 ً  28 رابحا

 الساير: استعرضنا استراتيجيات التدريس الجديدة 

«الخليج»: برنامج مكافآت

عند استخدام فيزا وماستر كارد

«برقان»: أنشطة ترفيهية لعمالء 

حساب «بوبا لألطفال»

بزيارة فريدة وتجربة غنية باملتعة 

والـــتـــشـــويـــق فــــي عـــالـــم فــــيــــراري فــي 

أبـــوظـــبـــي. ومــــع كـــل 20 ديــــنــــارا يتم 

ايــداعــهــا فــي حساب الــعــمــالء، تــزداد 

بالسحب، كما يحظى  الــفــوز  فــرص 

حاملوا الحساب بخصومات فورية 

في عدد من املحالت املختارة.

ويمكن فتح حساب «بوبا» بحد 

أدنـــى 10 دنــانــيــر، ومـــن دون رســوم 

األطــفــال عند فتح  للحساب، ويــنــال 

الــحــســاب بــطــاقــة ســحــب آلـــي يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أجــــهــــزة الــســحــب 

اآللي، أو لدى نقاط البيع في الكويت 

وحول العالم. 

حساب «بوبا لألطفال»، الذي صمم 

بـــــدوره لــيــتــالءم مـــع الــصــغــار حتى 

األهــالــي  عمر 14 ســنــة، حيث يمنح 

فرصة االدخــار ألطفالهم، إضافة ملا 

يقدمه الحساب من مكافآت وانشطة 

ترفيهية وتعليمية تناسب األطفال 

وتثقفهم حول العمل املصرفي. 

بإجراء  «بــوبــا»  حساب  وسيقوم 

ســحــبــني فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر ومـــايـــو 

2012، ليوفر ألصحاب هذا الحساب 

مـــن الـــصـــغـــار فـــرصـــة الـــفـــوز بــرحــلــة 

التذاكر  أبوظبي شاملة  إلى  عائلية 

والـــســـكـــن، بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســفــريــات 

ريـــتـــز، لــيــنــعــم الـــفـــائـــزون وعــائــلــتــهــم 

 اعــــلــــن بـــنـــك بــــرقــــان انــــــه ســيــنــظــم 

احتفاالً خاصًا بعمالء حساب «بوبا 

لألطفال»، وذلك في مركز ديسكفري 

الساعة 5:00 مساء  الــيــوم، في تمام 

هـــذا  مــــســــاءً.  الـــســـاعـــة 8:00  وحـــتـــى 

وســتــضــم االحــتــفــالــيــة بــاقــة متميزة 

من األنشطة التفاعلية لألطفال، مثل 

تقديم فقرات موسيقية والرسم على 

باإلضافة  الشعر،  وتجديل  الــوجــه، 

املقدمة من  الجوائز  العديد من  إلــى 

قبل البنك.

ويشجع بنك برقان األهالي على 

اصــطــحــاب اطــفــالــهــم لــحــضــور هــذا 

اكثر على  املمتع، والــتــعــرف  الــحــدث 

جمعية الروضة وحولي:

توزيع 10% على املساهمني 

AUK تعلن الفائزين في مسابقة 

«معرض رئيس الجامعة»

«الوطنية لالتصاالت» ترعى مؤتمر

«كالد» لذوي صعوبات التعلم

وقالت  السخي  وتبرعها  للمؤتمر 

«ان مـــركـــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل 

والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة الخــتــالفــات 

الـــتـــعـــلـــم يـــعـــمـــلـــون مــــن اجـــــل طـــالب 

فقط  لــيــس  التعلم  ذوي صــعــوبــات 

فــي دولــة الكويت وانــمــا فــي الوطن 

العربي ككل»

وحــــــــــول فـــــكـــــرة املـــــؤتـــــمـــــر أكــــــدت 

يهدف  املؤتمر  «أن  بالقول  الساير 

التعليمية  بــالــخــدمــات  لــلــنــهــوض 

لــطــلــبــة صــعــوبــات الــتــعــلــم وتشتت 

االنــتــبــاه /فــــرط الــنــشــاط وذلــــك من 

خــــالل تــعــزيــز املـــشـــاركـــة الــتــفــاعــلــيــة 

بني املدارس واملؤسسات الحكومية 

واألهــلــيــة وإلــقــاء الــضــوء عــلــى آخــر 

الــقــضــايــا واملـــســـتـــجـــدات الــتــربــويــة 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــدريـــس الــتــي 

تناولت هــذه االضــطــرابــات، إضافة 

التوجه إلى أسر وأولياء أمور  إلى 

ملساعدتهم  التعلم  طلبة صعوبات 

على فهم هذا االضطراب وبالتالي 

مـــســـاعـــدة أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى تــخــطــيــه 

لتحقيق أهدافه الرئيسية».

ونـــقـــص اإلنـــتـــبـــاه، وكـــذلـــك تــالمــذة 

جامعيون وأكاديميون. 

وبــــدورهــــا أعـــربـــت نـــائـــب رئــيــس 

التعلم  لصعوبات  الــدولــي  املؤتمر 

من أهمية في بناء أجيال املستقبل. 

«سعينا  قائال:  البالول  وأضــاف 

من خالل رعايتنا ملؤتمر كالد إلى 

لـــفـــت انـــتـــبـــاه األهــــالــــي واألســــاتــــذة 

إلــى قضية الطالب ذوي صعوبات 

الــــتــــعــــلــــم، وحــــقــــهــــم فـــــي الـــحـــصـــول 

عــلــى أفـــضـــل مــســتــويــات الــتــدريــس 

والـــثـــقـــافـــة. هـــــؤالء الــطــلــبــة بــحــاجــة 

وتنبيه  ودعــمــنــا  ملساعدتنا  مــاســة 

املجتمع إلى قضيتهم، كما نشجع 

جــمــيــع الــعــامــلــني فـــي قــطــاع تعليم 

عــلــى  الـــتـــعـــلـــم  الــــصــــعــــوبــــات  ذوي 

االســـتـــمـــرار فـــي جــهــودهــم الــهــادفــة 

واملفيدة للمجتمع الكويتي ككل». 

وشارك في جلسات املؤتمر، على 

مــــدار يــومــني، مــمــثــلــون عــن وزارات 

الـــتـــربـــيـــة والـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

والــصــحــة، ومــســؤولــون مــن الهيئة 

العامة لذوي االحتياجات الخاصة، 

وأخـــصـــائـــيـــون ومـــســـتـــشـــارون فــي 

عـــلـــم الـــنـــفـــس والــــتــــدريــــب والــنــطــق 

والتعليم. كما حضر املؤتمر أهالي 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

عن  لالتصاالت  الوطنية  أعلنت 

رعـــايـــتـــهـــا مـــؤتـــمـــر «كــــالــــد» ومـــركـــز 

تقويم وتعليم الطفل، الذي نظمته 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة الخـــتـــالفـــات 

التعلم «كالد» يومي 4 و5 ديسمبر 

الجاري، في فندق الريجنسي.

مساعدة  كيفية  املؤتمر  وتــنــاول 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

املــــــــــــدارس  فـــــــي  االدراك  ونــــــقــــــص 

الــــخــــاصــــة والــــحــــكــــومــــيــــة، وهــــــدف 

إلــــى تــحــســني الـــتـــعـــاون بـــني جميع 

املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــن جــهــة، 

والــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــحــكــومــيــة 

وغــيــر الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة من 

جهة أخرى.

وتعليقا على رعاية هذا املؤتمر، 

أكد مدير إدارة العالقات العامة في 

الــوطــنــيــة لـــالتـــصـــاالت عــبــدالــعــزيــز 

الــتــزام الوطنية تــجــاه فئة  الــبــالــول 

فــي  الـــخـــاصـــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 

لدعمهم  الــدائــم  وسعيها  الــكــويــت، 

بشتى الــطــرق، مشيرا إلــى ضــرورة 

تحسني نظام التعليم الخاص ملا له 

واضــــــــطــــــــراب تــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه / 

فـــــــرط الــــنــــشــــاط امـــــــــال الـــســـايـــرعـــن 

الشركة  تقدير  على  شكرها  جزيل 

الــــوطــــنــــيــــة لـــــإلتـــــصـــــاالت ودعـــمـــهـــا 

● 
 آمال الساير

● 

 عبدالعزيز البالول

● 
 علي شلبي

تمتد  البرنامج  هــذا  من  االستفادة 

إلى جميع املتاجر في جميع أنحاء 

العالم، وهذا ما يميز برنامجنا عن 

برامج الوالء األخرى.»

وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن النقاط 

الــتــي تـــم اكــتــســابــهــا تــبــقــى ســاريــة 

املـــفـــعـــول إلـــــى أن يـــقـــوم صــاحــبــهــا 

بـــاملـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــبــالــغ 

نــقــديــة، مــا لــم يــقــم بــإلــغــاء البطاقة 

البطاقة  بنفسه. وفــي حــال ضــيــاع 

ستنقل  ســرقــتــهــا،  أو  االئــتــمــانــيــة 

بديلة.  بطاقة  إلــى  تلقائيًا  الــنــقــاط 

ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الـــــــعـــــــمـــــــالء مــــعــــرفــــة 

رصـــيـــدهـــم مــــن الـــنـــقـــاط مــــن خـــالل 

مــركــز خــدمــة الــعــمــالء املــتــوفــر على 

مدار الساعة. 

وأضـــاف شلبي: «بــاإلضــافــة إلى 

برنامج الــوالء الجديد الــذي يوفره 

بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج، ســـنـــواصـــل تــقــديــم 

برنامج مكافآت الخليج، وهو أحد 

الــبــرامــج األقــــوى واألكـــثـــر شمولية 

فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث يــوفــر للعمالء 

مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الــــعــــروض 

الــتــي تــتــضــّمــن خــصــومــات مجزية 

وقــســائــم شــرائــيــة مــقــّدمــة مـــن 120 

تاجرا في 300 محل في الكويت». 

جميع معامالتهم عند استخدامهم 

بــطــاقــاتــهــم االئـــتـــمـــانـــيـــة الــــصــــادرة 

مـــن بــنــك الــخــلــيــج، ســـــواء كــــان ذلــك 

للشراء من املتاجر أو عبر االنترنت 

أو لــعــمــل ســحــب نــقــدي مـــن أجــهــزة 

 عن أن امكانية 
الصراف اآللي، فضالً

والء  برنامج  الخليج  بنك   أطلق 

حـــصـــري لــعــمــالئــه فـــي 4 ديــســمــبــر 

كــل  عـــلـــى  نـــقـــاطـــًا  يــمــنــحــهــم   ،2011

باستخدامهم بطاقات  تتم  معاملة 

فيزا وماستركارد الصادرة من بنك 

إنفاق  نسبة  زادت  وكلما  الخليج. 

الــعــمــالء، كــلــمــا ازداد عـــدد الــنــقــاط. 

ويستطيع العمالء استبدال النقاط 

التي كسبوها بمبالغ نقدية تضاف 

إلى حساب بطاقتهم االئتمانية.

ـــق عــلــي شــلــبــي– مـــديـــر عــام 
وعـــلّ

مـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــدمـــــات املـــصـــرفـــيـــة 

الــخــلــيــج، على  بــنــك  فــي  الشخصية 

الوالء  «برنامج  قائالً:  العرض  هذا 

الــجــديــد الـــذي يــقــدمــه بــنــك الخليج 

لــــعــــمــــالئــــه هــــــو إضــــــافــــــة مـــتـــمـــيـــزة 

والــخــصــومــات  الــعــروض  ملجموعة 

الــعــادة.  فــي  الــتــي يحصلون عليها 

فـــنـــحـــن فـــــي بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج نــســعــى 

مــــــــًا إلــــــى إيـــــجـــــاد طــــــرق جـــديـــدة 
دو

ملكافأة عمالئنا وتعزيز املزايا التي 

تاّمة  ثقة  على  ونحن  لهم.  نقدمها 

بـــأن هـــذا الــبــرنــامــج الــــذي طــرحــنــاه 

اخيرا، سيشهد إقباالً واسع النطاق 

ألنه يتيح للعمالء إمكانية استرداد 

أنفقوها على  التي  املبالغ  جزء من   الشركة كّرمت إحدى خبيراتها 

«هيلث كومباني»

تنال شهادة في الجودة

 «املواد الزراعية»   يطالب 

باستضافة مؤتمر «كروب اليف»

الـــتـــي ســيــتــم تــفــعــيــلــهــا مطلع 

تتضمن  والتي  الجديد،  العام 

مــنــتــجــات مــبــتــكــرة مـــن هيلث 

كــومــبــانــي، على رأســهــا «باقة 

جــديــد  بـــرنـــامـــج  وهـــــي  األم»، 

تقدمه الشركة للمرأة الحامل، 

يتضمن نظاما غذائيا صحيا 

صّمم خصيصا ليهتم باملرأة 

خـــالل فــتــرة حملها وفــتــرة ما 

بعد الوالدة، الفتا إلى أن هذه 

الباقة ستفّعل مع بداية السنة 

الجديدة.

جـــأ الــشــلــفــان جــمــهــور 
 وفـــا

الحضور باإلعالن عن افتتاح 

وحـــــــــــــدة جــــــــديــــــــدة لـــلـــتـــغـــذيـــة 

االكــلــيــنــيــكــيــة فــــي مــســتــشــفــى 

الــــعــــرف بـــالـــجـــهـــراء، لــيــضــاف 

إلـــى املــراكــز الــثــالثــة املــوجــودة 

بالشويخ،  الــحــرة  املنطقة  فــي 

ومــســتــشــفــى هــــــادي، ومــجــمــع 

املنشر في الفحيحيل.

حــيــث أقـــــام الــعــديــد مـــن الـــــدورات 

التطوعية العلمية في هذا املجال 

ملــــهــــنــــدســــي الــــــــزراعــــــــة والـــصـــحـــة 

العامة والقطاع الخاص. 

 أقــــــــــامــــــــــت شـــــــــركـــــــــة هــــيــــلــــث 

كـــومـــبـــانـــي احــــتــــفــــاال لــتــكــريــم 

اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، مــيــرا 

خـــــطـــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة عـــودتـــهـــا 

إلــــى بـــالدهـــا بــعــد رحـــلـــة عمل 

اســــــتــــــمــــــرت ألكــــــثــــــر مــــــــن ســـت 

ســـنـــوات مـــع هــيــلــث كــومــبــانــي 

الكويت، وبهذه املناسبة تقدم 

مدير عام الشركة بدر الشلفان 

بــــالــــشــــكــــر الـــــجـــــزيـــــل لـــخـــطـــار 

عــلــى خــبــراتــهــا الــكــبــيــرة، التي 

أثــــــرت مــــن خـــاللـــهـــا مــجــمــوعــة 

الخدمات التي تقدمها الشركة 

لعمالئها.

أن  الــــــشــــــلــــــفــــــان  ضـــــــــــــــــاف 
وأ

منذ  حــاولــت  كومباني  هيلث 

أفضل  تستقطب  أن  إنــشــائــهــا 

الــكــفــاءات الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 

التي تساهم خبراتها الواسعة 

العديد من  ابتكار وتقديم  في 

املتميزة  والــبــرامــج  الــخــدمــات 

الــتــي تــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات 

العديد من العمالء.

أعـــــلـــــن عـــــن أن هــيــلــث  كــــمــــا 

كومباني حصلت على شهادة 

نظام  وهــو   ،HACCP الــجــودة

تحليل املخاطر ونقاط التحكم 

الحرجة، كنظام يضمن سالمة 

الــــــغــــــذاء، حـــيـــث تــــركــــز نــظــريــة 

الــنــظــام عــلــى مــنــع الــخــطــأ قبل 

حـــــدوثـــــه، عــــن طــــريــــق تــحــديــد 

النقاط الحرجة والتحكم فيها 

خــالل مــراحــل إعـــداد وتصنيع 

وتــــــــــــداول الــــــغــــــذاء املـــخـــتـــلـــفـــة، 

ولــيــس فقط عند االنــتــهــاء من 

الــــغــــذاء، مــمــا يجعله  تــصــنــيــع 

مــمــارســة وقــائــيــة ورقــابــيــة في 

آن واحد.

وكــــــــشــــــــف الـــــــشـــــــلـــــــفـــــــان عــــن 

مجموعة من البرامج املبتكرة 

عبداللطيف  عبدالحميد   دعــا 

إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الــــــــــــوزان، 

االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــتــجــار املــــواد 

واملـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة، هــيــئــة 

الــــزراعــــة إلــــى اســتــضــافــة وإقـــامـــة 

املــؤتــمــر الــســنــوي ملــنــظــمــة كـــروب 

اليــــــــف الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــــيــــث يــعــنــى 

هــــذا املـــؤتـــمـــر بــتــطــويــر وتــثــقــيــف 

املــجــتــمــعــات بــأســالــيــب الــتــعــامــل 

مــع املــبــيــدات الــزراعــيــة والــصــحــة 

العامة.

حيث يقام هذا املؤتمر كل سنة 

في دولة من دول املنظمة، لتناول 

األحــــــداث والـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 

مراقبة ومتابعة نتائج املؤتمرات 

السابقة في أرض الواقع.

دولــــــة  أن  الـــــــــــــوزان  ف 
ويــــضــــيــــ

الـــكـــويـــت ســبــاقــة فـــي إقـــامـــة مثل 

هذه املؤتمرات، األمر الذي يجعل 

الكويت في مصاف الدول الرائدة 

في مجال العناية بالبيئة.

وأشاد الوزان بنشاط االتحاد، 

● 
بدر الشلفان

● 

 عبدالحميد الوزان

واملـــســـتـــهـــلـــكـــني وأهــــــالــــــي املــنــطــقــة 

ووالئــــــهــــــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، بـــاالضـــافـــة 

الـــــى زيـــــــادة املـــنـــتـــجـــات الــتــعــاونــيــة 

لــلــجــمــعــيــة ومـــنـــتـــجـــات الــجــمــعــيــة 

األســاســيــة الـــى أكــثــر مــــن80 صنفا 

وســـلـــعـــة يـــتـــم تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا 

،كــــمــــا أن عــــــدد األســــــــــواق واألفـــــــرع 

التابعة للجمعية لها دور مهم في 

الحفاظ على الوصول للقمة.

وتـــابـــع الــــشــــراح أن هــــذه الــقــفــزة 

الــنــوعــيــة  مـــا كــــان لــهــا أن تتحقق 

اال مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 

والـــــجـــــهـــــد املـــــــبـــــــذول فــــــي الــــنــــجــــاح 

العاملني  واالنــجــاز، من قبل جميع 

كــل  وتـــذلـــيـــل  االدارات  جـــمـــيـــع  فــــي 

الـــــطـــــاقـــــات واالمــــــكــــــانــــــات املـــتـــاحـــة 

بـــالـــجـــمـــعـــيـــة حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق أعـــلـــى 

االيرادات لينعكس ذلك على تحقيق 

األربــــــــاح، كــمــا أن عــــدد املــســاهــمــني 

يلعب دورًا مهما أيضًا فيها حيث 

أصــبــح عـــدد مــســاهــمــيــنــا مـــا يــفــوق  

13 الــــف مــســاهــم وبـــالـــتـــالـــي تــقــوم 

الــجــمــعــيــة بــتــوزيــع أعـــلـــى الــعــوائــد 

على   %10 بنسبة  املــشــتــريــات  على 

مساهميها. 

الــــــريــــــادة حـــيـــث يــنــعــكــس ذلــــــك فــي 

على  تــقــوم  عملية  ســيــاســة  تفعيل 

مـــبـــدأ تــنــشــيــط املــبــيــعــات وتــحــقــيــق 

أعــــلــــى الـــنـــســـب مــــقــــارنــــة بـــــاألعـــــوام 

السابقة من خالل استقطاب جميع 

الزبائن  من  كافة  والشرائح  الفئات 

● 
 طارق الشراح

 أعرب عضو مجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية ورئيس 

اللجنة االجتماعية املهندس طارق 

الشراح أن مجلس االدارة وأعضائه 

يـــســـعـــون دائــــمــــًا مــــن أجـــــل االرتــــقــــاء 

بـــمـــســـتـــوى الـــجـــمـــعـــيـــة والـــنـــهـــوض 

بــهــا عــلــى شــتــى األصـــعـــدة انــطــالقــًا 

للجمعية  التأسيسية  األهـــداف  من 

بـــاالرتـــقـــاء بــاملــســتــوى االقــتــصــادي 

واالجــــتــــمــــاعــــي وتـــرســـيـــخ املـــفـــهـــوم 

الــتــعــاونــي لـــدى أعــضــائــهــا والــقــيــام 

تهم  التي  والــخــدمــات  باملشروعات 

احتياجاتهم  وتــوفــيــر  املــســاهــمــني  

ولوازمهم بسعر تعاوني   

واعــــلــــن الــــشــــراح بــنــتــائــج طــيــبــة 

لــلــعــام املــالــي املــنــتــهــي بــأعــلــى قفزة 

مـــبـــيـــعـــات فــــي تــــاريــــخ الــجــمــعــيــات 

الـــتـــعـــاونـــيـــة 41.5مـــــلـــــيـــــون ديــــنــــار، 

مقارنة بالعام املنصرم حيث بلغت 

نسبة املبيعات االجمالية للجمعية 

40 مليون دينار.

وأضاف الشراح ان مجلس ادارة 

الجمعية حريص كل الحرص على 

أن تـــكـــون لــلــجــمــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

عـــمـــل واضــــحــــة تــســعــى لــتــبــقــى فــي 

«املدللة» تبدأ حملة

تخفيضات نهاية العام
 لغاية 31 ديسمبر الجاري 

كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــالء. وبـــــّني الــعــمــار 

بالجودة  تمتاز  املدللة  سيارات  ان 

الـــعـــالـــيـــة وتــــكــــون تـــحـــت الــصــيــانــة 

الــــدوريــــة، إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ذات 

واســتــخــدام خفيف،  قليلة  عــــدادات 

ويــــــكــــــون مـــعـــظـــمـــهـــا تــــحــــت كـــفـــالـــة 

الــوكــيــل، وكــل هــذه املــزايــا والــجــودة 

الـــعـــالـــيـــة يــحــصــل عــلــيــهــا الــعــمــالء 

بأسعار تنافسية مغرية.

وأكـــد الــعــمــار أن املــدلــلــة تحرص 

العروض  أفضل  تقديم  على  دائــمــًا 

لــعــمــالئــهــا طـــــوال الــســنــة ومــواكــبــة 

املواسم املختلفة لتلبية احتياجات 

الــعــمــالء وســــوق الـــســـيـــارات، حيث 

تطرح الشركة سنويًا بنجاح كبير 

حــــمــــالت الــــربــــيــــع والــــصــــيــــف الـــتـــي 

املرغوبة  الــســيــارات  تــطــرح خاللها 

فـــي مــثــل هــــذه األوقـــــــات، كــســيــارات 

الجيب والدفع الرباعي التي يزداد 

الــطــلــب عــلــيــهــا فـــي مـــواســـم الــســفــر 

عمومًا. 

املنافسة  أن  إلـــى  الــعــمــار  واشــــار 

فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي كــبــيــرة جـــدا، 

ألنــــه ســــوق مــتــنــوع ومـــفـــتـــوح، كما 

املــســتــعــمــلــة  الـــــســـــيـــــارات  أن ســــــوق 

هذه  نظرا ألن  كبيرا،  إقــبــاال  يشهد 

النوعية من السيارات تناسب ذوي 

الدخل املحدود واملتوسط سواء من 

املواطنني أو املقيمني.

مليس الناظر، سارة خالد البلوشي، 

وسندس البلوشي.

وقـــــد حـــصـــل الــــطــــالب الـــفـــائـــزون 

فـــي املــســابــقــة عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر 

مـــوقـــعـــة مــــن رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة، د. 

تم تكريم  وينفريد تومبسون. كما 

الطالب وأولياء أمورهم في  هــؤالء 

حــفــل اســتــقــبــال مــصــاحــب الفــتــتــاح 

 عـــن ذلـــــك، ستظل 
املــــعــــرض. فـــضـــالً

االعــــــمــــــال الــــفــــائــــزة مــــعــــروضــــة فــي 

مــكــتــب رئــيــس الــجــامــعــة ملــــدة ستة 

لهذه  الفرصة  قادمة، إلتاحة  أشهر 

املـــــواهـــــب الـــطـــالبـــيـــة لـــكـــي تـــعـــرض 

أمـــــام كـــبـــار الــشــخــصــيــات مـــن زوار 

الجامعة.

يــــــعــــــتــــــبــــــر «مـــــــــــعـــــــــــرض رئــــــيــــــس 

الــجــامــعــة» فــرصــة جــيــدة لــلــطــالب، 

اعتزازهم بانجازاتهم،  حيث ينمي 

ويــــكــــافــــئ املـــتـــمـــيـــز مـــــن اعـــمـــالـــهـــم، 

ويثقل خبراتهم، مما يضيف قيمة 

لــســيــرهــم الـــذاتـــيـــة عـــنـــد تــخــرجــهــم 

او  العليا  بــالــدراســات  والــتــحــاقــهــم 

بمجاالت العمل املختلفة.

وتــــــــــــــــــــرأس «مــــــــــعــــــــــرض رئـــــيـــــس 

الجامعة» شارون اورليانز لورنس، 

أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي تــــاريــــخ الــفــن 

وفـــنـــون االســـتـــوديـــو فـــي الــجــامــعــة 

ويشاركها  الــكــويــت.  فــي  االميركية 

فـــــــي رئـــــــاســـــــة وتــــنــــظــــيــــم املـــــعـــــرض 

مــــارســــيــــال كـــولـــشـــتـــســـكـــي، أســــتــــاذ 

مساعد في التصميم الغرافيكي. 

● 
 خالد العمار

● 

طالبة فرح ماضي ووالدتها
 شارون اورليانز مع ال

مــع الــجــمــهــور فــي انــتــقــاء واخــتــيــار 

بالسيارات، وهذا  الخاصة  القائمة 

مـــا تـــعـــود عــلــيــه عـــمـــالء الـــســـيـــارات 

املدللة التي تحرص على إرضائهم، 

وعــلــى االســتــمــرار فــي تقديم املميز 

واألفضل لهم.

وأشـــــــار الـــعـــمـــار إلـــــى أن املــدلــلــة 

قـــــد عـــــــادت لــــطــــرح خــــدمــــة «تــثــمــني 

الــــســــيــــارات» تــلــبــيــة لـــرغـــبـــة أعـــــداد 

مــاء الــفــائــزيــن 
وقـــد تــم اعــــالن اســ

فــي املسابقة،  الــثــمــانــي والــعــشــريــن 

وهـــم: مــرحــب الــلــوغــانــي، أروى مال 

عــــلــــي، شـــهـــد الــــعــــصــــفــــور، عــائــشــة 

نــــورة املــنــصــور، هيلينا  الــجــيــران، 

الـــنـــعـــمـــان، يــــوســــف شـــعـــبـــان، فـــرح 

مــــاضــــي، أحـــمـــد الـــتـــركـــيـــت، فــاطــمــة 

الـــتـــمـــيـــمـــي، ســــــارة مـــحـــمـــد، ســلــوى 

القطان، عبدالرحمن العيسى، رامي 

ســابــونــجــي، حــســن عــبــدالــزهــرائــي، 

فــــــواز الــــيــــاقــــوت، أنــــــور بــهــبــهــانــي، 

نــــــورة الــــشــــرهــــان، حـــصـــة الـــعـــنـــزي، 

الــيــتــيــم،  دالل مــحــمــد، عــبــدالــعــزيــز 

شـــهـــد عـــــبـــــداهللا، مــــشــــاري املـــنـــيـــس، 

فـــاطـــمـــة مـــعـــرفـــي، جـــنـــان الــعــلــبــان، 

مدير شركة  الــعــمــار،   أعلن خالد 

الــــســــيــــارات املـــدلـــلـــة وســــهــــالــــة، عــن 

تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة إعــــالنــــيــــة واســــعــــة 

تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــحــصــل على 

ســعــر مـــمـــيـــز؟»، تــشــمــل خــصــومــات 

مـــجـــزيـــة عـــلـــى أســـــعـــــار الــــســــيــــارات 

املدللة، وذلك جريًا على عادتها في 

نهاية كل عام، مشيرًا إلى أن حملة 

السنوية  الــعــام  نــهــايــة  تخفيضات 

هــــذه تــعــد األكـــبـــر الـــتـــي تـــقـــوم بها 

شــركــة الـــســـيـــارات املــدلــلــة وســهــالــة 

خـــــالل الـــســـنـــة وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى 31 

ديسمبر الجاري. 

الـــشـــركـــة  أن  الــــعــــمــــار  وأوضــــــــــح 

ســـتـــقـــدم لـــلـــعـــمـــالء خــــــالل الــحــمــلــة 

تـــأمـــيـــنـــا مـــجـــانـــيـــا وشـــــامـــــال عــلــى 

الــــســــيــــارات، عــلــمــًا بـــــأن الـــســـيـــارات 

املــــعــــروضــــة خــــــالل الـــحـــمـــلـــة تــضــم 

تـــشـــكـــيـــلـــة واســـــعـــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 

الشعبية  ذات  الــحــديــثــة  املـــوديـــالت 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة لــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــن 

الدفع  وسيارات  الصالون  سيارات 

الـــــربـــــاعـــــي املـــســـتـــعـــمـــلـــة. وأضـــــــاف 

املـــدلـــلـــة»  «الـــــســـــيـــــارات  أن  الــــعــــمــــار 

وفــرت  كما  العمالء،  بقبول  تحظى 

االختيار  املدللة» مجال  «السيارات 

بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــمــــيــــزة مـــــن ســـــيـــــارات 

الـــجـــيـــب والــــصــــالــــون، ويـــنـــبـــع ذلـــك 

مــن حــرص «املــدلــلــة» على التعاون 

 أعــلــنــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

مـــاء الــفــائــزيــن في 
الــكــويــت عـــن أســـ

مسابقة «معرض رئيس الجامعة» 

قام  حيث   ،2011 لخريف  الطالبية 

أســـاتـــذة قــســم الــفــنــون والــتــصــمــيــم 

الــــجــــرافــــيــــكــــي بــــاخــــتــــيــــار األعـــــمـــــال 

الـــفـــنـــيـــة الـــــفـــــائـــــزة مـــــن بـــــني أفـــضـــل 

القسم خالل  أعــمــال قدمهما طــالب 

الفصل الدراسي السابق. ويتضمن 

الــرســم والتصميم  املــعــرض أعــمــال 

الــجــرافــيــكــي، وقـــصـــاصـــات الـــــورق، 

ـــــــوســـــــائـــــــط املــــــتــــــعــــــددة  وفــــــــنــــــــون ال

جميعها  الفوتوغرافي،  والتصوير 

تـــــم تـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـــــن حــــيــــث اإلبــــــــداع 

واألصالة التقنية. 
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اكدت مسؤولة اعالمية كويتية ضرورة استحداث 
قنــــــــاة تلفزيونية خاصــــــــة باالطفال او تخصيص 
مــــــــا ال يقل عن ثالث ســــــــاعات يومية لتحقيق اهم 
اهداف التلفزيون الكويتي في غرس القيم االخالقية 
والثقافية لدى االطفال والترفيه عنهم. وقالت مراقبة 
برامج األسرة والشباب والطفل بتلفزيون الكويت 
(كونا) امس ان برامج االطفال في  بدور العيسى لـ
التلفزيون بحاجة الى استوديو كامل التجهيزات 
والى متخصصين في تصميم افالم الكارتون ومعدي 

برامج اطفال متفرغين.
واضافت العيسى ان التوسع في برامج االطفال 
يحتاج الى صالحيات تنطلق من خاللها المراقبة 
في اختيار وتنفيــــــــذ هذه البرامج حتى ال تتعطل 
او تتأخر بســــــــبب الروتين الوظيفي او الميزانية 

المالية.
وشددت على اهمية المسرح التلفزيوني لالطفال 
مبينة ان له فوائد عظيمة لالطفال وخصوصا ان 

مواضيعه تخضع لرقابة ثقافية من التلفزيون.
وبسؤالها حول مســــــــتجدات برامج مراقبة 

االسرة والشباب والطفل قالت العيسى ان هناك 
برنامجين في طريقهما للعرض االول بعنوان 
(تويتر لقضايا الشــــــــباب وارائهم) ومخصص 
لفئة الشباب من عمر 18 عاما وما فوق والثاني 
لالطفال بعنوان (فنورة وبنور) وفكرته جديدة 
حيث تســــــــتخدم فيه االلعاب التي تبهر الطفل 
وتستعمل كأدوات للمسابقة. وكشفت العيسى 
عن التعاقد مع الشاعر احمد سويلم من مصر 
لكتابة كلمات اغاني وشعر مسرحي لالطفال 
متمنيــــــــة ان تتوســــــــع دائــــــــرة العقود «لتشــــــــمل 
متخصصين في مجال ثقافة الطفل من خارج 
الكويت وخاصة في (الغرافكس الثالثي االبعاد) 
وان يكونوا متفرغين حتى يتم التركيز على اعداد 
البرامج دون ان نضطر الى انتظار متخصص 

من خارج التلفزيون».
واشارت الى وجود لجنة لتقييم برامج االطفال 
في التلفزيون واضافة الى ادارة التنسيق وهي التي 
تختار ما يتم عرضه مبينة ان مراقبة برامج االسرة 

والشباب والطفل ال تشارك ضمن هذه اللجان.
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يغادر وزير الكهرباء والماء 
ووزير المواصالت المهندس 
المرافق  سالم األذينة والوفد 
له الى العاصمــــــــة البريطانية 
لندن للمشــــــــاركة في اجتماع 
للمنظمة  العمومية  الجمعية 
البحرية الدوليــــــــة الذي يعقد 
خالل الفتــــــــرة بين 23 و26 من 

نوفمبر الجاري.
وقال بيان صادر عن وزارة 
المواصالت: إن مشاركة الوزارة 
في هذا االجتماع تأتي لتمثيل 
االنتخابات  الكويت في  دولة 
التي تجرى كل عامين الختيار 
اعضاء مجلس ادارة المنظمة 
التي تعد احدى اهم منظمات 
االمم المتحدة المعنية بالشؤون 

البحرية.
البحرية  المنظمة  أن  يذكر 
الدولية هي جهاز االمم المتحدة 
المتخصص والمسؤول عن تحسين 
سالمة المالحة ومنع التلوث 
الناتج عن السفن، حيث يتبنى 
الجهاز القرارات والتوصيات التي 
تعدها الهيئات المساعدة، ويقوم 
بانتخاب مجلس ادارة ليعمل 
كهيئة حاكمة بين اجتماعات 
الجمعية وينسق انشطة الهيئات 

المساعدة.
ومن جهته أعرب مدير عام 
مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ 
الدكتور صباح جابر العلي عن 
سعادته لتعيين المهندس سالم 
االذينة وزير الكهرباء والماء 
باالصالة،  للمواصالت   

ً
وزيرا

لما يتمتع به من كفاءة وخبرة 
في المناصب التي تقلدها في 

السابق كونه عمل بها لمدة 20 
سنة بمنصب مدير في قطاع 
االنترنت، ويمتلك خبرة كافية 

لتولي مهام الوزارة.
واشــــــــاد العلي في تصريح 

صحافي بالجهود والدور البارز 
الذي يبذله ومازال يبذله لالرتقاء 
بالوزارة والمؤسسات التابعة 

لها خالل تكليفه بالوزارة.
موضحا ان وزارة المواصالت 
مقبلة على مشاريع ضخمة لخدمة 
المواطنين والمقيمين وتحسين 
مستوى الخدمات التي تقدمها 
الوزارة والعمل على تطويرها من 
خالل تنفيذ المشاريع الحكومية 
في خطة التنمية وحسب الخطة 
الموضوعة لها، مثل مترو االنفاق 
والسكك الحديدية وهيئة االتصاالت 
والبريد واالتصاالت، مستذكرا 
ان مواقف الوزير ازاء العديد من 
القضايا التي تهم الموظفين 
والعاملين في مؤسسة الموانئ 
الكويتية ستبقى عالمة بارزة 
ومهمة في سيرته ومسيرة عطائه 
وانجازاته البناء الموانئ وخدمة 
الوطن، واوضح ان األذينة منذ 
توليه حقيبة وزارة المواصالت 
بالوكالة ومســــــــؤولية رئاسة 
مجلس ادارة المؤسســــــــة كان 
عونا للمؤسســــــــة في تحقيق 

مطالبها وتطلعاتها.
 ان تطوير الموانئ 

ً
موضحا

الكويتية احدى اولوياته المهمة 
المقبلة، حيث  المرحلة  خالل 
سيتم انجاز مشاريع تنموية 
الستيعاب التوسع في التجارة 
والتنمية واالقتصاد بصفة عامة، 
معربا عن عميق شكره وتقديره 
للثقة الغالية التي اوالها سمو 
امير البالد الشيخ صباح االحمد 
بتعيين المهندس سالم االذينة 

 للمواصالت.
ً
وزيرا

الفارسي: كادر اإلعالميين ال يزال حبيس 
األدراج منذ سنوات

وصف رئيس نقابــــــــة العاملين في وزارة اإلعالم 
ياسين الفارسي لقاء أعضاء مجلس إدارة النقابة مع 
وزير اإلعالم الشيخ حمد جابر العلي باللقاء االيجابي، 
 لمطالب النقابة ووعد 

ً
 أن الوزير كان متفهما

ً
مؤكدا

بدعمها لدى الجهات الرسمية في الدولة.
وأضاف الفارسي في تصريح صحافي أن النقابة 

أكدت في اللقاء على أهمية دعم مشروع كادر االعالميين 
الذي ال يزال حبيس أدراج  مجلس الخدمة المدنية 
منذ سنوات حيث وعد الوزير أن يتابع هذا الملف 

عن كثب مع مجلس الخدمة المدنية.
وذكر الفارســــــــي أن مجلــــــــس إدارة النقابة تطرق 

لموضوع النهوض في اإلعالم الرسمي للدولة.

صباح العلي يشيد بالوزير في تحقيق مطالب «الموانئ»

 األذينة يحضر اجتماع المنظمة
البحرية الدولية في لندن

انعقاد المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات الخاصة «صعوبات التعلم» في الرابع من ديسمبر 

 عبد المولى: الكويت تتمتع بسجل جيد
في مجال حقوق اإلنسان

عزة عثمان:
 

أكد المنسق المقيم لألمم المتحدة 
والممثل المقيم لبرنامج األمم 
المتحدة االنمائي الدكتور آدم 
عبد المولى أن الكويت تتمتع 
بســــــــجل جيد في مجال حقوق 
االنسان، فهي ال تتأخر في اللحاق 
بالدول األعضاء في االتفاقات 
الدولية، كما أنها صادقت على 
العديد مــــــــن االتفاقات الدولية 
الخاصة بالمعاقين، الفتا الى 
أن تأخر توقيع دولة الكويت على 
االتفاقية الخاصة بشؤون ذوي 
االعاقة أمر يعود الى سيادة نظام 
الدول في التوقيع على االتفاقيات 
الدوليــــــــة، متطلعا الى انضمام 
الكويت لالتفاقية الدولية الخاصة 

بالمعاقين.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي 
الذي عقد صباح أمس في مبنى 
األمم المتحدة للتعريف بأهداف 
المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات 
التعلم  «صعوبــــــــات  الخاصــــــــة 
واضطرابات تشــــــــتت االنتباه - 
فرط النشاط» والذي سيعقد تحت 
الشيخ  البالد  رعاية سموأمير 
صباح األحمد  وبحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع  ورئيس المجلس األعلى 
لشؤون ذوي االعاقة الشيخ جابر 
المبارك خالل الفترة من 4 الى 

5 ديسمبر القادم.
وأشار  المولى الى أن برنامج 
األمم المتحدة يسعى الى تقديم 
االحتياجات  لــــــــذوي  الخدمات 
الخاصة، داعيا  حكومة الكويت 
للتصديق على المعاهدة الدولية 
 
ً
الخاصة بذوي االعاقة، مطالبا
في السياق ذاته بتضمين ذوي 
صعوبات التعلم  ضمن المادة 
األولى من القانون الذي يعرف  
األشخاص ذوي االعاقة أسوة 
بما هو معمول  في الكثير من 
الدول مثــــــــل الواليات المتحدة 
المتحدة  األميركيــــــــة والمملكة 
الســــــــعودية  العربية  والمملكة 

واالمارات.
وشدد على ريادة الكويت في  

مجال توفير الرعاية المتكاملة 

 
ً
لألشخاص ذوي االعاقة، الفتا
الــــــــى أن انعقــــــــاد هــــــــذا المؤتمر 
باليوم  االحتفال  سيتزامن مع 
العالمي للمعاق  والذي نحرص 
 من 

ً
على المشاركة فيه  سنويا

التعلم  خالل مشروع تحديات 
المبكر واالعاقة.

وتطرق الى مشروع تحديات 
التعلــــــــم المبكــــــــر واالعاقة الذي 
يعــــــــد أحد المشــــــــاريع الوطنية 
الرائدة  التي تهدف  الى توفير 
االستشارات والخبرات العالمية 

والوطنية.
وأردف بالقول: ان هذا المشروع 
الوطني المتميــــــــز يخدم  عددا 
مــــــــن الجهات منها مركز تقويم 
وتعليم الطفل والجمعية الكويتية 
الختالفــــــــات التعلم  والجمعية 
 
ً
الكويتية للدسلكســــــــيا   فضال
عن الجمعية الكويتية للتوحد  

ووزارات الشؤون والتربية  والصحة  
وكذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي 

االعاقة.
 ودعا الى ضــــــــرورة تضافر 

الجهود لخدمة األشخاص ذوي 
االعاقــــــــة  وتنمية كافة قدراتهم 
وامكاناتهــــــــم  بما يعود عليهم 
وعلــــــــى أســــــــرهم  ومجتمعهــــــــم 
 جهود جمعيات 

ً
بالنفع، مثمنا

النفع العام  وعلى رأسهم مركز 
تقويم الطفــــــــل وجمعية «كالد» 
وعملهم المتواصل في ســــــــبيل 

رفعة األطفال في الكويت.
ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية 
الكويتية الختالف التعلم «كالد» 
ونائب رئيس المؤتمر أمال الساير 
أن االعاقة التعليمية لم تأخذ حقها 
في قانون المعاقين ونسعى الى 
تقديم الخدمات وليس الحصول 

على االمتيازات المادية.
ولفتت الســــــــاير الى أن هناك 
خطأ شائعا بين العاملين في 
هذا المجال بشأن امكانية القضاء 
على صعوبات التعلم لذلك تشجع 
المبكر والدعم  على االكتشاف 

االجتماعي والنفسي.
وأشارت الســــــــاير الى أن أهم 
األهداف والمحاور التي يرتكز 
عليها  المؤتمر تتمثل في تعزيز 
المشاركة التفاعلية بين المدارس 
والمؤسسات الحكومية واألهلية 
والمدارس والمؤسسات الخاصة 
للنهوض بالخدمات التعليمية 
لكافة الطالب فضال عن تبادل 
األفكار والخبرات والتجارب في 

مجال تدريس طالب صعوبات 
التعلم واضراب تشتت االنتباه، الى 
جانب االطالع على آخر البرامج 
العالجية واستراتيجيات التدريس 
العالميــــــــة لتخطي المشــــــــكالت 
الدراسية، موضحة أن المؤتمر 
ســــــــيضم محاضرات تفاعليــــــــة 
االســــــــتراتيجيات   الستكشاف 
الفعالة لدعم تعلم القراءة والكتابة 
واللغــــــــة االنجليزية، الى جانب 
استعراض سبل الكشف المبكر 
ومالحظة الحركة والتوازن والوعي 
للحد من مشكالت التآزر الحركي 
النمائي وعسر الكتابة  باالضافة 
الى تنمية المهارات االجتماعية 

واالنفعالية للطلبة.
وبدورها طالبت مدير عام مركز 
تقويم وتعليم الطفل ورئيس اللجنة 
االشرافية العليا للمؤتمر فاتن 
البدر بأن تكون المادة األولى من 
قانون المعاقين الجديد الخاصة 
باالعاقة التعليمية أكثر وضوحا، 
منوهة الى أن القانون شمل اعاقة 
صعوبات التعلم من خالل المادتين 

التاسعة والعاشرة منه.
وأضافت أن صعوبات التعالم 
تعد من الفئات الخاصة المعترف 
بها دوليا، وتعتبر اعاقة مخفية من 
السهل التعرف عليها أو اكتشافها 
مبكرا في المراحل العمرية األولى 

من عمر الطفل.

 � المنظمة
هي جهاز األمم 

المتحدة 
المتخصص 

 والمسؤول
عن تحسين 

سالمة المالحة

� «المواصالت» 
 مقبلة

على مشاريع 
ضخمة لخدمة 

المواطنين 
والمقيمين

(تصوير: علي الموسى) خالل مؤتمر ذوي االحتياجات الخاصة  

 � الساير:
اإلعاقة 

 التعليمية
لم تأخذ حقها 

في قانون 
المعاقين 

� البدر: «صعوبات التعلم» تعد من 
الفئات الخاصة المعترف بها دوليًا 

� برنامج األمم المتحدة يسعى لتقديم 
الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة

� مشروع تحديات التعلم المبكر 
 واإلعاقة هو أحد المشاريع

 الوطنية الرائدة

أعلنت برامج جديدة للشباب

 العيسى: استحداث قناة تلفزيونية
خاصة بالطفل .. ضرورة

بشارة: منصة علمية تنّمي إمكانات الطالب وتحفزهم على اإلبداع
غادة فرحات:

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي دعمها ألكبر مسابقة علمية 
 في الكويت، 

ً
وطالبية تنظم سنويا

وهي مســــــــابقة «معرض الكويت 
العلمي».  وقد انطلقت المسابقة في 
عامها الرابع على التوالي برعاية 
وزير النفط وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية، الدكتور 

محمد البصيري.
وقال مدير إدارة الثقافة العلمية 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
الدكتور جاسم بشارة في تصريح 
صحافي امس ان المسابقة حققت 
إنجازات عديدة منذ انطالقها، اذ 
لم تقم فقط بتشجيع الطالب على 
والرياضيات،  بالعلوم  االهتمام 
بل أصبحت منصة علمية تنّمي 
إمكانات الطالب وتحفزهم على 
التعبير عن مخيلتهم لما قد تكون 

حلوال وابتكارات علمية رائعة، كل 
ذلك في بيئة تنافسية تدفعهم إلى 

تحدي إمكاناتهم. 
ووصف المسابقة بانها خطوة 
 في بناء جيل من الطموحين 

ً
هامة جدا

والمثابريــــــــن والمثقفيــــــــن، الذين 
سيدعمون التنمية العلمية والتقدم 
التكنولوجي في شتى أنواعه في 
، مستطردا بالقول 

ً
بالدنا مستقبال

«نتطلع لرؤية مشاريع طالب الكويت 
هذا العام ونحن على ثقة من أنها 

ستكون متميزة كعادتها».
وبين ان مسابقة «معرض الكويت 
العلمي» انطلقت في العام 2008، 
بشــــــــراكة بين شــــــــركتي «إكسون 
 
ً
موبيل» و«كويت إنرجي» إلتزاما

منهما على تشجيع طالب لمدارس 
الحكومية والخاصة في الكويت 
على االستكشــــــــاف واالبتكار في 

مواد العلوم والرياضيات. 
وذكر بشارة أن أكثر من 500 طالب 
تقدموا للمشــــــــاركة في المسابقة 

حتى اليوم ويتنافسون على جوائز 
قيمة منها منحتان دراسيتان في 
جامعتين بالكويت، وجوائز نقدية، 
ومنح تدريبية عالمية في قطاع 
النفط والغــــــــاز، وجوائز تقديرية 

عديدة.
ونوه بان المسابقة تمتد خمسة 
أشــــــــهر، وتقســــــــم على مرحلتين، 
المرحلة األولى هي مرحلة التسجيل 
والتي تمتد لشــــــــهرين، وفي هذه 
المرحلة يقدم طلبة من كافة أنحاء 

الكويت أفكارهم للجنة االختيار، 
التي تقوم بدورها باختيار أفضل 

100 فكرة.
واضاف: يقوم طالب «أفضل 100 
فكرة» في المرحلة الثانية الممتدة 
على ثالث أشهر بتطوير أفكارهم 
إلى مشاريع علمية، ويدعمهم فريق 
خبراء «معرض الكويت العلمي».  
وبعد انتهاء هذه الفترة، يقدم الطالب 
التحكيم  لجنة  إلى  مشــــــــاريعهم 
المكونة من مهندســــــــين وخبراء 

علميين من شركات ومؤسسات 
رائــــــــدة في القطاعات العلمية في 

الكويت.
وفي ذات السياق، جدد المركز 
العلمي التزامه ودعمه للمسابقة 
، حيث تهدف مبادرة المركز الى 
متابعة تطوير االفــــــــكار العلمية 
ابتكارات  الى  المتأهلين  للطلبة 
ومشاريع مميزة والى تحفيزهم 
على االرتقاء في العلوم والرياضيات 

خارج نطاق المناهج الدراسية. جاسم بشارة

خالل توزيع 78 قسيمة زراعية لتربية األغنام

البدر: لن نتهاون مع الشركات غير الملتزمة بالشروط
مشعل السنعوسي:

أّكــــــــد رئيس مجلــــــــس اإلدارة 
المديــــــــر العــــــــام للهيئــــــــة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
جاسم البدر أن الهيئة ماضية 
في استراتيجيتها الرامية إلى 
تحقيــــــــق األمن الغذائي والعمل 
على كل ما من شأنه إثراء القطاع 
الحيواني والنباتي في البالد، 
والسعي الجاد إلى تخضيرها 
وإظهار نضرتها، وذلك في إطار 
مشاريع الخطة التنموية للدولة 
التي قطعت هيئة الزراعة شوطا 
كبيرا في ما يختص بها من تلك 
المشاريع، والتي توليها الهيئة 

أهمية كبيرة.
وشدد البدر في تصريح صحافي 
أدلى به على هامش توزيع الدفعة 
الثالثة من قسائم تربية األغنام 
واألعالف على الشركات المشاركة 
في تنفيذ مشروعي تربية وإنتاج 

األغنام وزراعة األعالف في منطقة 
العبدلي صبــــــــاح أمس، على أن 
الهيئة لن تتهاون مع أي شركة 
حصلــــــــت على قســــــــيمة زراعية 

ثم لــــــــم تلتزم مع الهيئة بتنفيذ 
بنود وشروط العقد المبرم خالل 
 الهيئة ستتخذ 

ّ
فترة معينة فإن

جميع اإلجراءات القانونية ضد 

الحيازات المخالفة أو القسائم 
ومن  االســــــــتخدام،  تسيء  التي 
ضمنهــــــــا تقديم ضمــــــــان إنجاز 
بقيمــــــــة 30 ألف دينار، في حين 

أن الهيئة لن تتردد في ســــــــحب 
القسيمة من الشركة ومصادرة 

مبلغ ضمان اإلنجاز.
مــــــــن جانبه، أكــــــــد مدير إدارة 
القسائم في الهيئة حسن علي 
الكندري أن هذه هي الدفعة الثالثة 
من قسائم األمن الغذائي وعددها 
78 قسيمة بمساحة 50 ألف متر 
مربع، وذلــــــــك في إطار المرحلة 
الثالثة من برنامج عمل الحكومة 
الخاص بتنمية الثروة الحيوانية 
في دولة الكويت، مشيرا إلى أن 
الهيئة وضعت اشتراطات على 
المتقدمة للحصول  الشــــــــركات 
على قســــــــيمة زراعيــــــــة منها أن 
يكون رأس مال الشــــــــركة نصف 
مليون دينار، وأن يكون لها عمل 
سابق في هذا المجال وأن تقدم 
دراسة جدوى خاصة، وفي حال 
رصــــــــد أي مخالفات فإن الهيئة 
ســــــــتقوم بسحب القســــــــيمة من 

الشركة المخالفة.

أكد دعم «التقدم العلمي» لمسابقة معرض الكويت العلمي

توزيع القسائم الزراعية لتربية األغنام
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األربعاء ٧ ديسمبر العدد

أكد ضرورة رعايتهم في املدارس الحكومية والخاصة 

م دعا لتضمني
ّ
مؤتمر صعوبات التعل

اإلعاقات التعليمية في قانون املعاقني

(تصوير نور هنداوي)
املتحدثون في الجلسة الختامية  

لقطة جماعية للمشاركني في املؤتمر

طالب املؤتمر الدولي األول لذوي 

االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة «صــعــوبــات 

الــتــعــلــم واضــــطــــراب تــشــتــت االنــتــبــاه 

/ فــــرط الـــنـــشـــاط»، ضـــــرورة تضمني 

اإلعـــــاقـــــات الــتــعــلــيــمــيــة ضـــمـــن املـــــادة 

األولــــــى مـــن قـــانـــون املـــعـــاقـــني، ودمـــج 

اإلعــــاقــــة وتــوفــيــر  األشــــخــــاص ذوي 

كــــل الـــخـــدمـــات والــــرعــــايــــة املــتــكــامــلــة 

فــــي جــمــيــع مـــــــدارس الــتــعــلــيــم الـــعـــام 

والــــخــــاص، ودعـــــا لـــتـــبـــادل الــخــبــرات 

وتدريب الكفاءات والكوادر الوطنية 

املــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال صــعــوبــات 

الـــتـــعـــلـــم، وإعــــــــــداد وتــــطــــويــــر بـــرامـــج 

الــتــدخــل املــبــكــر لــألطــفــال فــي عــمــر ما 

قبل املدرسة.

وشـــهـــدت فــعــالــيــات املــؤتــمــر الـــذي 

أقيم تحت شعار «املستقبل يجمعنا» 

الــعــديــد مـــن األنــشــطــة واملـــحـــاضـــرات 

والــــلــــقــــاءات واملـــنـــاقـــشـــات خـــــالل ٢٨ 

جــلــســة مــــن جـــلـــســـات املـــؤتـــمـــر الــــذي 

شارك فيه كوكبة من االختصاصيني 

والـــخـــبـــراء ومـــجـــمـــوعـــات كــبــيــرة من 

الــعــامــلــني فـــي املـــيـــدان واملــهــتــمــني به 

وأولياء األمــور، وخرج املؤتمر بهذه 

التوصيات: 

اإلعـــــاقـــــات  تـــضـــمـــني  ١- ضــــــــــرورة 

الــتــعــلــيــمــيــة ضــمــن املـــــادة األولـــــى من 

القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٠.

٢- تــحــقــيــقــًا لــلــتــوجــهــات الــعــاملــيــة 

قانون  بنود  تتضمنه  ومــا  واملحلية 

إنــشــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون ذوي 

اإلعاقة رقم ٨ /٢٠١٠ في بذل الجهود 

فـــي دمــــج األشــــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة 

وتــــوفــــيــــر كـــــل الــــخــــدمــــات والــــرعــــايــــة 

التعليم  مــدارس  املتكاملة في جميع 

العام والخاص.

بــتــطــويــر  االهــــتــــمــــام  ٣- ضــــــــرورة 

صعوبات  وتشخيص  قياس  أدوات 

االنــتــبــاه/  تشتت  واضــطــراب  التعلم 

فرط النشاط وبناء البرامج العالجية 

املناسبة.

٤- االســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــعـــاون ومــد 

جـــــســـــر الــــــتــــــواصــــــل بـــــــني مـــنـــظـــمـــات 

الحكومية  والجهات  املدني  املجتمع 

الــتــربــيــة،  وزارة  خـــاصـــة  وبــــصــــورة 

والقطاع الخاص.

وتـــــدريـــــب  الـــــخـــــبـــــرات  تــــــبــــــادل   -٥

الـــــــكـــــــفـــــــاءات والــــــــــكــــــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة 

املــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال صــعــوبــات 

الـــتـــعـــلـــم وتــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه وفـــــرط 

الـــــنـــــشـــــاط مــــــع تـــخـــصـــيـــص بــــرامــــج 

أكــاديــمــيــة مــمــثــلــة فـــي طــــرح دبــلــومــة 

دراسات عليا وماجستير في جامعة 

للتعليم  الـــعـــامـــة  والــهــيــئــة  الـــكـــويـــت 

الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب والــجــامــعــات 

الــخــاصــة فـــي تــخــصــيــص صــعــوبــات 

الــتــعــلــم واضــــطــــراب تــشــتــت االنــتــبــاه 

وفرط النشاط.

٦- االســتــمــرار فــي إجـــراء األبــحــاث 

الـــعـــلـــمـــيـــة املــــيــــدانــــيــــة وتــشــجــيــعــهــا 

لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة صـــعـــوبـــات 

الـــتـــعـــلـــم واالخــــــتــــــبــــــارات والــــبــــرامــــج 

املناسبة  الــعــربــيــة  باللغة  الــعــالجــيــة 

ملواجهتها.

الـــتـــوعـــويـــة  الـــــبـــــرامـــــج  إعــــــــــداد   -٧

األمـــور  املختلفة ألولــيــاء  واألنــشــطــة 

والـــعـــامـــلـــني فــــي الــتــعــلــيــم لــتــحــقــيــق 

الـــــتـــــواصـــــل الـــــفـــــعـــــال بــــــني املـــــدرســـــة 

والبيت.

التدخل  بــرامــج  إعـــداد وتطوير   -٨

املـــبـــكـــر لــــألطــــفــــال فـــــي عـــمـــر مـــــا قــبــل 

التعلم  لـــحـــاالت صــعــوبــات  املـــدرســـة 

واضــــطــــراب تــشــتــت االنـــتـــبـــاه وفـــرط 

الــنــشــاط ملـــا تــحــتــويــه مـــن أهــمــيــة في 

تهيئة الطفل ملرحلة دخول املدرسة.

٩- ضرورة االستعانة واالستفادة 

مــــن جــــهــــود املــــؤســــســــات اإلعـــالمـــيـــة 

تقنيات االتصال الحديثة في خدمة 

تشتت  واضــطــراب  التعلم  صعوبات 

االنــــتــــبــــاه مــــا يـــحـــقـــق ثـــقـــافـــة أســـريـــة 

ومجتمعية بهما.

عمل  ورش  بتوفير  االهــتــمــام   -١٠

تـــعـــالـــج املـــشـــكـــالت الــســلــوكــيــة الــتــي 

تواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

وتـــشـــتـــت االنـــتـــبـــاه وفــــــرط الـــنـــشـــاط، 

وتفعيل طرائق تعديل السلوك لديهم 

وتعزيز دور االختصاصي النفسي.

١١- دعم وتطوير البرامج الغذائية 

املناسبة والطبيعية كإحدى الوسائل 

املهمة التي يحتاجها األطفال الذين 

يعانون صعوبات التعلم واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط.

التنظيمية  اآللـــيـــات  تــطــويــر   -١٢

واإلداريـــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة فـــــي اإلشــــــــراف 

واملتابعة على املؤسسات التعليمية 

الخاصة التي توفر خدمات تعليمية 

االنتباه  وتشتت  التعلم  لصعوبات 

وفرط النشاط.
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غادة فرحات:

ازدانت قاعة التشــــــــريفات في 

مطار الكويت بالورود استقباال 

لمخترعي الكويت صادق قاسم 

وعبدالله بوالقاسم، اللذين وصال 

ســــــــاء اول من امس 
الى البالد م

محملين بالذهب، بعد مشاركتهما 

فــــــــي معرض دول شــــــــرق اوروبا 

لالختراعات في كرواتيا، حيث 

حصد المخترعان 3 ذهبيات وفضية 

وجائزة افضل اختراع رياضي 

وجائزة المعرض الكبرى وجائزة 

من اللجنة الصينية لالختراعات، 

حيث كان في استقبالهما رئيس 

مجلس ادارة النادي العلمي المهندس 

اياد الخرافي والنائب في مجلس 

االمة عدنان المطوع.

وفي هــــــــذا االطار هنأ النائب 

في مجلس االمة عدنان المطوع 

الكويت وشعبها على ما قدمه 

هذان المخترعان من انجازات، 

معربا عن شكره ألسرهما التي 

قدمت للمجتمع مثل هؤالء الشباب 

الناجحين المخترعين، مشيرا الى 

ان نجاحهم في تلك االختراعات 

مــــــــا للصناعة في البالد 
يعد دع

خصوصا ان الصناعة تعد ذات 

اهمية للكويت، رغم وجود النفط، 

مستطردا بالقول «علينا دعم هؤالء 

الشباب وتحفيزهم، وهم بحاجة 

لمن يتبنى افكارهم ويدعمهم للتقدم 

بها الى مسابقات دولية».

ودعا المطوع الهيئة العامة 

المخترعين  دعم  الى  للصناعة 

ومنحهم قسائم صناعية ليقيموا 

الخاصة،  صناعاتهــــــــم  عليهــــــــا 

كذلك دعمهــــــــم من قبل صندوق 

المستثمر الصغير والبنك الصناعي 

والمشروعات الصناعية، الفتا الى 

ان ســــــــمو االمير لم يقصر بدعم 

المشــــــــاريع الصغيرة من خالل 

تبرعه بنصف مليار للدول العربية 

واالسالمية، مؤكدا على اهمية 

دعم الصناعات الصغيرة عموما 

على ان تكون االولية في الدعم 

للصناعيين الذين استطاعوا ان 

يرفعوا اسم الكويت في المحافل 

الدولية.

وشدد على ضرورة ان يتبنى 

القطاع الخاص والتجار وغرفة 

التجارة  والصناعة هؤالء الشباب 

من خالل تحويل اختراعاتهم الى 

صناعة حقيقية، تفسح المجال 

امامهم الن يكون لديهم عمل خاص 

ينمي لديهم القدرة على االبداع 

واالعتماد على النفس، مؤكدا ان 

دور مجلــــــــس االمة هو االهتمام 

بمشــــــــاريع صغار المستثمرين 

وتهيئة  الصغيرة  والصناعات 

المكان المناســــــــب لهــــــــم من قبل 

هيئة الصناعة ودعمهم بالتمويل 

المناسب من قبل البنك الصناعي، 

المخترعين  الى توجيه  اضافة 

وتنمية قدراتهم من خالل المعاهد 

التطبيقية والبحثية الموجودة في 

الكويت، منوها الى ان الصناعات 

الصغيرة هي اساس الصناعات 

الكبيــــــــرة التي عليها تشــــــــجيع 

الصناعات الصغيرة لكي يكمل 

بعضها البعض.

واضاف المطوع : ليس غريبا 

على الكويت ان تستضيف المعرض 

الرابع لالختراعات في الشرق االوسط 

السيما انها ستكون مركزا تجاريا 

وصناعيا، مشددا على ضرورة 

االستفادة من المشاركة العلمية 

عبر استيراد العلوم وتصديرها، 

مؤكدا ان معرض االختراعات الرابع 

ا هاما من تحقيق  سيكون جزء

الرغبة االميرية بان تكون الكويت 

مركزا ماليا وتجاريا في المستقبل 

والمثقفين  العلماء  باستقطاب 

في جميع المجاالت.

من جهته قال امين عام النادي 

العلمي الكويتي يوسف الحمد 

في تصريح للصحافيين: «انها 

ليست المرة االولى التي يعود 

فيها المخترعان صادق قاســــــــم 

وعبد الله بوالقاسم  الى البالد 

محملين بالذهب والكؤوس»، الفتا 

الى ان مشاركاتهما في كل مرة 

بالمعارض الدولية لالختراعات 

ترفع اسم الكويت في المحافل 

العلمية الدولية عاليا.

واكد ان العقل المفكر اليعرف 

جنسية، وهذان المخترعان يثبتان 

في كل مشاركة دولية لهما انهما 

على خبرة علمية ومعرفية ولديهما 

القدرة علــــــــى المزيد من االبداع، 

داعيا الى الكف قليال عن الحديث 

بالسياسة واالهتمام بما يفعله 

اهل العلم.

من جهته  قدم مخترع العرب 

صادق قاسم  انجازه لسمو امير 

البالد وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي عامة، مؤكدا ان انجازه 

االخير هو استكمال لمجموعة 

االنجــــــــازات التــــــــي حققها خالل 

مشــــــــاركته في معــــــــارض دولية 

كمعرضــــــــي جنيــــــــف والواليات 

المتحدة األميركية ،معتبرا انها 

خطوة جيدة لتوزيع االنجازات 

عالميا.

وذكر انه حظي بجائزتين خاصتين 

خالل معرض كرواتيا هما جائزة 

المعرض الكبرى وجائزة االبداع 

من اللجنة االسيوية لالختراعات، 

مبينا ان ما يميز هذه المسابقة 

عن ســــــــابقاتها هو تركيز لجنة 

التحكيم على تصاميم االختراعات 

ما دفعنا الــــــــى تعديل تصاميم 

اختراعاتنا، خاصة اختراع جهاز 

الغوص للمخترع بوالقاسم الذي 

حاز على شعبية كبيرة من قبل 

الجمهور هناك.

واعلن قاسم عن خطوة جديدة 

من قبل مركز صباح االحمد لدعم 

المخترعين بشــــــــكل عام قريبا ، 

معربا عن شكره للنادي العلمي 

الكويتي الذي اسهم بشكل كبير 

في دعمهم عبر فتح ورش العمل 

االنتاجية ومركز الغوص لديه، 

ص بالشكر صالح الغيث وامين 
وخ

عام النادي يوسف الحمد وفهد 

الجمعة واصفا اياهم بالجنود 

المجهوليــــــــن وراء نجــــــــاح هــــــــذا 

االنجاز.

واكد قاسم مشاركته ورفاقه 

في معرض  بقــــــــوة  المخترعين 

االختراعات الرابع الذي ينظمه 

النادي العلمي في الـ 21 من الجاري 

برعاية سمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.   

بدوره قدم المخترع عبد الله 

بوالقاسم انجازه في المعرض 

لسمو االمير وسمو ولي العهد، 

معربا عن شكره لجميع الداعمين 

وخصوصا النادي العلمي الكويتي 

وشركة الخليج للكابالت ومركز 

صباح االحمد لدعم المبدعين، 

الفتا الــــــــى حصوله على جائزة 

خاصة خالل مشاركته بالمعرض 

وهي جائزة افضل اختراع رياضي 

اضافة الــــــــى 3 ذهبيات وفضية 

مع المخترع صادق قاسم،مشيرا 

الى المنافسة القوية التي شهدها 

المعرض.

واضاف : لقد شاركت باختراعين 

هما جهاز غوص يطفو فوق الماء 

ويعمل على الطاقة الشمســــــــية 

ويساعد الغواص على الغوص 

دون معدات، والجهاز الثاني عبارة 

عن جهاز يركب فوق قفص الصيد 

لصيد الطيور.
أعلن القائمون على مركز تقويم 

وتعليم الطفل «CCET»، والجمعية 

 «KALD» الكويتية الختالفات التعلم

تنظيمهما للمؤتمر الدولي األول 

لــــــــذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة: 

صعوبات التعلم واضطراب تشتت 

االنتباه/فرط النشاط، تحت شعار 

« المستقبل يجمعنا»، في الرابع 

والخامس من ديسمبر 2011، وذلك 

في فندق الريجنسي، تحت رعاية 

ســــــــمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد، وعلى مدار يومين.

 ويستقطب المؤتمر نخبة من 

الخبراء العالميين المختصين بمجال 

صعوبات التعلم بأنواعها واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط ، من 

وذلك  واألجنبية،  العربية  الدول 

إللقاء الضوء على آخر المستجدات 

بهذا المجال، والتي تهم ولي األمر، 

والطالــــــــب، والباحــــــــث ، والمعلم، 

والتربويين العاملين في المدارس 

األهلية والحكومية.  

 يهدف المؤتمر إلى بيان دور 

واألهلية  الحكومية  المؤسسات 

ومنظمــــــــات المجتمــــــــع المدنــــــــي، 

والهيئات الخيرية واإلنسانية في 

تقديم الخدمات التعليمية لطالب 

صعوبات التعلم وتشتت االنتباه/ 

فرط النشاط، وتعزيز المشاركة 

التفاعلية بين المدارس والمؤسسات 

الحكومية واألهلية.

صرحت المديــــــــر العام لمركز 

تقويــــــــم وتعليم الطفل فاتن داود 

البدر قائلة: «إننا نؤمن بأهمية 

المجتمعية في تحقيق  الشراكة 

أهــــــــداف المركــــــــز، وقــــــــد أيقنا من 

تجارب المركز منذ تأسيسه عام 

1984 بأن هناك رغبة لدى جميع 

األمور،  أولياء  األطراف وخاصة 

والمعلمين، لتقديم أفضل الرعاية 

لطالب صعوبات التعلم»، كما أكدت 

على «ضرورة وأهمية هذا المؤتمر 

الدولي لتأكيد ريادة دولة الكويت في 

الخدمات المقدمة لذوي صعوبات 

التعلم الخاصة وكذلك االختبارات 

التشخيصية والبرامج العالجية 

والتدريبية والمشروعات التربوية.     

ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية 

الكويتية الختالفات التعلم: آمال 

الساير: «يسعى المؤتمر إلى تحقيق 

أهدافه التي تنبع من إيماننا بأن 

كل طالب يستحق أن ينال فرصة 

النجاح، وأن طالب تلك الفئة من 

ذوي االحتياجات الخاصة أذكياء 

 
ً
ولديهم قدرة على تحقيق نجاحا

 إذا تم تعليمهم مهارات 
ً
ملحوظا

خاصة تســــــــاعدهم علــــــــى معرفة 

قدراتهم الســــــــتغاللها بما يصب 

في مصلحتهم».

 وأضافت الساير قائلة: «سيركز 

المؤتمر على تعزيز المشاركة التفاعلية 

بين المدارس والمؤسسات الحكومية 

ض بالخدمات 
واألهليــــــــة للنهــــــــو

التعليمية ألولئك الطلبة».

سليمان ثابت:

أشار نائب رئيس المجلس 

العالمي لخدمة زمالة المدمن 

المجهــــــــول رونالد بليك الى ان 

المجهولين  المدمنيــــــــن  زمالة 

زمالة عالميــــــــة تتكون من عدة 

مجتمعات تربطها مهمة واحدة، 

الفتا الى انها منبثقة من برنامج 

زمالة مدمني الكحول المجهولين 

الذي ظهر في أواخر األربعينيات. 

مبينا أنها توفر البيئة اآلمنة 

التي تمكن المدمنين من مساعدة 

ض للتوقف عن 
بعضهم البعــــــــ

التعاطي وتعلم كيفية العيش 

كأشخاص مقبولين ومساهمين 

في المجتمع.

وأكد بليك خالل اللقاء المفتوح 

الذي نظمته جمعية الصحافيين 

الكويتية مساء أول أمس أن أسلوب 

الزمالة غير مهني انما يعتمد 

المدمنين بعضهم  دعــــــــم  على 

البعض، وقال: تعمل المجموعة 

ذاتيا بحسب التقاليد، مبينا ان 

اهم مفاتيح نجاح الزمالة هو 

القيمة العالجية لمدمنين يعملون 

مع مدمنين آخرين حيث يشارك 

ضاء نجاحهم وصعوباتهم 
االع

في التغلب على االدمان. 

وأضاف: تعد الزمالة واحدة من 

أقدم واكبر الجمعيات في العالم 

من المتعافين على المخدرات، 

مشــــــــيرا الى أن االجتماع االول 

لها عقد عام 1953م ومنذ ذلك 

الحين استمرت في التطور. مبينا 

ان برنامج الزمالة شامل صمد 

أمام تحديات الزمن. وتابع: وصل 

ضاء الزمالة الى 500 الف 
عدد أع

عضو من دول عدة وحضارات 

مختلفــــــــة، وهناك ما يقارب 58 

الف اجتماع اسبوعي في اكثر 

من 131 دولة حول العالم، منها 

200 اجتماع.

ضاء زمالة 
من جانبه قال احد أع

المدمن المجهول في الكويت ان 

أول اجتماع للزمالة في الكويت 

عقد فــــــــي 28 اغســــــــطس 1994، 

تــــــــا الى أن عدد االجتماعات
الف

اجتماعــــــــا   14 الــــــــى  وصــــــــل   

اسبوعيا.

وأضاف: نتكون من 7 مجاميع 

بعضوية 100 عضو يحضرون 

االجتماعات اليومية بانتظام، 

ذاكرا ان الزمالة في الكويت تقوم 

بطباعة الكتيبات بـ 3 لغات (العربية، 

االنجليزية، والفارسية).
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يقام تحت رعاية األمير ويستقطب نخبة من الخبراء العالميين

أكد خالل اللقاء أن زمالة المدمن المجهول تعتمد على دعم المدمنين لبعضهم

انطالق المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات

بليك: البرنامج صمد أمام التحديات

� الساير: الطالب ذوو االحتياجات 

الخاصة أذكياء ولديهم قدرة

على تحقيق النجاح

� البدر: نؤمن بأهمية الشراكة 

المجتمعية لتحقيق أهداف مركز 

تقويم وتعليم الطفل 

� هناك ما يقارب 58 ألف اجتماع أسبوعي

في أكثر من 131 دولة حول العالم

� أول اجتماع للزمالة في الكويت

في 28 أغسطس 1994

المنصور: تعاون بين الكويت 

و«منثور العربية» في الوقاية

من المخدرات
عزة عثمان: 

اشــــــــاد وكيــــــــل وزارة الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة والعمل

 للشــــــــؤون القانونية رئيــــــــس لحنة التوعيــــــــة والوقاية 

مــــــــن المخدرات   منصــــــــور المنصور بالتعــــــــاون الكبير 

والمثمر بين الوزارة والمكتب االنمائي لالمم المتحدة

مــــــــن خالل البرامج والخطط وتبادل الخبرات في مجال 

التوعية والوقاية مــــــــن المخدرات والذي يقدمه المكتب 

ضا المشاركة في فعاليات  وانشطة 
ضاء اللجنة واي

الع

اللجنة.

واشار المنصور الى ان اهم انجازات اللجنة هو التوقيع 

على مذكرة التفاهم بين مؤسسة منثور العربية لوقاية 

االطفال والشــــــــباب من المخدرات ودولة الكويت بشأن 

اقامة برامج وقائية مشــــــــتركة جاء ذلك خالل االجتماع 

الذي عقده مع وفد من المكتب االنمائي لالمم المتحدة 

برئاسة الدكتور ايهاب الخراط المدير العام والذي اشاد 

بالتعاون الكبير بين المكتب والوزارة في كل المجاالت 

مشــــــــيرا الــــــــى ان المكتب وبالتعاون مع وزارة الشــــــــؤون 

االجتماعيــــــــة والعمل يتــــــــم تنظيم العديد مــــــــن البرامج 

واعداد خطط استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات

من خالل تبــــــــادل الخبرات والتجــــــــارب الدولية ووضع

برامج توعوية وتدريــــــــب لالخصائيين واالخصائيات 

للتعاون مع االســــــــر والمدمنين وابــــــــراز الدور االعالمي 

عن طريــــــــق فالشــــــــات توضح خطــــــــورة افــــــــة المخدرات

كمرشــــــــدين المتعافيــــــــن  وتوظيــــــــف  المجتمــــــــع  علــــــــى 

ومراجعــــــــة التشــــــــريعات والقوانيــــــــن للمشــــــــاركين فــــــــي 

اللجنة.

«الصحافيين» ترحب بتعيين 

 لإلعالم
ً حمد الجابر وزيرا

عبر أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية 

فيصــــــــل القناعي عن ترحيب وارتياح الجمعية بتعيين 

 لالعالم وتأديته اليمين 
ً
الشيخ حمد جابر العلي وزيرا

الدستورية يوم أمس أمام سمو األمير.

ووصف أمين سر الجمعية اختيار الشيخ حمد لهذا 

المنصــــــــب باالختيار الموفــــــــق لرجل مناســــــــب للمكان

 المناســــــــب لمــــــــا عرف عنــــــــه من كفــــــــاءة وقــــــــدرة مهنية

وشــــــــخصية تؤهله للقيام بــــــــدور كبير ألصالح اوضاع

الكاملــــــــة الفرصــــــــة  منحــــــــه  متمنيــــــــا  االعــــــــالم،  وزارة 

طــــــــاء والعمــــــــل بهــــــــدوء من أجــــــــل االنجــــــــاز وتطوير 
للع

الوزارة.

بعد مشاركتهما في معرض دول شرق أوروبا لالختراعات 

قاسم وبوالقاسم يعودان إلى الكويت محّملين بالذهب والكؤوس

� المطوع: 

نجاحهما

 
ً يعد دعما

للصناعة

في البالد

� الحمد: 

لنبتعد قليًال

عن السياسة 

ونهتم بأهل 

العلم

المطوع والخرافي يحتفالن بالمخترعين

غادة فرحات:

ازدانت قاعة التشــــــــريفات في 

مطار الكويت بالورود استقباال 

لمخترعي الكويت صادق قاسم 

وعبدالله بوالقاسم، اللذين وصال 

ســــــــاء اول من امس 
الى البالد م

محملين بالذهب، بعد مشاركتهما 

فــــــــي معرض دول شــــــــرق اوروبا 

لالختراعات في كرواتيا، حيث 

حصد المخترعان 3 ذهبيات وفضية 

وجائزة افضل اختراع رياضي 

وجائزة المعرض الكبرى وجائزة 

من اللجنة الصينية لالختراعات، 

حيث كان في استقبالهما رئيس 

مجلس ادارة النادي العلمي المهندس 

اياد الخرافي والنائب في مجلس 

االمة عدنان المطوع.

وفي هــــــــذا االطار هنأ النائب 

في مجلس االمة عدنان المطوع 

الكويت وشعبها على ما قدمه 

هذان المخترعان من انجازات، 

معربا عن شكره ألسرهما التي 

قدمت للمجتمع مثل هؤالء الشباب 

الناجحين المخترعين، مشيرا الى 

ان نجاحهم في تلك االختراعات 

مــــــــا للصناعة في البالد 
يعد دع

خصوصا ان الصناعة تعد ذات 

اهمية للكويت، رغم وجود النفط، 

مستطردا بالقول «علينا دعم هؤالء 

الشباب وتحفيزهم، وهم بحاجة 

لمن يتبنى افكارهم ويدعمهم للتقدم 

بها الى مسابقات دولية».

ودعا المطوع الهيئة العامة 

المخترعين  دعم  الى  للصناعة 

ومنحهم قسائم صناعية ليقيموا 

الخاصة،  صناعاتهــــــــم  عليهــــــــا 

كذلك دعمهــــــــم من قبل صندوق 

المستثمر الصغير والبنك الصناعي 

والمشروعات الصناعية، الفتا الى 

ان ســــــــمو االمير لم يقصر بدعم 

المشــــــــاريع الصغيرة من خالل 

تبرعه بنصف مليار للدول العربية 

واالسالمية، مؤكدا على اهمية 

دعم الصناعات الصغيرة عموما 

على ان تكون االولية في الدعم 

للصناعيين الذين استطاعوا ان 

يرفعوا اسم الكويت في المحافل 

الدولية.

وشدد على ضرورة ان يتبنى 

القطاع الخاص والتجار وغرفة 

التجارة  والصناعة هؤالء الشباب 

من خالل تحويل اختراعاتهم الى 

صناعة حقيقية، تفسح المجال 

امامهم الن يكون لديهم عمل خاص 

ينمي لديهم القدرة على االبداع 

واالعتماد على النفس، مؤكدا ان 

دور مجلــــــــس االمة هو االهتمام 

بمشــــــــاريع صغار المستثمرين 

وتهيئة  الصغيرة  والصناعات 

المكان المناســــــــب لهــــــــم من قبل 

هيئة الصناعة ودعمهم بالتمويل 

المناسب من قبل البنك الصناعي، 

المخترعين  الى توجيه  اضافة 

وتنمية قدراتهم من خالل المعاهد 

التطبيقية والبحثية الموجودة في 

الكويت، منوها الى ان الصناعات 

الصغيرة هي اساس الصناعات 

الكبيــــــــرة التي عليها تشــــــــجيع 

الصناعات الصغيرة لكي يكمل 

بعضها البعض.

واضاف المطوع : ليس غريبا 

على الكويت ان تستضيف المعرض 

الرابع لالختراعات في الشرق االوسط 

السيما انها ستكون مركزا تجاريا 

وصناعيا، مشددا على ضرورة 

االستفادة من المشاركة العلمية 

عبر استيراد العلوم وتصديرها، 

مؤكدا ان معرض االختراعات الرابع 

ا هاما من تحقيق  سيكون جزء

الرغبة االميرية بان تكون الكويت 

مركزا ماليا وتجاريا في المستقبل 

والمثقفين  العلماء  باستقطاب 

في جميع المجاالت.

من جهته قال امين عام النادي 

العلمي الكويتي يوسف الحمد 

في تصريح للصحافيين: «انها 

ليست المرة االولى التي يعود 

فيها المخترعان صادق قاســــــــم 

وعبد الله بوالقاسم  الى البالد 

محملين بالذهب والكؤوس»، الفتا 

الى ان مشاركاتهما في كل مرة 

بالمعارض الدولية لالختراعات 

ترفع اسم الكويت في المحافل 

العلمية الدولية عاليا.

واكد ان العقل المفكر اليعرف 

جنسية، وهذان المخترعان يثبتان 

في كل مشاركة دولية لهما انهما 

على خبرة علمية ومعرفية ولديهما 

القدرة علــــــــى المزيد من االبداع، 

داعيا الى الكف قليال عن الحديث 

بالسياسة واالهتمام بما يفعله 

اهل العلم.

من جهته  قدم مخترع العرب 

صادق قاسم  انجازه لسمو امير 

البالد وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي عامة، مؤكدا ان انجازه 

االخير هو استكمال لمجموعة 

االنجــــــــازات التــــــــي حققها خالل 

مشــــــــاركته في معــــــــارض دولية 

كمعرضــــــــي جنيــــــــف والواليات 

المتحدة األميركية ،معتبرا انها 

خطوة جيدة لتوزيع االنجازات 

عالميا.

وذكر انه حظي بجائزتين خاصتين 

خالل معرض كرواتيا هما جائزة 

المعرض الكبرى وجائزة االبداع 

من اللجنة االسيوية لالختراعات، 

مبينا ان ما يميز هذه المسابقة 

عن ســــــــابقاتها هو تركيز لجنة 

التحكيم على تصاميم االختراعات 

ما دفعنا الــــــــى تعديل تصاميم 

اختراعاتنا، خاصة اختراع جهاز 

الغوص للمخترع بوالقاسم الذي 

حاز على شعبية كبيرة من قبل 

الجمهور هناك.

واعلن قاسم عن خطوة جديدة 

من قبل مركز صباح االحمد لدعم 

المخترعين بشــــــــكل عام قريبا ، 

معربا عن شكره للنادي العلمي 

الكويتي الذي اسهم بشكل كبير 

في دعمهم عبر فتح ورش العمل 

االنتاجية ومركز الغوص لديه، 

ص بالشكر صالح الغيث وامين 
وخ

عام النادي يوسف الحمد وفهد 

الجمعة واصفا اياهم بالجنود 

المجهوليــــــــن وراء نجــــــــاح هــــــــذا 

االنجاز.

واكد قاسم مشاركته ورفاقه 

في معرض  بقــــــــوة  المخترعين 

االختراعات الرابع الذي ينظمه 

النادي العلمي في الـ 21 من الجاري 

برعاية سمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.   

بدوره قدم المخترع عبد الله 

بوالقاسم انجازه في المعرض 

لسمو االمير وسمو ولي العهد، 

معربا عن شكره لجميع الداعمين 

وخصوصا النادي العلمي الكويتي 

وشركة الخليج للكابالت ومركز 

صباح االحمد لدعم المبدعين، 

الفتا الــــــــى حصوله على جائزة 

خاصة خالل مشاركته بالمعرض 

وهي جائزة افضل اختراع رياضي 

اضافة الــــــــى 3 ذهبيات وفضية 

مع المخترع صادق قاسم،مشيرا 

الى المنافسة القوية التي شهدها 

المعرض.

واضاف : لقد شاركت باختراعين 

هما جهاز غوص يطفو فوق الماء 

ويعمل على الطاقة الشمســــــــية 

ويساعد الغواص على الغوص 

دون معدات، والجهاز الثاني عبارة 

عن جهاز يركب فوق قفص الصيد 

لصيد الطيور.
أعلن القائمون على مركز تقويم 

وتعليم الطفل «CCET»، والجمعية 

 «KALD» الكويتية الختالفات التعلم

تنظيمهما للمؤتمر الدولي األول 

لــــــــذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة: 

صعوبات التعلم واضطراب تشتت 

االنتباه/فرط النشاط، تحت شعار 

« المستقبل يجمعنا»، في الرابع 

والخامس من ديسمبر 2011، وذلك 

في فندق الريجنسي، تحت رعاية 

ســــــــمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد، وعلى مدار يومين.

 ويستقطب المؤتمر نخبة من 

الخبراء العالميين المختصين بمجال 

صعوبات التعلم بأنواعها واضطراب 

تشتت االنتباه وفرط النشاط ، من 

وذلك  واألجنبية،  العربية  الدول 

إللقاء الضوء على آخر المستجدات 

بهذا المجال، والتي تهم ولي األمر، 

والطالــــــــب، والباحــــــــث ، والمعلم، 

والتربويين العاملين في المدارس 

األهلية والحكومية.  

 يهدف المؤتمر إلى بيان دور 

واألهلية  الحكومية  المؤسسات 

ومنظمــــــــات المجتمــــــــع المدنــــــــي، 

والهيئات الخيرية واإلنسانية في 

تقديم الخدمات التعليمية لطالب 

صعوبات التعلم وتشتت االنتباه/ 

فرط النشاط، وتعزيز المشاركة 

التفاعلية بين المدارس والمؤسسات 

الحكومية واألهلية.

صرحت المديــــــــر العام لمركز 

تقويــــــــم وتعليم الطفل فاتن داود 

البدر قائلة: «إننا نؤمن بأهمية 

المجتمعية في تحقيق  الشراكة 

أهــــــــداف المركــــــــز، وقــــــــد أيقنا من 

تجارب المركز منذ تأسيسه عام 

1984 بأن هناك رغبة لدى جميع 

األمور،  أولياء  األطراف وخاصة 

والمعلمين، لتقديم أفضل الرعاية 

لطالب صعوبات التعلم»، كما أكدت 

على «ضرورة وأهمية هذا المؤتمر 

الدولي لتأكيد ريادة دولة الكويت في 

الخدمات المقدمة لذوي صعوبات 

التعلم الخاصة وكذلك االختبارات 

التشخيصية والبرامج العالجية 

والتدريبية والمشروعات التربوية.     

ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية 

الكويتية الختالفات التعلم: آمال 

الساير: «يسعى المؤتمر إلى تحقيق 

أهدافه التي تنبع من إيماننا بأن 

كل طالب يستحق أن ينال فرصة 

النجاح، وأن طالب تلك الفئة من 

ذوي االحتياجات الخاصة أذكياء 

 
ً
ولديهم قدرة على تحقيق نجاحا

 إذا تم تعليمهم مهارات 
ً
ملحوظا

خاصة تســــــــاعدهم علــــــــى معرفة 

قدراتهم الســــــــتغاللها بما يصب 

في مصلحتهم».

 وأضافت الساير قائلة: «سيركز 

المؤتمر على تعزيز المشاركة التفاعلية 

بين المدارس والمؤسسات الحكومية 

ض بالخدمات 
واألهليــــــــة للنهــــــــو

التعليمية ألولئك الطلبة».

سليمان ثابت:

أشار نائب رئيس المجلس 

العالمي لخدمة زمالة المدمن 

المجهــــــــول رونالد بليك الى ان 

المجهولين  المدمنيــــــــن  زمالة 

زمالة عالميــــــــة تتكون من عدة 

مجتمعات تربطها مهمة واحدة، 

الفتا الى انها منبثقة من برنامج 

زمالة مدمني الكحول المجهولين 

الذي ظهر في أواخر األربعينيات. 

مبينا أنها توفر البيئة اآلمنة 

التي تمكن المدمنين من مساعدة 

ض للتوقف عن 
بعضهم البعــــــــ

التعاطي وتعلم كيفية العيش 

كأشخاص مقبولين ومساهمين 

في المجتمع.

وأكد بليك خالل اللقاء المفتوح 

الذي نظمته جمعية الصحافيين 

الكويتية مساء أول أمس أن أسلوب 

الزمالة غير مهني انما يعتمد 

المدمنين بعضهم  دعــــــــم  على 

البعض، وقال: تعمل المجموعة 

ذاتيا بحسب التقاليد، مبينا ان 

اهم مفاتيح نجاح الزمالة هو 

القيمة العالجية لمدمنين يعملون 

مع مدمنين آخرين حيث يشارك 

ضاء نجاحهم وصعوباتهم 
االع

في التغلب على االدمان. 

وأضاف: تعد الزمالة واحدة من 

أقدم واكبر الجمعيات في العالم 

من المتعافين على المخدرات، 

مشــــــــيرا الى أن االجتماع االول 

لها عقد عام 1953م ومنذ ذلك 

الحين استمرت في التطور. مبينا 

ان برنامج الزمالة شامل صمد 

أمام تحديات الزمن. وتابع: وصل 

ضاء الزمالة الى 500 الف 
عدد أع

عضو من دول عدة وحضارات 

مختلفــــــــة، وهناك ما يقارب 58 

الف اجتماع اسبوعي في اكثر 

من 131 دولة حول العالم، منها 

200 اجتماع.

ضاء زمالة 
من جانبه قال احد أع

المدمن المجهول في الكويت ان 

أول اجتماع للزمالة في الكويت 

عقد فــــــــي 28 اغســــــــطس 1994، 

تــــــــا الى أن عدد االجتماعات
الف

اجتماعــــــــا   14 الــــــــى  وصــــــــل   

اسبوعيا.

وأضاف: نتكون من 7 مجاميع 

بعضوية 100 عضو يحضرون 

االجتماعات اليومية بانتظام، 

ذاكرا ان الزمالة في الكويت تقوم 

بطباعة الكتيبات بـ 3 لغات (العربية، 

االنجليزية، والفارسية).
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يقام تحت رعاية األمير ويستقطب نخبة من الخبراء العالميين

أكد خالل اللقاء أن زمالة المدمن المجهول تعتمد على دعم المدمنين لبعضهم

انطالق المؤتمر الدولي لذوي االحتياجات

بليك: البرنامج صمد أمام التحديات

� الساير: الطالب ذوو االحتياجات 

الخاصة أذكياء ولديهم قدرة

على تحقيق النجاح

� البدر: نؤمن بأهمية الشراكة 

المجتمعية لتحقيق أهداف مركز 

تقويم وتعليم الطفل 

� هناك ما يقارب 58 ألف اجتماع أسبوعي

في أكثر من 131 دولة حول العالم

� أول اجتماع للزمالة في الكويت

في 28 أغسطس 1994

المنصور: تعاون بين الكويت 

و«منثور العربية» في الوقاية

من المخدرات
عزة عثمان: 

اشــــــــاد وكيــــــــل وزارة الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة والعمل

 للشــــــــؤون القانونية رئيــــــــس لحنة التوعيــــــــة والوقاية 

مــــــــن المخدرات   منصــــــــور المنصور بالتعــــــــاون الكبير 

والمثمر بين الوزارة والمكتب االنمائي لالمم المتحدة

مــــــــن خالل البرامج والخطط وتبادل الخبرات في مجال 

التوعية والوقاية مــــــــن المخدرات والذي يقدمه المكتب 

ضا المشاركة في فعاليات  وانشطة 
ضاء اللجنة واي

الع

اللجنة.

واشار المنصور الى ان اهم انجازات اللجنة هو التوقيع 

على مذكرة التفاهم بين مؤسسة منثور العربية لوقاية 

االطفال والشــــــــباب من المخدرات ودولة الكويت بشأن 

اقامة برامج وقائية مشــــــــتركة جاء ذلك خالل االجتماع 

الذي عقده مع وفد من المكتب االنمائي لالمم المتحدة 

برئاسة الدكتور ايهاب الخراط المدير العام والذي اشاد 

بالتعاون الكبير بين المكتب والوزارة في كل المجاالت 

مشــــــــيرا الــــــــى ان المكتب وبالتعاون مع وزارة الشــــــــؤون 

االجتماعيــــــــة والعمل يتــــــــم تنظيم العديد مــــــــن البرامج 

واعداد خطط استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات

من خالل تبــــــــادل الخبرات والتجــــــــارب الدولية ووضع

برامج توعوية وتدريــــــــب لالخصائيين واالخصائيات 

للتعاون مع االســــــــر والمدمنين وابــــــــراز الدور االعالمي 

عن طريــــــــق فالشــــــــات توضح خطــــــــورة افــــــــة المخدرات

كمرشــــــــدين المتعافيــــــــن  وتوظيــــــــف  المجتمــــــــع  علــــــــى 

ومراجعــــــــة التشــــــــريعات والقوانيــــــــن للمشــــــــاركين فــــــــي 

اللجنة.

«الصحافيين» ترحب بتعيين 

 لإلعالم
ً حمد الجابر وزيرا

عبر أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية 

فيصــــــــل القناعي عن ترحيب وارتياح الجمعية بتعيين 

 لالعالم وتأديته اليمين 
ً
الشيخ حمد جابر العلي وزيرا

الدستورية يوم أمس أمام سمو األمير.

ووصف أمين سر الجمعية اختيار الشيخ حمد لهذا 

المنصــــــــب باالختيار الموفــــــــق لرجل مناســــــــب للمكان

 المناســــــــب لمــــــــا عرف عنــــــــه من كفــــــــاءة وقــــــــدرة مهنية

وشــــــــخصية تؤهله للقيام بــــــــدور كبير ألصالح اوضاع

الكاملــــــــة الفرصــــــــة  منحــــــــه  متمنيــــــــا  االعــــــــالم،  وزارة 

طــــــــاء والعمــــــــل بهــــــــدوء من أجــــــــل االنجــــــــاز وتطوير 
للع

الوزارة.

بعد مشاركتهما في معرض دول شرق أوروبا لالختراعات 

قاسم وبوالقاسم يعودان إلى الكويت محّملين بالذهب والكؤوس

� المطوع: 

نجاحهما

 
ً يعد دعما

للصناعة

في البالد

� الحمد: 

لنبتعد قليًال

عن السياسة 

ونهتم بأهل 

العلم

المطوع والخرافي يحتفالن بالمخترعين

قتصاد
ا
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خدمات ومنتجات

 نقاط يمكن استبدالها بمبالغ نقدية 

 في مركز ديسكفري 

 مبيعاتها ارتفعت الى 41.5 مليون دينار 

 ً  28 رابحا

 الساير: استعرضنا استراتيجيات التدريس الجديدة 

«الخليج»: برنامج مكافآت

عند استخدام فيزا وماستر كارد

«برقان»: أنشطة ترفيهية لعمالء 

حساب «بوبا لألطفال»

بزيارة فريدة وتجربة غنية باملتعة 

والـــتـــشـــويـــق فــــي عـــالـــم فــــيــــراري فــي 

أبـــوظـــبـــي. ومــــع كـــل 20 ديــــنــــارا يتم 

ايــداعــهــا فــي حساب الــعــمــالء، تــزداد 

بالسحب، كما يحظى  الــفــوز  فــرص 

حاملوا الحساب بخصومات فورية 

في عدد من املحالت املختارة.

ويمكن فتح حساب «بوبا» بحد 

أدنـــى 10 دنــانــيــر، ومـــن دون رســوم 

األطــفــال عند فتح  للحساب، ويــنــال 

الــحــســاب بــطــاقــة ســحــب آلـــي يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أجــــهــــزة الــســحــب 

اآللي، أو لدى نقاط البيع في الكويت 

وحول العالم. 

حساب «بوبا لألطفال»، الذي صمم 

بـــــدوره لــيــتــالءم مـــع الــصــغــار حتى 

األهــالــي  عمر 14 ســنــة، حيث يمنح 

فرصة االدخــار ألطفالهم، إضافة ملا 

يقدمه الحساب من مكافآت وانشطة 

ترفيهية وتعليمية تناسب األطفال 

وتثقفهم حول العمل املصرفي. 

بإجراء  «بــوبــا»  حساب  وسيقوم 

ســحــبــني فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر ومـــايـــو 

2012، ليوفر ألصحاب هذا الحساب 

مـــن الـــصـــغـــار فـــرصـــة الـــفـــوز بــرحــلــة 

التذاكر  أبوظبي شاملة  إلى  عائلية 

والـــســـكـــن، بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســفــريــات 

ريـــتـــز، لــيــنــعــم الـــفـــائـــزون وعــائــلــتــهــم 

 اعــــلــــن بـــنـــك بــــرقــــان انــــــه ســيــنــظــم 

احتفاالً خاصًا بعمالء حساب «بوبا 

لألطفال»، وذلك في مركز ديسكفري 

الساعة 5:00 مساء  الــيــوم، في تمام 

هـــذا  مــــســــاءً.  الـــســـاعـــة 8:00  وحـــتـــى 

وســتــضــم االحــتــفــالــيــة بــاقــة متميزة 

من األنشطة التفاعلية لألطفال، مثل 

تقديم فقرات موسيقية والرسم على 

باإلضافة  الشعر،  وتجديل  الــوجــه، 

املقدمة من  الجوائز  العديد من  إلــى 

قبل البنك.

ويشجع بنك برقان األهالي على 

اصــطــحــاب اطــفــالــهــم لــحــضــور هــذا 

اكثر على  املمتع، والــتــعــرف  الــحــدث 

جمعية الروضة وحولي:

توزيع 10% على املساهمني 

AUK تعلن الفائزين في مسابقة 

«معرض رئيس الجامعة»

«الوطنية لالتصاالت» ترعى مؤتمر

«كالد» لذوي صعوبات التعلم

وقالت  السخي  وتبرعها  للمؤتمر 

«ان مـــركـــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل 

والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة الخــتــالفــات 

الـــتـــعـــلـــم يـــعـــمـــلـــون مــــن اجـــــل طـــالب 

فقط  لــيــس  التعلم  ذوي صــعــوبــات 

فــي دولــة الكويت وانــمــا فــي الوطن 

العربي ككل»

وحــــــــــول فـــــكـــــرة املـــــؤتـــــمـــــر أكــــــدت 

يهدف  املؤتمر  «أن  بالقول  الساير 

التعليمية  بــالــخــدمــات  لــلــنــهــوض 

لــطــلــبــة صــعــوبــات الــتــعــلــم وتشتت 

االنــتــبــاه /فــــرط الــنــشــاط وذلــــك من 

خــــالل تــعــزيــز املـــشـــاركـــة الــتــفــاعــلــيــة 

بني املدارس واملؤسسات الحكومية 

واألهــلــيــة وإلــقــاء الــضــوء عــلــى آخــر 

الــقــضــايــا واملـــســـتـــجـــدات الــتــربــويــة 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــدريـــس الــتــي 

تناولت هــذه االضــطــرابــات، إضافة 

التوجه إلى أسر وأولياء أمور  إلى 

ملساعدتهم  التعلم  طلبة صعوبات 

على فهم هذا االضطراب وبالتالي 

مـــســـاعـــدة أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى تــخــطــيــه 

لتحقيق أهدافه الرئيسية».

ونـــقـــص اإلنـــتـــبـــاه، وكـــذلـــك تــالمــذة 

جامعيون وأكاديميون. 

وبــــدورهــــا أعـــربـــت نـــائـــب رئــيــس 

التعلم  لصعوبات  الــدولــي  املؤتمر 

من أهمية في بناء أجيال املستقبل. 

«سعينا  قائال:  البالول  وأضــاف 

من خالل رعايتنا ملؤتمر كالد إلى 

لـــفـــت انـــتـــبـــاه األهــــالــــي واألســــاتــــذة 

إلــى قضية الطالب ذوي صعوبات 

الــــتــــعــــلــــم، وحــــقــــهــــم فـــــي الـــحـــصـــول 

عــلــى أفـــضـــل مــســتــويــات الــتــدريــس 

والـــثـــقـــافـــة. هـــــؤالء الــطــلــبــة بــحــاجــة 

وتنبيه  ودعــمــنــا  ملساعدتنا  مــاســة 

املجتمع إلى قضيتهم، كما نشجع 

جــمــيــع الــعــامــلــني فـــي قــطــاع تعليم 

عــلــى  الـــتـــعـــلـــم  الــــصــــعــــوبــــات  ذوي 

االســـتـــمـــرار فـــي جــهــودهــم الــهــادفــة 

واملفيدة للمجتمع الكويتي ككل». 

وشارك في جلسات املؤتمر، على 

مــــدار يــومــني، مــمــثــلــون عــن وزارات 

الـــتـــربـــيـــة والـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

والــصــحــة، ومــســؤولــون مــن الهيئة 

العامة لذوي االحتياجات الخاصة، 

وأخـــصـــائـــيـــون ومـــســـتـــشـــارون فــي 

عـــلـــم الـــنـــفـــس والــــتــــدريــــب والــنــطــق 

والتعليم. كما حضر املؤتمر أهالي 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

عن  لالتصاالت  الوطنية  أعلنت 

رعـــايـــتـــهـــا مـــؤتـــمـــر «كــــالــــد» ومـــركـــز 

تقويم وتعليم الطفل، الذي نظمته 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة الخـــتـــالفـــات 

التعلم «كالد» يومي 4 و5 ديسمبر 

الجاري، في فندق الريجنسي.

مساعدة  كيفية  املؤتمر  وتــنــاول 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

املــــــــــــدارس  فـــــــي  االدراك  ونــــــقــــــص 

الــــخــــاصــــة والــــحــــكــــومــــيــــة، وهــــــدف 

إلــــى تــحــســني الـــتـــعـــاون بـــني جميع 

املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــن جــهــة، 

والــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــحــكــومــيــة 

وغــيــر الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة من 

جهة أخرى.

وتعليقا على رعاية هذا املؤتمر، 

أكد مدير إدارة العالقات العامة في 

الــوطــنــيــة لـــالتـــصـــاالت عــبــدالــعــزيــز 

الــتــزام الوطنية تــجــاه فئة  الــبــالــول 

فــي  الـــخـــاصـــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 

لدعمهم  الــدائــم  وسعيها  الــكــويــت، 

بشتى الــطــرق، مشيرا إلــى ضــرورة 

تحسني نظام التعليم الخاص ملا له 

واضــــــــطــــــــراب تــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه / 

فـــــــرط الــــنــــشــــاط امـــــــــال الـــســـايـــرعـــن 

الشركة  تقدير  على  شكرها  جزيل 

الــــوطــــنــــيــــة لـــــإلتـــــصـــــاالت ودعـــمـــهـــا 

● 
 آمال الساير

● 

 عبدالعزيز البالول

● 
 علي شلبي

تمتد  البرنامج  هــذا  من  االستفادة 

إلى جميع املتاجر في جميع أنحاء 

العالم، وهذا ما يميز برنامجنا عن 

برامج الوالء األخرى.»

وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن النقاط 

الــتــي تـــم اكــتــســابــهــا تــبــقــى ســاريــة 

املـــفـــعـــول إلـــــى أن يـــقـــوم صــاحــبــهــا 

بـــاملـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــبــالــغ 

نــقــديــة، مــا لــم يــقــم بــإلــغــاء البطاقة 

البطاقة  بنفسه. وفــي حــال ضــيــاع 

ستنقل  ســرقــتــهــا،  أو  االئــتــمــانــيــة 

بديلة.  بطاقة  إلــى  تلقائيًا  الــنــقــاط 

ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الـــــــعـــــــمـــــــالء مــــعــــرفــــة 

رصـــيـــدهـــم مــــن الـــنـــقـــاط مــــن خـــالل 

مــركــز خــدمــة الــعــمــالء املــتــوفــر على 

مدار الساعة. 

وأضـــاف شلبي: «بــاإلضــافــة إلى 

برنامج الــوالء الجديد الــذي يوفره 

بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج، ســـنـــواصـــل تــقــديــم 

برنامج مكافآت الخليج، وهو أحد 

الــبــرامــج األقــــوى واألكـــثـــر شمولية 

فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث يــوفــر للعمالء 

مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الــــعــــروض 

الــتــي تــتــضــّمــن خــصــومــات مجزية 

وقــســائــم شــرائــيــة مــقــّدمــة مـــن 120 

تاجرا في 300 محل في الكويت». 

جميع معامالتهم عند استخدامهم 

بــطــاقــاتــهــم االئـــتـــمـــانـــيـــة الــــصــــادرة 

مـــن بــنــك الــخــلــيــج، ســـــواء كــــان ذلــك 

للشراء من املتاجر أو عبر االنترنت 

أو لــعــمــل ســحــب نــقــدي مـــن أجــهــزة 

 عن أن امكانية 
الصراف اآللي، فضالً

والء  برنامج  الخليج  بنك   أطلق 

حـــصـــري لــعــمــالئــه فـــي 4 ديــســمــبــر 

كــل  عـــلـــى  نـــقـــاطـــًا  يــمــنــحــهــم   ،2011

باستخدامهم بطاقات  تتم  معاملة 

فيزا وماستركارد الصادرة من بنك 

إنفاق  نسبة  زادت  وكلما  الخليج. 

الــعــمــالء، كــلــمــا ازداد عـــدد الــنــقــاط. 

ويستطيع العمالء استبدال النقاط 

التي كسبوها بمبالغ نقدية تضاف 

إلى حساب بطاقتهم االئتمانية.

ـــق عــلــي شــلــبــي– مـــديـــر عــام 
وعـــلّ

مـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــدمـــــات املـــصـــرفـــيـــة 

الــخــلــيــج، على  بــنــك  فــي  الشخصية 

الوالء  «برنامج  قائالً:  العرض  هذا 

الــجــديــد الـــذي يــقــدمــه بــنــك الخليج 

لــــعــــمــــالئــــه هــــــو إضــــــافــــــة مـــتـــمـــيـــزة 

والــخــصــومــات  الــعــروض  ملجموعة 

الــعــادة.  فــي  الــتــي يحصلون عليها 

فـــنـــحـــن فـــــي بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج نــســعــى 

مــــــــًا إلــــــى إيـــــجـــــاد طــــــرق جـــديـــدة 
دو

ملكافأة عمالئنا وتعزيز املزايا التي 

تاّمة  ثقة  على  ونحن  لهم.  نقدمها 

بـــأن هـــذا الــبــرنــامــج الــــذي طــرحــنــاه 

اخيرا، سيشهد إقباالً واسع النطاق 

ألنه يتيح للعمالء إمكانية استرداد 

أنفقوها على  التي  املبالغ  جزء من   الشركة كّرمت إحدى خبيراتها 

«هيلث كومباني»

تنال شهادة في الجودة

 «املواد الزراعية»   يطالب 

باستضافة مؤتمر «كروب اليف»

الـــتـــي ســيــتــم تــفــعــيــلــهــا مطلع 

تتضمن  والتي  الجديد،  العام 

مــنــتــجــات مــبــتــكــرة مـــن هيلث 

كــومــبــانــي، على رأســهــا «باقة 

جــديــد  بـــرنـــامـــج  وهـــــي  األم»، 

تقدمه الشركة للمرأة الحامل، 

يتضمن نظاما غذائيا صحيا 

صّمم خصيصا ليهتم باملرأة 

خـــالل فــتــرة حملها وفــتــرة ما 

بعد الوالدة، الفتا إلى أن هذه 

الباقة ستفّعل مع بداية السنة 

الجديدة.

جـــأ الــشــلــفــان جــمــهــور 
 وفـــا

الحضور باإلعالن عن افتتاح 

وحـــــــــــــدة جــــــــديــــــــدة لـــلـــتـــغـــذيـــة 

االكــلــيــنــيــكــيــة فــــي مــســتــشــفــى 

الــــعــــرف بـــالـــجـــهـــراء، لــيــضــاف 

إلـــى املــراكــز الــثــالثــة املــوجــودة 

بالشويخ،  الــحــرة  املنطقة  فــي 

ومــســتــشــفــى هــــــادي، ومــجــمــع 

املنشر في الفحيحيل.

حــيــث أقـــــام الــعــديــد مـــن الـــــدورات 

التطوعية العلمية في هذا املجال 

ملــــهــــنــــدســــي الــــــــزراعــــــــة والـــصـــحـــة 

العامة والقطاع الخاص. 

 أقــــــــــامــــــــــت شـــــــــركـــــــــة هــــيــــلــــث 

كـــومـــبـــانـــي احــــتــــفــــاال لــتــكــريــم 

اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، مــيــرا 

خـــــطـــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة عـــودتـــهـــا 

إلــــى بـــالدهـــا بــعــد رحـــلـــة عمل 

اســــــتــــــمــــــرت ألكــــــثــــــر مــــــــن ســـت 

ســـنـــوات مـــع هــيــلــث كــومــبــانــي 

الكويت، وبهذه املناسبة تقدم 

مدير عام الشركة بدر الشلفان 

بــــالــــشــــكــــر الـــــجـــــزيـــــل لـــخـــطـــار 

عــلــى خــبــراتــهــا الــكــبــيــرة، التي 

أثــــــرت مــــن خـــاللـــهـــا مــجــمــوعــة 

الخدمات التي تقدمها الشركة 

لعمالئها.

أن  الــــــشــــــلــــــفــــــان  ضـــــــــــــــــاف 
وأ

منذ  حــاولــت  كومباني  هيلث 

أفضل  تستقطب  أن  إنــشــائــهــا 

الــكــفــاءات الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 

التي تساهم خبراتها الواسعة 

العديد من  ابتكار وتقديم  في 

املتميزة  والــبــرامــج  الــخــدمــات 

الــتــي تــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات 

العديد من العمالء.

أعـــــلـــــن عـــــن أن هــيــلــث  كــــمــــا 

كومباني حصلت على شهادة 

نظام  وهــو   ،HACCP الــجــودة

تحليل املخاطر ونقاط التحكم 

الحرجة، كنظام يضمن سالمة 

الــــــغــــــذاء، حـــيـــث تــــركــــز نــظــريــة 

الــنــظــام عــلــى مــنــع الــخــطــأ قبل 

حـــــدوثـــــه، عــــن طــــريــــق تــحــديــد 

النقاط الحرجة والتحكم فيها 

خــالل مــراحــل إعـــداد وتصنيع 

وتــــــــــــداول الــــــغــــــذاء املـــخـــتـــلـــفـــة، 

ولــيــس فقط عند االنــتــهــاء من 

الــــغــــذاء، مــمــا يجعله  تــصــنــيــع 

مــمــارســة وقــائــيــة ورقــابــيــة في 

آن واحد.

وكــــــــشــــــــف الـــــــشـــــــلـــــــفـــــــان عــــن 

مجموعة من البرامج املبتكرة 

عبداللطيف  عبدالحميد   دعــا 

إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الــــــــــــوزان، 

االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــتــجــار املــــواد 

واملـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة، هــيــئــة 

الــــزراعــــة إلــــى اســتــضــافــة وإقـــامـــة 

املــؤتــمــر الــســنــوي ملــنــظــمــة كـــروب 

اليــــــــف الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــــيــــث يــعــنــى 

هــــذا املـــؤتـــمـــر بــتــطــويــر وتــثــقــيــف 

املــجــتــمــعــات بــأســالــيــب الــتــعــامــل 

مــع املــبــيــدات الــزراعــيــة والــصــحــة 

العامة.

حيث يقام هذا املؤتمر كل سنة 

في دولة من دول املنظمة، لتناول 

األحــــــداث والـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 

مراقبة ومتابعة نتائج املؤتمرات 

السابقة في أرض الواقع.

دولــــــة  أن  الـــــــــــــوزان  ف 
ويــــضــــيــــ

الـــكـــويـــت ســبــاقــة فـــي إقـــامـــة مثل 

هذه املؤتمرات، األمر الذي يجعل 

الكويت في مصاف الدول الرائدة 

في مجال العناية بالبيئة.

وأشاد الوزان بنشاط االتحاد، 

● 
بدر الشلفان

● 

 عبدالحميد الوزان

واملـــســـتـــهـــلـــكـــني وأهــــــالــــــي املــنــطــقــة 

ووالئــــــهــــــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، بـــاالضـــافـــة 

الـــــى زيـــــــادة املـــنـــتـــجـــات الــتــعــاونــيــة 

لــلــجــمــعــيــة ومـــنـــتـــجـــات الــجــمــعــيــة 

األســاســيــة الـــى أكــثــر مــــن80 صنفا 

وســـلـــعـــة يـــتـــم تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا 

،كــــمــــا أن عــــــدد األســــــــــواق واألفـــــــرع 

التابعة للجمعية لها دور مهم في 

الحفاظ على الوصول للقمة.

وتـــابـــع الــــشــــراح أن هــــذه الــقــفــزة 

الــنــوعــيــة  مـــا كــــان لــهــا أن تتحقق 

اال مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 

والـــــجـــــهـــــد املـــــــبـــــــذول فــــــي الــــنــــجــــاح 

العاملني  واالنــجــاز، من قبل جميع 

كــل  وتـــذلـــيـــل  االدارات  جـــمـــيـــع  فــــي 

الـــــطـــــاقـــــات واالمــــــكــــــانــــــات املـــتـــاحـــة 

بـــالـــجـــمـــعـــيـــة حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق أعـــلـــى 

االيرادات لينعكس ذلك على تحقيق 

األربــــــــاح، كــمــا أن عــــدد املــســاهــمــني 

يلعب دورًا مهما أيضًا فيها حيث 

أصــبــح عـــدد مــســاهــمــيــنــا مـــا يــفــوق  

13 الــــف مــســاهــم وبـــالـــتـــالـــي تــقــوم 

الــجــمــعــيــة بــتــوزيــع أعـــلـــى الــعــوائــد 

على   %10 بنسبة  املــشــتــريــات  على 

مساهميها. 

الــــــريــــــادة حـــيـــث يــنــعــكــس ذلــــــك فــي 

على  تــقــوم  عملية  ســيــاســة  تفعيل 

مـــبـــدأ تــنــشــيــط املــبــيــعــات وتــحــقــيــق 

أعــــلــــى الـــنـــســـب مــــقــــارنــــة بـــــاألعـــــوام 

السابقة من خالل استقطاب جميع 

الزبائن  من  كافة  والشرائح  الفئات 

● 
 طارق الشراح

 أعرب عضو مجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية ورئيس 

اللجنة االجتماعية املهندس طارق 

الشراح أن مجلس االدارة وأعضائه 

يـــســـعـــون دائــــمــــًا مــــن أجـــــل االرتــــقــــاء 

بـــمـــســـتـــوى الـــجـــمـــعـــيـــة والـــنـــهـــوض 

بــهــا عــلــى شــتــى األصـــعـــدة انــطــالقــًا 

للجمعية  التأسيسية  األهـــداف  من 

بـــاالرتـــقـــاء بــاملــســتــوى االقــتــصــادي 

واالجــــتــــمــــاعــــي وتـــرســـيـــخ املـــفـــهـــوم 

الــتــعــاونــي لـــدى أعــضــائــهــا والــقــيــام 

تهم  التي  والــخــدمــات  باملشروعات 

احتياجاتهم  وتــوفــيــر  املــســاهــمــني  

ولوازمهم بسعر تعاوني   

واعــــلــــن الــــشــــراح بــنــتــائــج طــيــبــة 

لــلــعــام املــالــي املــنــتــهــي بــأعــلــى قفزة 

مـــبـــيـــعـــات فــــي تــــاريــــخ الــجــمــعــيــات 

الـــتـــعـــاونـــيـــة 41.5مـــــلـــــيـــــون ديــــنــــار، 

مقارنة بالعام املنصرم حيث بلغت 

نسبة املبيعات االجمالية للجمعية 

40 مليون دينار.

وأضاف الشراح ان مجلس ادارة 

الجمعية حريص كل الحرص على 

أن تـــكـــون لــلــجــمــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

عـــمـــل واضــــحــــة تــســعــى لــتــبــقــى فــي 

«املدللة» تبدأ حملة

تخفيضات نهاية العام
 لغاية 31 ديسمبر الجاري 

كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــالء. وبـــــّني الــعــمــار 

بالجودة  تمتاز  املدللة  سيارات  ان 

الـــعـــالـــيـــة وتــــكــــون تـــحـــت الــصــيــانــة 

الــــدوريــــة، إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ذات 

واســتــخــدام خفيف،  قليلة  عــــدادات 

ويــــــكــــــون مـــعـــظـــمـــهـــا تــــحــــت كـــفـــالـــة 

الــوكــيــل، وكــل هــذه املــزايــا والــجــودة 

الـــعـــالـــيـــة يــحــصــل عــلــيــهــا الــعــمــالء 

بأسعار تنافسية مغرية.

وأكـــد الــعــمــار أن املــدلــلــة تحرص 

العروض  أفضل  تقديم  على  دائــمــًا 

لــعــمــالئــهــا طـــــوال الــســنــة ومــواكــبــة 

املواسم املختلفة لتلبية احتياجات 

الــعــمــالء وســــوق الـــســـيـــارات، حيث 

تطرح الشركة سنويًا بنجاح كبير 

حــــمــــالت الــــربــــيــــع والــــصــــيــــف الـــتـــي 

املرغوبة  الــســيــارات  تــطــرح خاللها 

فـــي مــثــل هــــذه األوقـــــــات، كــســيــارات 

الجيب والدفع الرباعي التي يزداد 

الــطــلــب عــلــيــهــا فـــي مـــواســـم الــســفــر 

عمومًا. 

املنافسة  أن  إلـــى  الــعــمــار  واشــــار 

فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي كــبــيــرة جـــدا، 

ألنــــه ســــوق مــتــنــوع ومـــفـــتـــوح، كما 

املــســتــعــمــلــة  الـــــســـــيـــــارات  أن ســــــوق 

هذه  نظرا ألن  كبيرا،  إقــبــاال  يشهد 

النوعية من السيارات تناسب ذوي 

الدخل املحدود واملتوسط سواء من 

املواطنني أو املقيمني.

مليس الناظر، سارة خالد البلوشي، 

وسندس البلوشي.

وقـــــد حـــصـــل الــــطــــالب الـــفـــائـــزون 

فـــي املــســابــقــة عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر 

مـــوقـــعـــة مــــن رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة، د. 

تم تكريم  وينفريد تومبسون. كما 

الطالب وأولياء أمورهم في  هــؤالء 

حــفــل اســتــقــبــال مــصــاحــب الفــتــتــاح 

 عـــن ذلـــــك، ستظل 
املــــعــــرض. فـــضـــالً

االعــــــمــــــال الــــفــــائــــزة مــــعــــروضــــة فــي 

مــكــتــب رئــيــس الــجــامــعــة ملــــدة ستة 

لهذه  الفرصة  قادمة، إلتاحة  أشهر 

املـــــواهـــــب الـــطـــالبـــيـــة لـــكـــي تـــعـــرض 

أمـــــام كـــبـــار الــشــخــصــيــات مـــن زوار 

الجامعة.

يــــــعــــــتــــــبــــــر «مـــــــــــعـــــــــــرض رئــــــيــــــس 

الــجــامــعــة» فــرصــة جــيــدة لــلــطــالب، 

اعتزازهم بانجازاتهم،  حيث ينمي 

ويــــكــــافــــئ املـــتـــمـــيـــز مـــــن اعـــمـــالـــهـــم، 

ويثقل خبراتهم، مما يضيف قيمة 

لــســيــرهــم الـــذاتـــيـــة عـــنـــد تــخــرجــهــم 

او  العليا  بــالــدراســات  والــتــحــاقــهــم 

بمجاالت العمل املختلفة.

وتــــــــــــــــــــرأس «مــــــــــعــــــــــرض رئـــــيـــــس 

الجامعة» شارون اورليانز لورنس، 

أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي تــــاريــــخ الــفــن 

وفـــنـــون االســـتـــوديـــو فـــي الــجــامــعــة 

ويشاركها  الــكــويــت.  فــي  االميركية 

فـــــــي رئـــــــاســـــــة وتــــنــــظــــيــــم املـــــعـــــرض 

مــــارســــيــــال كـــولـــشـــتـــســـكـــي، أســــتــــاذ 

مساعد في التصميم الغرافيكي. 

● 
 خالد العمار

● 

طالبة فرح ماضي ووالدتها
 شارون اورليانز مع ال

مــع الــجــمــهــور فــي انــتــقــاء واخــتــيــار 

بالسيارات، وهذا  الخاصة  القائمة 

مـــا تـــعـــود عــلــيــه عـــمـــالء الـــســـيـــارات 

املدللة التي تحرص على إرضائهم، 

وعــلــى االســتــمــرار فــي تقديم املميز 

واألفضل لهم.

وأشـــــــار الـــعـــمـــار إلـــــى أن املــدلــلــة 

قـــــد عـــــــادت لــــطــــرح خــــدمــــة «تــثــمــني 

الــــســــيــــارات» تــلــبــيــة لـــرغـــبـــة أعـــــداد 

مــاء الــفــائــزيــن 
وقـــد تــم اعــــالن اســ

فــي املسابقة،  الــثــمــانــي والــعــشــريــن 

وهـــم: مــرحــب الــلــوغــانــي، أروى مال 

عــــلــــي، شـــهـــد الــــعــــصــــفــــور، عــائــشــة 

نــــورة املــنــصــور، هيلينا  الــجــيــران، 

الـــنـــعـــمـــان، يــــوســــف شـــعـــبـــان، فـــرح 

مــــاضــــي، أحـــمـــد الـــتـــركـــيـــت، فــاطــمــة 

الـــتـــمـــيـــمـــي، ســــــارة مـــحـــمـــد، ســلــوى 

القطان، عبدالرحمن العيسى، رامي 

ســابــونــجــي، حــســن عــبــدالــزهــرائــي، 

فــــــواز الــــيــــاقــــوت، أنــــــور بــهــبــهــانــي، 

نــــــورة الــــشــــرهــــان، حـــصـــة الـــعـــنـــزي، 

الــيــتــيــم،  دالل مــحــمــد، عــبــدالــعــزيــز 

شـــهـــد عـــــبـــــداهللا، مــــشــــاري املـــنـــيـــس، 

فـــاطـــمـــة مـــعـــرفـــي، جـــنـــان الــعــلــبــان، 

مدير شركة  الــعــمــار،   أعلن خالد 

الــــســــيــــارات املـــدلـــلـــة وســــهــــالــــة، عــن 

تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة إعــــالنــــيــــة واســــعــــة 

تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــحــصــل على 

ســعــر مـــمـــيـــز؟»، تــشــمــل خــصــومــات 

مـــجـــزيـــة عـــلـــى أســـــعـــــار الــــســــيــــارات 

املدللة، وذلك جريًا على عادتها في 

نهاية كل عام، مشيرًا إلى أن حملة 

السنوية  الــعــام  نــهــايــة  تخفيضات 

هــــذه تــعــد األكـــبـــر الـــتـــي تـــقـــوم بها 

شــركــة الـــســـيـــارات املــدلــلــة وســهــالــة 

خـــــالل الـــســـنـــة وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى 31 

ديسمبر الجاري. 

الـــشـــركـــة  أن  الــــعــــمــــار  وأوضــــــــــح 

ســـتـــقـــدم لـــلـــعـــمـــالء خــــــالل الــحــمــلــة 

تـــأمـــيـــنـــا مـــجـــانـــيـــا وشـــــامـــــال عــلــى 

الــــســــيــــارات، عــلــمــًا بـــــأن الـــســـيـــارات 

املــــعــــروضــــة خــــــالل الـــحـــمـــلـــة تــضــم 

تـــشـــكـــيـــلـــة واســـــعـــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 

الشعبية  ذات  الــحــديــثــة  املـــوديـــالت 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة لــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــن 

الدفع  وسيارات  الصالون  سيارات 

الـــــربـــــاعـــــي املـــســـتـــعـــمـــلـــة. وأضـــــــاف 

املـــدلـــلـــة»  «الـــــســـــيـــــارات  أن  الــــعــــمــــار 

وفــرت  كما  العمالء،  بقبول  تحظى 

االختيار  املدللة» مجال  «السيارات 

بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــمــــيــــزة مـــــن ســـــيـــــارات 

الـــجـــيـــب والــــصــــالــــون، ويـــنـــبـــع ذلـــك 

مــن حــرص «املــدلــلــة» على التعاون 

 أعــلــنــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

مـــاء الــفــائــزيــن في 
الــكــويــت عـــن أســـ

مسابقة «معرض رئيس الجامعة» 

قام  حيث   ،2011 لخريف  الطالبية 

أســـاتـــذة قــســم الــفــنــون والــتــصــمــيــم 

الــــجــــرافــــيــــكــــي بــــاخــــتــــيــــار األعـــــمـــــال 

الـــفـــنـــيـــة الـــــفـــــائـــــزة مـــــن بـــــني أفـــضـــل 

القسم خالل  أعــمــال قدمهما طــالب 

الفصل الدراسي السابق. ويتضمن 

الــرســم والتصميم  املــعــرض أعــمــال 

الــجــرافــيــكــي، وقـــصـــاصـــات الـــــورق، 

ـــــــوســـــــائـــــــط املــــــتــــــعــــــددة  وفــــــــنــــــــون ال

جميعها  الفوتوغرافي،  والتصوير 

تـــــم تـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـــــن حــــيــــث اإلبــــــــداع 

واألصالة التقنية. 

قتصاد
ا

٣٤  الخميس ١٢ محرم  ١٤٣٣ه   - ٨ ديسمبر ٢٠١١ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٨٣٧  

خدمات ومنتجات

 نقاط يمكن استبدالها بمبالغ نقدية 

 في مركز ديسكفري 

 مبيعاتها ارتفعت الى 41.5 مليون دينار 

 ً  28 رابحا

 الساير: استعرضنا استراتيجيات التدريس الجديدة 

«الخليج»: برنامج مكافآت

عند استخدام فيزا وماستر كارد

«برقان»: أنشطة ترفيهية لعمالء 

حساب «بوبا لألطفال»

بزيارة فريدة وتجربة غنية باملتعة 

والـــتـــشـــويـــق فــــي عـــالـــم فــــيــــراري فــي 

أبـــوظـــبـــي. ومــــع كـــل 20 ديــــنــــارا يتم 

ايــداعــهــا فــي حساب الــعــمــالء، تــزداد 

بالسحب، كما يحظى  الــفــوز  فــرص 

حاملوا الحساب بخصومات فورية 

في عدد من املحالت املختارة.

ويمكن فتح حساب «بوبا» بحد 

أدنـــى 10 دنــانــيــر، ومـــن دون رســوم 

األطــفــال عند فتح  للحساب، ويــنــال 

الــحــســاب بــطــاقــة ســحــب آلـــي يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أجــــهــــزة الــســحــب 

اآللي، أو لدى نقاط البيع في الكويت 

وحول العالم. 

حساب «بوبا لألطفال»، الذي صمم 

بـــــدوره لــيــتــالءم مـــع الــصــغــار حتى 

األهــالــي  عمر 14 ســنــة، حيث يمنح 

فرصة االدخــار ألطفالهم، إضافة ملا 

يقدمه الحساب من مكافآت وانشطة 

ترفيهية وتعليمية تناسب األطفال 

وتثقفهم حول العمل املصرفي. 

بإجراء  «بــوبــا»  حساب  وسيقوم 

ســحــبــني فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر ومـــايـــو 

2012، ليوفر ألصحاب هذا الحساب 

مـــن الـــصـــغـــار فـــرصـــة الـــفـــوز بــرحــلــة 

التذاكر  أبوظبي شاملة  إلى  عائلية 

والـــســـكـــن، بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســفــريــات 

ريـــتـــز، لــيــنــعــم الـــفـــائـــزون وعــائــلــتــهــم 

 اعــــلــــن بـــنـــك بــــرقــــان انــــــه ســيــنــظــم 

احتفاالً خاصًا بعمالء حساب «بوبا 

لألطفال»، وذلك في مركز ديسكفري 

الساعة 5:00 مساء  الــيــوم، في تمام 

هـــذا  مــــســــاءً.  الـــســـاعـــة 8:00  وحـــتـــى 

وســتــضــم االحــتــفــالــيــة بــاقــة متميزة 

من األنشطة التفاعلية لألطفال، مثل 

تقديم فقرات موسيقية والرسم على 

باإلضافة  الشعر،  وتجديل  الــوجــه، 

املقدمة من  الجوائز  العديد من  إلــى 

قبل البنك.

ويشجع بنك برقان األهالي على 

اصــطــحــاب اطــفــالــهــم لــحــضــور هــذا 

اكثر على  املمتع، والــتــعــرف  الــحــدث 

جمعية الروضة وحولي:

توزيع 10% على املساهمني 

AUK تعلن الفائزين في مسابقة 

«معرض رئيس الجامعة»

«الوطنية لالتصاالت» ترعى مؤتمر

«كالد» لذوي صعوبات التعلم

وقالت  السخي  وتبرعها  للمؤتمر 

«ان مـــركـــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل 

والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة الخــتــالفــات 

الـــتـــعـــلـــم يـــعـــمـــلـــون مــــن اجـــــل طـــالب 

فقط  لــيــس  التعلم  ذوي صــعــوبــات 

فــي دولــة الكويت وانــمــا فــي الوطن 

العربي ككل»

وحــــــــــول فـــــكـــــرة املـــــؤتـــــمـــــر أكــــــدت 

يهدف  املؤتمر  «أن  بالقول  الساير 

التعليمية  بــالــخــدمــات  لــلــنــهــوض 

لــطــلــبــة صــعــوبــات الــتــعــلــم وتشتت 

االنــتــبــاه /فــــرط الــنــشــاط وذلــــك من 

خــــالل تــعــزيــز املـــشـــاركـــة الــتــفــاعــلــيــة 

بني املدارس واملؤسسات الحكومية 

واألهــلــيــة وإلــقــاء الــضــوء عــلــى آخــر 

الــقــضــايــا واملـــســـتـــجـــدات الــتــربــويــة 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــدريـــس الــتــي 

تناولت هــذه االضــطــرابــات، إضافة 

التوجه إلى أسر وأولياء أمور  إلى 

ملساعدتهم  التعلم  طلبة صعوبات 

على فهم هذا االضطراب وبالتالي 

مـــســـاعـــدة أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى تــخــطــيــه 

لتحقيق أهدافه الرئيسية».

ونـــقـــص اإلنـــتـــبـــاه، وكـــذلـــك تــالمــذة 

جامعيون وأكاديميون. 

وبــــدورهــــا أعـــربـــت نـــائـــب رئــيــس 

التعلم  لصعوبات  الــدولــي  املؤتمر 

من أهمية في بناء أجيال املستقبل. 

«سعينا  قائال:  البالول  وأضــاف 

من خالل رعايتنا ملؤتمر كالد إلى 

لـــفـــت انـــتـــبـــاه األهــــالــــي واألســــاتــــذة 

إلــى قضية الطالب ذوي صعوبات 

الــــتــــعــــلــــم، وحــــقــــهــــم فـــــي الـــحـــصـــول 

عــلــى أفـــضـــل مــســتــويــات الــتــدريــس 

والـــثـــقـــافـــة. هـــــؤالء الــطــلــبــة بــحــاجــة 

وتنبيه  ودعــمــنــا  ملساعدتنا  مــاســة 

املجتمع إلى قضيتهم، كما نشجع 

جــمــيــع الــعــامــلــني فـــي قــطــاع تعليم 

عــلــى  الـــتـــعـــلـــم  الــــصــــعــــوبــــات  ذوي 

االســـتـــمـــرار فـــي جــهــودهــم الــهــادفــة 

واملفيدة للمجتمع الكويتي ككل». 

وشارك في جلسات املؤتمر، على 

مــــدار يــومــني، مــمــثــلــون عــن وزارات 

الـــتـــربـــيـــة والـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

والــصــحــة، ومــســؤولــون مــن الهيئة 

العامة لذوي االحتياجات الخاصة، 

وأخـــصـــائـــيـــون ومـــســـتـــشـــارون فــي 

عـــلـــم الـــنـــفـــس والــــتــــدريــــب والــنــطــق 

والتعليم. كما حضر املؤتمر أهالي 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

عن  لالتصاالت  الوطنية  أعلنت 

رعـــايـــتـــهـــا مـــؤتـــمـــر «كــــالــــد» ومـــركـــز 

تقويم وتعليم الطفل، الذي نظمته 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة الخـــتـــالفـــات 

التعلم «كالد» يومي 4 و5 ديسمبر 

الجاري، في فندق الريجنسي.

مساعدة  كيفية  املؤتمر  وتــنــاول 

الــتــعــلــم  ذوي صـــعـــوبـــات  الــــطــــالب 

املــــــــــــدارس  فـــــــي  االدراك  ونــــــقــــــص 

الــــخــــاصــــة والــــحــــكــــومــــيــــة، وهــــــدف 

إلــــى تــحــســني الـــتـــعـــاون بـــني جميع 

املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــن جــهــة، 

والــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــحــكــومــيــة 

وغــيــر الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة من 

جهة أخرى.

وتعليقا على رعاية هذا املؤتمر، 

أكد مدير إدارة العالقات العامة في 

الــوطــنــيــة لـــالتـــصـــاالت عــبــدالــعــزيــز 

الــتــزام الوطنية تــجــاه فئة  الــبــالــول 

فــي  الـــخـــاصـــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 

لدعمهم  الــدائــم  وسعيها  الــكــويــت، 

بشتى الــطــرق، مشيرا إلــى ضــرورة 

تحسني نظام التعليم الخاص ملا له 

واضــــــــطــــــــراب تــــشــــتــــت االنـــــتـــــبـــــاه / 

فـــــــرط الــــنــــشــــاط امـــــــــال الـــســـايـــرعـــن 

الشركة  تقدير  على  شكرها  جزيل 

الــــوطــــنــــيــــة لـــــإلتـــــصـــــاالت ودعـــمـــهـــا 

● 
 آمال الساير

● 

 عبدالعزيز البالول

● 
 علي شلبي

تمتد  البرنامج  هــذا  من  االستفادة 

إلى جميع املتاجر في جميع أنحاء 

العالم، وهذا ما يميز برنامجنا عن 

برامج الوالء األخرى.»

وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن النقاط 

الــتــي تـــم اكــتــســابــهــا تــبــقــى ســاريــة 

املـــفـــعـــول إلـــــى أن يـــقـــوم صــاحــبــهــا 

بـــاملـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــبــالــغ 

نــقــديــة، مــا لــم يــقــم بــإلــغــاء البطاقة 

البطاقة  بنفسه. وفــي حــال ضــيــاع 

ستنقل  ســرقــتــهــا،  أو  االئــتــمــانــيــة 

بديلة.  بطاقة  إلــى  تلقائيًا  الــنــقــاط 

ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الـــــــعـــــــمـــــــالء مــــعــــرفــــة 

رصـــيـــدهـــم مــــن الـــنـــقـــاط مــــن خـــالل 

مــركــز خــدمــة الــعــمــالء املــتــوفــر على 

مدار الساعة. 

وأضـــاف شلبي: «بــاإلضــافــة إلى 

برنامج الــوالء الجديد الــذي يوفره 

بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج، ســـنـــواصـــل تــقــديــم 

برنامج مكافآت الخليج، وهو أحد 

الــبــرامــج األقــــوى واألكـــثـــر شمولية 

فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث يــوفــر للعمالء 

مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الــــعــــروض 

الــتــي تــتــضــّمــن خــصــومــات مجزية 

وقــســائــم شــرائــيــة مــقــّدمــة مـــن 120 

تاجرا في 300 محل في الكويت». 

جميع معامالتهم عند استخدامهم 

بــطــاقــاتــهــم االئـــتـــمـــانـــيـــة الــــصــــادرة 

مـــن بــنــك الــخــلــيــج، ســـــواء كــــان ذلــك 

للشراء من املتاجر أو عبر االنترنت 

أو لــعــمــل ســحــب نــقــدي مـــن أجــهــزة 

 عن أن امكانية 
الصراف اآللي، فضالً

والء  برنامج  الخليج  بنك   أطلق 

حـــصـــري لــعــمــالئــه فـــي 4 ديــســمــبــر 

كــل  عـــلـــى  نـــقـــاطـــًا  يــمــنــحــهــم   ،2011

باستخدامهم بطاقات  تتم  معاملة 

فيزا وماستركارد الصادرة من بنك 

إنفاق  نسبة  زادت  وكلما  الخليج. 

الــعــمــالء، كــلــمــا ازداد عـــدد الــنــقــاط. 

ويستطيع العمالء استبدال النقاط 

التي كسبوها بمبالغ نقدية تضاف 

إلى حساب بطاقتهم االئتمانية.

ـــق عــلــي شــلــبــي– مـــديـــر عــام 
وعـــلّ

مـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــدمـــــات املـــصـــرفـــيـــة 

الــخــلــيــج، على  بــنــك  فــي  الشخصية 

الوالء  «برنامج  قائالً:  العرض  هذا 

الــجــديــد الـــذي يــقــدمــه بــنــك الخليج 

لــــعــــمــــالئــــه هــــــو إضــــــافــــــة مـــتـــمـــيـــزة 

والــخــصــومــات  الــعــروض  ملجموعة 

الــعــادة.  فــي  الــتــي يحصلون عليها 

فـــنـــحـــن فـــــي بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج نــســعــى 

مــــــــًا إلــــــى إيـــــجـــــاد طــــــرق جـــديـــدة 
دو

ملكافأة عمالئنا وتعزيز املزايا التي 

تاّمة  ثقة  على  ونحن  لهم.  نقدمها 

بـــأن هـــذا الــبــرنــامــج الــــذي طــرحــنــاه 

اخيرا، سيشهد إقباالً واسع النطاق 

ألنه يتيح للعمالء إمكانية استرداد 

أنفقوها على  التي  املبالغ  جزء من   الشركة كّرمت إحدى خبيراتها 

«هيلث كومباني»

تنال شهادة في الجودة

 «املواد الزراعية»   يطالب 

باستضافة مؤتمر «كروب اليف»

الـــتـــي ســيــتــم تــفــعــيــلــهــا مطلع 

تتضمن  والتي  الجديد،  العام 

مــنــتــجــات مــبــتــكــرة مـــن هيلث 

كــومــبــانــي، على رأســهــا «باقة 

جــديــد  بـــرنـــامـــج  وهـــــي  األم»، 

تقدمه الشركة للمرأة الحامل، 

يتضمن نظاما غذائيا صحيا 

صّمم خصيصا ليهتم باملرأة 

خـــالل فــتــرة حملها وفــتــرة ما 

بعد الوالدة، الفتا إلى أن هذه 

الباقة ستفّعل مع بداية السنة 

الجديدة.

جـــأ الــشــلــفــان جــمــهــور 
 وفـــا

الحضور باإلعالن عن افتتاح 

وحـــــــــــــدة جــــــــديــــــــدة لـــلـــتـــغـــذيـــة 

االكــلــيــنــيــكــيــة فــــي مــســتــشــفــى 

الــــعــــرف بـــالـــجـــهـــراء، لــيــضــاف 

إلـــى املــراكــز الــثــالثــة املــوجــودة 

بالشويخ،  الــحــرة  املنطقة  فــي 

ومــســتــشــفــى هــــــادي، ومــجــمــع 

املنشر في الفحيحيل.

حــيــث أقـــــام الــعــديــد مـــن الـــــدورات 

التطوعية العلمية في هذا املجال 

ملــــهــــنــــدســــي الــــــــزراعــــــــة والـــصـــحـــة 

العامة والقطاع الخاص. 

 أقــــــــــامــــــــــت شـــــــــركـــــــــة هــــيــــلــــث 

كـــومـــبـــانـــي احــــتــــفــــاال لــتــكــريــم 

اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، مــيــرا 

خـــــطـــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة عـــودتـــهـــا 

إلــــى بـــالدهـــا بــعــد رحـــلـــة عمل 

اســــــتــــــمــــــرت ألكــــــثــــــر مــــــــن ســـت 

ســـنـــوات مـــع هــيــلــث كــومــبــانــي 

الكويت، وبهذه املناسبة تقدم 

مدير عام الشركة بدر الشلفان 

بــــالــــشــــكــــر الـــــجـــــزيـــــل لـــخـــطـــار 

عــلــى خــبــراتــهــا الــكــبــيــرة، التي 

أثــــــرت مــــن خـــاللـــهـــا مــجــمــوعــة 

الخدمات التي تقدمها الشركة 

لعمالئها.

أن  الــــــشــــــلــــــفــــــان  ضـــــــــــــــــاف 
وأ

منذ  حــاولــت  كومباني  هيلث 

أفضل  تستقطب  أن  إنــشــائــهــا 

الــكــفــاءات الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 

التي تساهم خبراتها الواسعة 

العديد من  ابتكار وتقديم  في 

املتميزة  والــبــرامــج  الــخــدمــات 

الــتــي تــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات 

العديد من العمالء.

أعـــــلـــــن عـــــن أن هــيــلــث  كــــمــــا 

كومباني حصلت على شهادة 

نظام  وهــو   ،HACCP الــجــودة

تحليل املخاطر ونقاط التحكم 

الحرجة، كنظام يضمن سالمة 

الــــــغــــــذاء، حـــيـــث تــــركــــز نــظــريــة 

الــنــظــام عــلــى مــنــع الــخــطــأ قبل 

حـــــدوثـــــه، عــــن طــــريــــق تــحــديــد 

النقاط الحرجة والتحكم فيها 

خــالل مــراحــل إعـــداد وتصنيع 

وتــــــــــــداول الــــــغــــــذاء املـــخـــتـــلـــفـــة، 

ولــيــس فقط عند االنــتــهــاء من 

الــــغــــذاء، مــمــا يجعله  تــصــنــيــع 

مــمــارســة وقــائــيــة ورقــابــيــة في 

آن واحد.

وكــــــــشــــــــف الـــــــشـــــــلـــــــفـــــــان عــــن 

مجموعة من البرامج املبتكرة 

عبداللطيف  عبدالحميد   دعــا 

إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الــــــــــــوزان، 

االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــتــجــار املــــواد 

واملـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة، هــيــئــة 

الــــزراعــــة إلــــى اســتــضــافــة وإقـــامـــة 

املــؤتــمــر الــســنــوي ملــنــظــمــة كـــروب 

اليــــــــف الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــــيــــث يــعــنــى 

هــــذا املـــؤتـــمـــر بــتــطــويــر وتــثــقــيــف 

املــجــتــمــعــات بــأســالــيــب الــتــعــامــل 

مــع املــبــيــدات الــزراعــيــة والــصــحــة 

العامة.

حيث يقام هذا املؤتمر كل سنة 

في دولة من دول املنظمة، لتناول 

األحــــــداث والـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 

مراقبة ومتابعة نتائج املؤتمرات 

السابقة في أرض الواقع.

دولــــــة  أن  الـــــــــــــوزان  ف 
ويــــضــــيــــ

الـــكـــويـــت ســبــاقــة فـــي إقـــامـــة مثل 

هذه املؤتمرات، األمر الذي يجعل 

الكويت في مصاف الدول الرائدة 

في مجال العناية بالبيئة.

وأشاد الوزان بنشاط االتحاد، 

● 
بدر الشلفان

● 

 عبدالحميد الوزان

واملـــســـتـــهـــلـــكـــني وأهــــــالــــــي املــنــطــقــة 

ووالئــــــهــــــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، بـــاالضـــافـــة 

الـــــى زيـــــــادة املـــنـــتـــجـــات الــتــعــاونــيــة 

لــلــجــمــعــيــة ومـــنـــتـــجـــات الــجــمــعــيــة 

األســاســيــة الـــى أكــثــر مــــن80 صنفا 

وســـلـــعـــة يـــتـــم تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا 

،كــــمــــا أن عــــــدد األســــــــــواق واألفـــــــرع 

التابعة للجمعية لها دور مهم في 

الحفاظ على الوصول للقمة.

وتـــابـــع الــــشــــراح أن هــــذه الــقــفــزة 

الــنــوعــيــة  مـــا كــــان لــهــا أن تتحقق 

اال مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 

والـــــجـــــهـــــد املـــــــبـــــــذول فــــــي الــــنــــجــــاح 

العاملني  واالنــجــاز، من قبل جميع 

كــل  وتـــذلـــيـــل  االدارات  جـــمـــيـــع  فــــي 

الـــــطـــــاقـــــات واالمــــــكــــــانــــــات املـــتـــاحـــة 

بـــالـــجـــمـــعـــيـــة حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق أعـــلـــى 

االيرادات لينعكس ذلك على تحقيق 

األربــــــــاح، كــمــا أن عــــدد املــســاهــمــني 

يلعب دورًا مهما أيضًا فيها حيث 

أصــبــح عـــدد مــســاهــمــيــنــا مـــا يــفــوق  

13 الــــف مــســاهــم وبـــالـــتـــالـــي تــقــوم 

الــجــمــعــيــة بــتــوزيــع أعـــلـــى الــعــوائــد 

على   %10 بنسبة  املــشــتــريــات  على 

مساهميها. 

الــــــريــــــادة حـــيـــث يــنــعــكــس ذلــــــك فــي 

على  تــقــوم  عملية  ســيــاســة  تفعيل 

مـــبـــدأ تــنــشــيــط املــبــيــعــات وتــحــقــيــق 

أعــــلــــى الـــنـــســـب مــــقــــارنــــة بـــــاألعـــــوام 

السابقة من خالل استقطاب جميع 

الزبائن  من  كافة  والشرائح  الفئات 

● 
 طارق الشراح

 أعرب عضو مجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية ورئيس 

اللجنة االجتماعية املهندس طارق 

الشراح أن مجلس االدارة وأعضائه 

يـــســـعـــون دائــــمــــًا مــــن أجـــــل االرتــــقــــاء 

بـــمـــســـتـــوى الـــجـــمـــعـــيـــة والـــنـــهـــوض 

بــهــا عــلــى شــتــى األصـــعـــدة انــطــالقــًا 

للجمعية  التأسيسية  األهـــداف  من 

بـــاالرتـــقـــاء بــاملــســتــوى االقــتــصــادي 

واالجــــتــــمــــاعــــي وتـــرســـيـــخ املـــفـــهـــوم 

الــتــعــاونــي لـــدى أعــضــائــهــا والــقــيــام 

تهم  التي  والــخــدمــات  باملشروعات 

احتياجاتهم  وتــوفــيــر  املــســاهــمــني  

ولوازمهم بسعر تعاوني   

واعــــلــــن الــــشــــراح بــنــتــائــج طــيــبــة 

لــلــعــام املــالــي املــنــتــهــي بــأعــلــى قفزة 

مـــبـــيـــعـــات فــــي تــــاريــــخ الــجــمــعــيــات 

الـــتـــعـــاونـــيـــة 41.5مـــــلـــــيـــــون ديــــنــــار، 

مقارنة بالعام املنصرم حيث بلغت 

نسبة املبيعات االجمالية للجمعية 

40 مليون دينار.

وأضاف الشراح ان مجلس ادارة 

الجمعية حريص كل الحرص على 

أن تـــكـــون لــلــجــمــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

عـــمـــل واضــــحــــة تــســعــى لــتــبــقــى فــي 

«املدللة» تبدأ حملة

تخفيضات نهاية العام
 لغاية 31 ديسمبر الجاري 

كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــالء. وبـــــّني الــعــمــار 

بالجودة  تمتاز  املدللة  سيارات  ان 

الـــعـــالـــيـــة وتــــكــــون تـــحـــت الــصــيــانــة 

الــــدوريــــة، إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ذات 

واســتــخــدام خفيف،  قليلة  عــــدادات 

ويــــــكــــــون مـــعـــظـــمـــهـــا تــــحــــت كـــفـــالـــة 

الــوكــيــل، وكــل هــذه املــزايــا والــجــودة 

الـــعـــالـــيـــة يــحــصــل عــلــيــهــا الــعــمــالء 

بأسعار تنافسية مغرية.

وأكـــد الــعــمــار أن املــدلــلــة تحرص 

العروض  أفضل  تقديم  على  دائــمــًا 

لــعــمــالئــهــا طـــــوال الــســنــة ومــواكــبــة 

املواسم املختلفة لتلبية احتياجات 

الــعــمــالء وســــوق الـــســـيـــارات، حيث 

تطرح الشركة سنويًا بنجاح كبير 

حــــمــــالت الــــربــــيــــع والــــصــــيــــف الـــتـــي 

املرغوبة  الــســيــارات  تــطــرح خاللها 

فـــي مــثــل هــــذه األوقـــــــات، كــســيــارات 

الجيب والدفع الرباعي التي يزداد 

الــطــلــب عــلــيــهــا فـــي مـــواســـم الــســفــر 

عمومًا. 

املنافسة  أن  إلـــى  الــعــمــار  واشــــار 

فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي كــبــيــرة جـــدا، 

ألنــــه ســــوق مــتــنــوع ومـــفـــتـــوح، كما 

املــســتــعــمــلــة  الـــــســـــيـــــارات  أن ســــــوق 

هذه  نظرا ألن  كبيرا،  إقــبــاال  يشهد 

النوعية من السيارات تناسب ذوي 

الدخل املحدود واملتوسط سواء من 

املواطنني أو املقيمني.

مليس الناظر، سارة خالد البلوشي، 

وسندس البلوشي.

وقـــــد حـــصـــل الــــطــــالب الـــفـــائـــزون 

فـــي املــســابــقــة عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر 

مـــوقـــعـــة مــــن رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة، د. 

تم تكريم  وينفريد تومبسون. كما 

الطالب وأولياء أمورهم في  هــؤالء 

حــفــل اســتــقــبــال مــصــاحــب الفــتــتــاح 

 عـــن ذلـــــك، ستظل 
املــــعــــرض. فـــضـــالً

االعــــــمــــــال الــــفــــائــــزة مــــعــــروضــــة فــي 

مــكــتــب رئــيــس الــجــامــعــة ملــــدة ستة 

لهذه  الفرصة  قادمة، إلتاحة  أشهر 

املـــــواهـــــب الـــطـــالبـــيـــة لـــكـــي تـــعـــرض 

أمـــــام كـــبـــار الــشــخــصــيــات مـــن زوار 

الجامعة.

يــــــعــــــتــــــبــــــر «مـــــــــــعـــــــــــرض رئــــــيــــــس 

الــجــامــعــة» فــرصــة جــيــدة لــلــطــالب، 

اعتزازهم بانجازاتهم،  حيث ينمي 

ويــــكــــافــــئ املـــتـــمـــيـــز مـــــن اعـــمـــالـــهـــم، 

ويثقل خبراتهم، مما يضيف قيمة 

لــســيــرهــم الـــذاتـــيـــة عـــنـــد تــخــرجــهــم 

او  العليا  بــالــدراســات  والــتــحــاقــهــم 

بمجاالت العمل املختلفة.

وتــــــــــــــــــــرأس «مــــــــــعــــــــــرض رئـــــيـــــس 

الجامعة» شارون اورليانز لورنس، 

أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي تــــاريــــخ الــفــن 

وفـــنـــون االســـتـــوديـــو فـــي الــجــامــعــة 

ويشاركها  الــكــويــت.  فــي  االميركية 

فـــــــي رئـــــــاســـــــة وتــــنــــظــــيــــم املـــــعـــــرض 

مــــارســــيــــال كـــولـــشـــتـــســـكـــي، أســــتــــاذ 

مساعد في التصميم الغرافيكي. 

● 
 خالد العمار

● 

طالبة فرح ماضي ووالدتها
 شارون اورليانز مع ال

مــع الــجــمــهــور فــي انــتــقــاء واخــتــيــار 

بالسيارات، وهذا  الخاصة  القائمة 

مـــا تـــعـــود عــلــيــه عـــمـــالء الـــســـيـــارات 

املدللة التي تحرص على إرضائهم، 

وعــلــى االســتــمــرار فــي تقديم املميز 

واألفضل لهم.

وأشـــــــار الـــعـــمـــار إلـــــى أن املــدلــلــة 

قـــــد عـــــــادت لــــطــــرح خــــدمــــة «تــثــمــني 

الــــســــيــــارات» تــلــبــيــة لـــرغـــبـــة أعـــــداد 

مــاء الــفــائــزيــن 
وقـــد تــم اعــــالن اســ

فــي املسابقة،  الــثــمــانــي والــعــشــريــن 

وهـــم: مــرحــب الــلــوغــانــي، أروى مال 

عــــلــــي، شـــهـــد الــــعــــصــــفــــور، عــائــشــة 

نــــورة املــنــصــور، هيلينا  الــجــيــران، 

الـــنـــعـــمـــان، يــــوســــف شـــعـــبـــان، فـــرح 

مــــاضــــي، أحـــمـــد الـــتـــركـــيـــت، فــاطــمــة 

الـــتـــمـــيـــمـــي، ســــــارة مـــحـــمـــد، ســلــوى 

القطان، عبدالرحمن العيسى، رامي 

ســابــونــجــي، حــســن عــبــدالــزهــرائــي، 

فــــــواز الــــيــــاقــــوت، أنــــــور بــهــبــهــانــي، 

نــــــورة الــــشــــرهــــان، حـــصـــة الـــعـــنـــزي، 

الــيــتــيــم،  دالل مــحــمــد، عــبــدالــعــزيــز 

شـــهـــد عـــــبـــــداهللا، مــــشــــاري املـــنـــيـــس، 

فـــاطـــمـــة مـــعـــرفـــي، جـــنـــان الــعــلــبــان، 

مدير شركة  الــعــمــار،   أعلن خالد 

الــــســــيــــارات املـــدلـــلـــة وســــهــــالــــة، عــن 

تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة إعــــالنــــيــــة واســــعــــة 

تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــحــصــل على 

ســعــر مـــمـــيـــز؟»، تــشــمــل خــصــومــات 

مـــجـــزيـــة عـــلـــى أســـــعـــــار الــــســــيــــارات 

املدللة، وذلك جريًا على عادتها في 

نهاية كل عام، مشيرًا إلى أن حملة 

السنوية  الــعــام  نــهــايــة  تخفيضات 

هــــذه تــعــد األكـــبـــر الـــتـــي تـــقـــوم بها 

شــركــة الـــســـيـــارات املــدلــلــة وســهــالــة 

خـــــالل الـــســـنـــة وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى 31 

ديسمبر الجاري. 

الـــشـــركـــة  أن  الــــعــــمــــار  وأوضــــــــــح 

ســـتـــقـــدم لـــلـــعـــمـــالء خــــــالل الــحــمــلــة 

تـــأمـــيـــنـــا مـــجـــانـــيـــا وشـــــامـــــال عــلــى 

الــــســــيــــارات، عــلــمــًا بـــــأن الـــســـيـــارات 

املــــعــــروضــــة خــــــالل الـــحـــمـــلـــة تــضــم 

تـــشـــكـــيـــلـــة واســـــعـــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 

الشعبية  ذات  الــحــديــثــة  املـــوديـــالت 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة لــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــن 

الدفع  وسيارات  الصالون  سيارات 

الـــــربـــــاعـــــي املـــســـتـــعـــمـــلـــة. وأضـــــــاف 

املـــدلـــلـــة»  «الـــــســـــيـــــارات  أن  الــــعــــمــــار 

وفــرت  كما  العمالء،  بقبول  تحظى 

االختيار  املدللة» مجال  «السيارات 

بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــمــــيــــزة مـــــن ســـــيـــــارات 

الـــجـــيـــب والــــصــــالــــون، ويـــنـــبـــع ذلـــك 

مــن حــرص «املــدلــلــة» على التعاون 

 أعــلــنــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

مـــاء الــفــائــزيــن في 
الــكــويــت عـــن أســـ

مسابقة «معرض رئيس الجامعة» 

قام  حيث   ،2011 لخريف  الطالبية 

أســـاتـــذة قــســم الــفــنــون والــتــصــمــيــم 

الــــجــــرافــــيــــكــــي بــــاخــــتــــيــــار األعـــــمـــــال 

الـــفـــنـــيـــة الـــــفـــــائـــــزة مـــــن بـــــني أفـــضـــل 

القسم خالل  أعــمــال قدمهما طــالب 

الفصل الدراسي السابق. ويتضمن 

الــرســم والتصميم  املــعــرض أعــمــال 

الــجــرافــيــكــي، وقـــصـــاصـــات الـــــورق، 

ـــــــوســـــــائـــــــط املــــــتــــــعــــــددة  وفــــــــنــــــــون ال

جميعها  الفوتوغرافي،  والتصوير 

تـــــم تـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـــــن حــــيــــث اإلبــــــــداع 

واألصالة التقنية. 
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اأهداف املوؤمتر

يف  واالأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  دور  بيان  1  -

تقدمي اخلدمات التعليمية لطالب �سعوبات 

فرط  االنتباه/  ت�ستت  وا�سطراب  التعلم 

الن�ساط.

املدار�ص  ب��ني  التفاعلية  امل�ساركة  تعزيز  2  -

للنهو�ص  واالأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

�سعوبات  ل��ط��الب  التعليمية  ب��اخل��دم��ات 

فرط  االنتباه/  ت�ستت  وا�سطراب  التعلم 

الن�ساط.

ممثال  االأهلي  القطاع  مع  التوا�سل  تعزيز  3  -

واجلمعيات  اخل��ا���ص  التعليم  مب���دار����ص 

االأهلية.

امل��ع��ن��ي��ة: )من  ب��ني اجل��ه��ات  ال��وع��ي  ن�سر  4  -

اخت�سا�سيني، ومعلمني، ومديري مدار�ص، 

االأمور( يف جمال  واأولياء  القرار،  و�سانعي 

�سعوبات التعلم وا�سطراب ت�ستت االنتباه/ 

فرط الن�ساط.

تبادل االأفكار واخلربات والتجارب يف جمال  5  -

وا�سطراب  التعلم  تدري�ص طالب �سعوبات 

ت�ستت االنتباه/ فرط الن�ساط.

العالجية  ال���ربام���ج  اآخ����ر  ع��ل��ى  االإط�����الع  6  -

ثبت  التي  العاملية  التدري�ص  وا�سرتاتيجيات 

فعاليتها يف م�ساعدة طالب �سعوبات التعلم 

على تخطي م�سكالتهم الدرا�سية.

حماور املوؤمتر

)موجه  وال��ع��الج  وال��ت��ق��ي��ي��م  الت�سخي�ص  1  -

لالخت�سا�سيني واملعلمني(.

االإ�سرتاتيجيات التدري�سية )موجه للمعلمني  2  -

واالخت�سا�سيني(.

دع����م اجل���ه���ات واالأف��������راد ال��ع��ام��ل��ني مع  3  -

وفرط  التعلم  �سعوبات  ذوي   االأ�سخا�ص 

الن�ساط / ت�ستت االنتباه )موجه للقياديني 

الرتبويني ومديري املدار�ص(.

دع���م اأول���ي���اء اأم�����ور وال���ط���الب م���ن ذوي  4  -

االأمور  الأولياء  )موجه  التعلمية  االإع��اق��ات 

والطلبة(.

األهداف والمحاور
اليوم األول: األحد 4 ديسمبر

الت�سجيل12:00 - 1:00

ا�ضرتاحة الغداء

قاعة �ضهامقاعة ابت�ضامقاعة مها قاعة فتوح

2:15 - 1:00

حتقيق التكامل بني 

الت�سخي�ص وتدري�ص 

الطالب �سعوبات التعلم

د. غافني ريد

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: 

اخت�سا�سيون + معلمون

ا�سرتاتيجيات لتفعيل التوا�سل بني 

اأولياء اأمور طلبة �سعوبات التعلم 

واملدار�ص

اأ. �ضانون غرين

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

ت�سخي�ص وتقييم �سعوبات 

التعلم

د. ميادة الناطور

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

الك�سف املبكر وتدري�ص 

مهارات القراءة والكتابة ما 

قبل املدر�سة

اأ.د. ت�ضارلز هينز 

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

ا�ضرتاحة

2:30 - 3:45 

تعديل وتكييف املناهج مبا 

يتالءم واحتياجات طلبة 

�سعوبات التعلم

د. غافني ريد

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: 

اخت�سا�سيون + معلمون

ا�سرتاتيجيات فعالة لتدري�ص ذوي 

�سعوب�ات القراءة والكتابة )1(

اأ. �ضانون غرين

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيني + 

معلمني

طرق التعامل مع طلبة 

�سعوبات التعلم و فرط 

الن�ساط/ ت�ستت االنتباه يف 

املواقف الرتبوية

 

د. ميادة الناطور

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

دمج ذوي �سعوبات 

التعلم اخلا�سة: الفل�سفة 

وال�سيا�سات واملمار�سات

د.جاد البحريي

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور 

+ اخت�سا�سيون + معلمون

ا�ضرتاحة

5:15  - 4:00

التعلم الفعال 

وا�سرتاتيجيات حتفيز 

طالب �سعوبات التعلم 

داخل ال�سف

د. غافني ريد

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: 

اخت�سا�سيون + معلمون

ا�سرتاتيجيات فعالة لتدري�ص ذوي 

�سعوبات القراءة والكتابة )2(

اأ. �ضانون غرين

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون + 

معلمون

العالج الدوائي لطلبة فرط 

الن�ساط/ ت�ستت االنتباه: هل 

هو احلل؟

 د. ناهدة العتيقي

د. هديل الفر�س

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور 

+ معلمني

فهم املقروء عند االأطفال 

والبالغني من ذوي �سعوبات 

التعلم

اأ.د. جون ايفريات

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

6:00 - 5:15

ا�ضت�ضافة د. عبد املح�ضن اخلرايف  للتحدث اإىل اأولياء الأمور

جل�سة باللغة العربية

الفئة م�ستهدفة: مفتوحة

د. بدر ال�ضيباين

Dr. Badr Al Shibani
د. حياة غزال

Dr. Hayat Ghazal
د. فاطمة العو�ضي

Dr. Fatma Al Awadi

د.هديل الفار�س

Dr. Hadeel Faras
د. ناهدة العتيقي

Dr. Naheda Alateeqi

د. نا�ضر املنيع

Dr. Nasser Al Menaie
 د. هدى �ضعبان

Dr. Huda Shaaban
اأ. عادلة ال�ضرهان

Mrs. Adla Al Sharhan 

     اأ.د. را�ضد علي ال�ضهل

Prof. Rashed A. Al-Sahel
د. جــــاد البحريي

Dr. Gad Elbeheri

برنامج المؤتمر
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اليوم الثاني: اإلثنين 5 ديسمبر
الت�سجيل8.30 - 9.00

10.00 - 9.00
 املتحدث الرئي�سي: الك�سف املبكر عن �سعوبات التعلم وا�سطراب فرط الن�ساط / ت�ستت االنتباه 

اأ.د. ت�ضارلز هينز

اإ�ضرتاحة

قاعة �ضهامقاعة ابت�ضامقاعة مها قاعة فتوح

11:30 - 10:15

ت�سخي�ص وتقييم �سعوبات 

الريا�سيات وع�سر 

احل�ساب

د. �ضتيف ت�ضن

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: 

اخت�سا�سيون + معلمون

ت�سخي�ص وتقييم ا�سطراب 

احلركة النمائي وع�سر 

الكتابة

د. كري�ضتني ماكنتاير

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

التطبيقات العملية لالإر�ساد 

املعريف مع حاالت �سعوبات 

التعليم

 

اأ.د. را�ضد علي ال�ضهل     

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

ا�سرتاتيجيات تعديل �سلوك 

طالب ت�ستت االنتباه / فرط 

الن�ساط يف ال�سف

اأ. اآلن هانرت

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

اإ�ضرتاحة

1:00 - 11:45

تكييف اللغة مل�ساندة تعلم 

القراءة والكتابة لطلبة 

املدار�ص

اأ.د. ت�ضارلز هينز

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: 

اخت�سا�سيون + معلمون

التدخل املبكر للحد من 

م�سكالت ا�سطراب التاآزر 

احلركي النمائي وع�سر 

الكتابة

د. كري�ضتني ماكنتاير

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

الذكاء الوجداين: تنمية 

املهارات االجتماعية واالنفعالية 

لطلبة �سعوبات التعلم / فرط 

الن�ساط ت�ستت االنتباه

د. هدى �ضعبان

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

اخت�سا�سيون + معلمون

ا�سرتاتيجيات التذكر 

مل�ساعدة طلبة �سعوبات 

التعلم وفرط الن�ساط/ ت�ستت 

االنتباه 

اأ. اآلن هانرت

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور 

+ اخت�سا�سيون + معلمون

الغداء

3:15 - 2:00

اأبعاد ا�سطراب ت�ستت 

االنتباه  /فرط الن�ساط

د. غوين لويد

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء 

االأمور + اخت�سا�سيون + 

معلمون

اأ�ساليب التدري�ص الفعالة 

لعالج �سعوبات الريا�سيات

د. �ضتيف ت�ضن

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

دور املعالج )املدرب( مع اأطفال 

�سعوبات التعلم

د. حياة غزال

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

معلمون

تقوية الذاكرة لذوي �سعوبات 

التعلم

د. نا�ضر املنيع

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور 

+ معلمون

اإ�ضرتاحة

4:45 - 3:30

ت�سخي�ص �سعوبات التعلم 

عند الطلبة العرب ثنائيي 

اللغة

اأ.د. جون ايفرات

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اأولياء 

االأمور + اخت�سا�سيون + 

معلمون

تعديل �سلوك طالب ت�ستت 

االإنتباه / فرط الن�ساط يف 

املدر�سة وال�سف 

د. غوين لويد

جل�سة باللغة االإنكليزية

فئة م�ستهدفة: اخت�سا�سيون 

+ معلمون

التعامل مع االأطفال

د. بدر ال�ضيباين

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور + 

معلمون

العالج املعريف

 لطالب ت�ستت االنتباه / 

فرط الن�ساط  

د. فاطمة العو�ضي

جل�سة باللغة العربية

فئة م�ستهدفة: اأولياء االأمور 

+ معلمون 

5:45 - 5:00
ن�سائح الأولياء االأمور والطالب حول التغذية و ا�سطراب ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط

 اأ. عادلة ال�ضرهان

7:30 - 6:00
اجلل�سة اخلتامية

املوؤمتر ال�سحفي7:30 - 8:30

!

!

Prof. Charles Haynes

Prof. John EverattDr. Steve Chinn

Dr. Gavin Reid

Mr. Alan Hunter

Dr. Christine Macintyre

!

Dr. Gwynedd Lloyd

Dr. Mayada Al Natour

Mrs. Shannon Green

Dr. Hayat GhazalDr. Fatma Al Awadi

راعي فضيراعي فضي راعي ماسي راعي ذهبي
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 مؤتمر صعوبات التعّلم يختتم فعالياته
باإلعالن عن توصياته

اخلا�ضة  الحــتــيــاجــات  لــــذوي  الأول  الـــــدويل  املـــوؤمتـــر  اخــتــتــم 

»�ضعوبات التعلم وا�ضطراب ت�ضتت النتباه / فرط الن�ضاط« فعالياته 

التي ا�ضتمرت يومني من خالل الإعــالن عن تو�ضياته النهائية يف 

بيان  �ضحفي ختامي اجتمعت فيه اجلهات املنظمة،

االإعاقات  ت�سمني  �سرورة  على  املوؤمتر  على  القائمون  اأكد  حيث 

االأ�سخا�ص  ودمج  املعاقني،  قانون  من  االأوىل  امل��ادة  �سمن  التعليمية 

ذوي االإعاقة وتوفري كل اخلدمات والرعاية املتكاملة يف جميع مدار�ص 

الكفاءات  وتدريب  اخل��ربات  لتبادل  ودع��ا  واخل��ا���ص،  العام  التعليم 

واإعداد  التعلم،  �سعوبات  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  وال��ك��وادر 

برامج التدخل املبكر لالأطفال يف عمر ما قبل املدر�سة وتطويرها.

و�سهدت فعاليات املوؤمتر الذي اأقيم حتت �سعار »امل�ستقبل يجمعنا« 

 28 خالل  واملناق�سات  واللقاءات  واملحا�سرات  االأن�سطة  من  العديد 

جل�سة من جل�سات املوؤمتر الذي �سارك فيه كوكبة من االخت�سا�سيني 

به  واملهتمني  امل��ي��دان  يف  العاملني  من  كبرية  وجمموعات  واخل���رباء 

واأولياء االأمور، وخرج املوؤمتر بهذه التو�سيات: 

من  االأوىل  امل��ادة  �سمن  التعليمية  االإع��اق��ات  ت�سمني  �سرورة  1  -

القانون رقم 8 لعام 2010.

قانون  بنود  تت�سمنه  وما  واملحلية  العاملية  للتوجهات  حتقيقًا  2  -

اإن�ساء الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي االإعاقة رقم 8 /2010 يف بذل 

االإعاقة وتوفري كل اخلدمات  االأ�سخا�ص ذوي  اجلهود يف دمج 

والرعاية املتكاملة يف مدار�ص التعليم العام واخلا�ص جميعها.

التعلم  �سعوبات  ت�سخي�ص  اأدوات  بتطوير  االهتمام  �سرورة  3  -

وبناء  وقيا�سها  الن�ساط  ف��رط  االن��ت��ب��اه/  ت�ستت  وا���س��ط��راب 

الربامج العالجية املنا�سبة.

اال�ستمرار يف التعاون ومد ج�سر التوا�سل بني منظمات املجتمع  4  -

والقطاع  الرتبية،  وزارة  وال�سيما  احلكومية  واجلهات  امل��دين 

اخلا�ص.

تبادل اخلربات وتدريب الكفاءات والكوادر الوطنية املتخ�س�سة  5  -

مع  الن�ساط  وفرط  االنتباه  وت�ستت  التعلم  �سعوبات  جمال  يف 

تخ�سي�ص برامج اأكادميية ممثلة يف طرح دبلومة درا�سات عليا 

وماج�ستري يف جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

التعلم  �سعوبات  تخ�س�ص  يف  اخلا�سة  واجلامعات  والتدريب 

وا�سطراب ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط.

وت�سجيعها  امليدانية  العلمية  االأب��ح��اث  اإج���راء  يف  اال�ستمرار  6  -

لتعرف طبيعة �سعوبات التعلم واالختبارات والربامج العالجية 

باللغة العربية املنا�سبة ملواجهتها.

االأمور  الأول��ي��اء  املختلفة  واالأن�سطة  التوعوية  الربامج  اإع��داد  7  -

املدر�سة  بني  الفعال  التوا�سل  لتحقيق  التعليم  يف  والعاملني 

والبيت.

ما  عمر  يف  وتطويرها  لالأطفال  املبكر  التدخل  برامج  اإع��داد  8  -

قبل املدر�سة حلاالت �سعوبات التعلم وا�سطراب ت�ستت االنتباه 

ملرحلة  الطفل  تهيئة  يف  اأهمية  من  حتتويه  ملا  الن�ساط  وف��رط 

دخول املدر�سة.

االإعالمية  املوؤ�س�سات  جهود  من  واال�ستفادة  اال�ستعانة  �سرورة  9  -

وتقنيات االت�سال احلديثة يف خدمة �سعوبات التعلم وا�سطراب 

ت�ستت االنتباه ما يحقق ثقافة اأ�سرية وجمتمعية بهما.

االهتمام بتوفري ور�ص عمل تعالج امل�سكالت ال�سلوكية التي تواجه  10  -

الن�ساط،  وفرط  االنتباه  وت�ستت  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة 

وتفعيل طرائق تعديل ال�سلوك لديهم وتعزيز دور االخت�سا�سي 

النف�سي.

كاإحدى  وتطويرها  والطبيعية  املنا�سبة  الغذائية  الربامج  دعم  11  -

�سعوبات  يعانون  الذين  االأطفال  يحتاج  التي  املهمة  الو�سائل 

التعلم وا�سطراب ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط اإليها.

توفري االآليات التنظيمية واالإدارية والفنية يف االإ�سراف واملتابعة  12  -

تعليمية  خدمات  توفر  التي  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 

ل�سعوبات التعلم وت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط.
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ضيف العدد

من ضمن فعاليات مشروع "مدارس الدمج التعليمي" 
الذي يقيمه مركز تقويم وتعليم الطفل، بدعم من األمانة 
الثانية،  مرحلته  في  المشروع  استضاف  لألوقاف،  العامة 
السيد  االختصاصات  المتعددة  التعليمية  الشخصية 
آالن هنتر حيث قدم دورات تدريبية خالل استضافته في 
مبارك  ابتدائية في منطقة  مدرسة   28 لمديرات  المركز، 
الكبير التعليمية، باإلضافة إلى اختيار 7 مدارس متميزة 
اإلدارة  مجال  في  معمقة  ب��دورة  مديراتها  إلش��راك  منها 

المدرسية.

وكان لنا معه هذا اللقاء:

مقابلة مع مدير الخدمات األكاديمية 
 Creative Education لشركة
آالن هنتر

من هو اآلن هنرت؟

هــو مــديــر اخلــدمــات الأكــادميــيــة يف 

 Creative Education �ــضــركــة 

الـــربيـــطـــانـــيـــة، بـــجـــانـــب كـــونـــه اأحــــد 

املحا�ضرين واخلرباء يف جمال الإدارة 

املدر�ضية، الذي ا�ضتعينت بخرباته يف 

املرحلة الثانية من م�ضروع »مدار�س 

منطقة  يف  املطبق  التعليمي«  الدمج 

مبارك الكبري التعليمية.

يف البداية نود اأن نعرف من "اآلن هنرت"؟ 

ا�سمي اآالن هنرت ولقد ق�سيت حياتي كلها مدر�سًا، وعملت 

حما�سرًا،  اأي�سًا  وكنت  املتحدة،  اململكة  م��دار���ص  يف  ن��اظ��رًا 

ودر�ست لطالب الدرا�سات العليا يف الرتبية، و�ساركت  كذلك 

يف تدريب املعلمني واملعلمني امل�ساعدين الذين يعملون جنبًا اإىل 

جنب مع املعلمني يف املدار�ص. 

بعد اأن ق�سيت فرتة من الزمن حما�سرًا عملت مع �سركة 

من  واح���دًا  واأ�سبحت    )Creative Education( ت��دري��ب 

اخلرباء اال�ست�ساريني العاملني يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة، 

ودعمهم.  امل�ساعدين  واملعلمني  املمار�سني  املعلمني  تدريب  يف 

ووجهوا اإيلَّ الدعوة الأكون  مدير اخلدمات االأكادميية لل�سركة 

التدريبي  عملي  جانب  اإىل  عامًا  ع�سر  اثني  ال��دور  بهذا  وقمت 

واال�ست�ساري. 

الكويت؟  يف  التعليمية  اخلدمات  م�ضتوى  يف  راأيك  • ما 
كانت زيارتي للكويت ق�سرية ن�سبيًا، لذلك ما زلت اأتعلم عن 

اأ�سلوب  التعليم هنا. 

لكني مل�ست مدى حتم�ص مديرات املدار�ص وامل�سرفات الالتي 

تعليم  تعزيز  اأثناء وجودي هنا وحر�سهن على  عملت معهن يف 

االأطفال يف مدار�سهن. 

من  �سغرية  جمموعة  م��ع  عملت  االأخ����رية  زي��ارت��ي  خ��الل 

اأن  م��دي��رات امل��دار���ص االب��ت��دائ��ي��ة )�سبع ���س��ي��دات( والح��ظ��ت 

ع�سوات هذه املجموعة لديهن مهارات كبرية، ولديهن الدافعية، 

وهن حري�سات وال�سيما على تطوير دمج االأطفال ذوي االإعاقات 

املتنوعة يف مدار�سهن. 
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�سيا�سة  تطوير   خ��الل  من  وميكنهن 

توجيه  ع��ل��ى  ق�����ادرات  ي��ك��ن  اأن  ال��دم��ج 

االأمام  اإىل  املعلمات يف مدار�سهن  قدمًا 

�سيمكنهن  وهذا  كثرية،  نواح  ودفعهن يف 

من توفري جتربة اأكرب لتعلُّم اأطفالهن. 

الكويتي  النهج  اإىل  • كيف تنظرون 
اإزاء �ضعوبات التعلم؟ 

ومتغرية  ديناميكية  عملية  التعليم 

املحدودة  جتربتي  ويف  ال��وق��ت،  مب���رور 

م�ساعدة  اأنه من خالل  الوا�سح  من  هنا 

مركز تقومي وتعليم الطفل ووزارة الرتبية 

وعيًا  اأك��رث  املعلمون  اأ�سبح  وت�سجيعهما 

اأكرب  دعم   اإىل  وباحلاجة  الدمج  مبزايا 

عدد ممكن من االأطفال ذوي االحتياجات 

يف  ودجمهم  التعلم  و�سعوبات  اخلا�سة 

املدار�ص العادية. 

الــــدورة  يف  املــعــلــمــات  روؤيـــــة  • بــعــد 
التدريبية التي تقدمها هل تعتقد اأنهن 

مهارات  اكــتــ�ــضــاب  يف  التح�ضن  يــظــهــرن 

الإدارة التعليمية؟ 

كلتا جمموعتي املديرات الالئي عملت 

من  ك��ان  التي  االأك���رب  واملجموعة  معهن 

دي�سمرب  يف  معهن  العمل  �سروري  دواعي 

اأظهرن قدرات كبرية  املا�سي،  العام  من 

اأنهن  كما  �سواء  حد  على  وتربويًا  اإداري��ًا 

حري�سات جدًا على تطوير هذه املهارات 

يف  االأط��ف��ال  تعلم  لتعزيز  وا�ستخدامها 

مدار�سهن. 

نتحدث  التي  التغيريات  يتبنني  اإنهن 

عنها بحما�سة بالغة، وهن حري�سات على 

الو�سول اإىل مدار�سهن والبدء يف تنفيذها 

مل�سلحة االأطفال وهيئة التدري�ص على حد 

�سواء. 

اأننا  تعتقد  الــتــي  الــطــرائــق  مــا   •
الدمج  مفهوم  لتح�ضني  اإلــيــهــا  بحاجة 

يف املدار�س يف الكويت؟ 

"الدمج"  ف��ك��رة  اأن  ال��وا���س��ح  م���ن 

اإذا  ولكن  بالكويت،  يتعلق  فيما  جديدة 

توفرت احلما�سة التي اأمل�سها مع املجموعة 

�سيء  فكل  االآن  معها  اأعمل  التي  الرائدة 

ي�سري على ما يرام وهناك رغبة حقيقية 

للتغيري يف الطريقة التي يتعلم بها االأطفال 

ذوو �سعوبات التعلم.

تقومي  مركز  م�ساعدة  مع  اأن��ه  واآم��ل 

نرى  الرتبية �سوف  ووزارة  الطفل  وتعليم 

انت�سار مفهوم الدمج يف املدار�ص االأخرى 

جميعها يف الكويت. 

ضيف العدد

اآلن هنرت والأ�ضتاذ اأحمد عبد العزيز)مرتجم( يف اأثناء الدورة التدريبية لناظرات املدار�س
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يجب أن يعمل المعلمون على نحو وثيق 
المدرسة  في  التعلم  لتعزيز  الوالدين  مع 
داعمين  اآلب�����اء  ي��ك��ون  وع��ن��دم��ا  وال��ب��ي��ت. 
هذا  نقل  على  ومثابرين  المدرسة  أله��داف 
هؤالء  نجاح  ف��رص  ف��إن  ألطفالهم،  ال��دع��م 
فرص  كثيرًا  تفوق  المدرسة  ف��ي  األط��ف��ال 
أبناء اآلباء غير الداعمين ألهداف المعلمين 
وغير المشاركين في عملية تعلمهم. ولذا 
على المعلمين أن ُيفهموا اآلباء أن كونهم 
أعضاء في فريق يسعى بجدية إلى تعليم 
إيجابية  أطفالهم يمكن أن يكون له نتائج 
صعوبات  ذوي  والس��ي��م��ا  األط���ف���ال  ع��ل��ى 

التعلم.

صع����وب��ات  أط��ف��ال  آب��اء  دور  تفعيل 
التع�ل�م كشركاء في عملية التعلم

حادة  تعلمية  �سعوبات  يعاين  االأ���س��رة  يف  طفل  وج��ود  اإن 

الوالدان  الوالدين. ومير  اأن يثري التحدي واالإجهاد لدى  ميكن 

تلك  اإنكار  بني  ترتاوح  واالجتاهات  االنفعاالت  من  �سل�سلة  عرب 

اإيجاد و�سيلة لعالجها.  ال�سعوبات ونفيها ثم قبولها واالأمل يف 

اأن ال مفر لهما �سوى االلتجاء اإىل املدر�سة  وهنا يرى الوالدان 

الفاعلة.  ومب�ساركتهما  طفلهما  حلالة  منا�سبًا  حاًل  تقدم  علها 

غري اأن هناك اأ�سبابًا كثرية تدعو الوالدين اإىل مقاومة امل�ساركة 

عانى  فقد  فيها.  التعليمية  الهيئة  مع  االجتماع  اأو  املدر�سة  مع 

اإذ  اأثر �سلبي الأولياء االأمور واملعلمني،  بع�سهم اجتماعات ذات 

اإيجابية  معلومات  اأطفالهم  معلمي  من  االآب��اء  ه��وؤالء  ي�سمع  مل 

ملديري  يجوز  ال  ذل��ك،  ومع  الأطفالهم.  التعلمي  ال�سلوك  حول 

يف  حماولتهم  عن  التوقف  يقرروا  اأن  فيها  واملعلمني  املدار�ص 

اإ�سراك الوالدين يف عملية تعليم اأطفالهم، قائلني: »ح�سنًا، لقد 

فعلنا كل �سيء ن�ستطيع القيام به، ولكن هوؤالء االآباء مل يح�سروا 

فاإذا  واملعلمني.  االأم��ور  اأولياء  اجتماعات  من  واح��دًا  اجتماعا 

املدر�سة،  يف  اأطفالهم  بنجاح  مهتمني  غري  اأنف�سهم  هم  كانوا 

ُيبعد  القول  ه��ذا  مثل  اأن  اإال  املعلمني؟  نحن  بذلك  نهتم  فِلَم 

املدر�سة  ت�سعى  التي  الرتبوية  االأهداف  عن  واملديرين  املعلمني 

اإىل حتقيقها، الأنه حتى واإن كان هوؤالء االآباء ال يودون امل�ساركة 

حقًا يف عملية تعلم اأطفالهم، فال ت�ستطيع اأن تفرت�ص باأن هوؤالء 

.)Winebrenner،1996( االأطفال ال يريدون اأن يتعلموا

وال يكفي اأن يقول مدير املدر�سة اأو املعلم اإن مدر�ستنا تريد 

»م�ساركة الوالدين«، بل يجب عليهما اأن يعمال بن�ساط واإ�سرار 

على توفري دعوات اإىل الوالدين من اأجل حثهما على امل�ساركة 

اأنواع م�ساركتهم  اأي نوع من  التدريب الالزم لهما، الأن  وتوفري 

يعزز حت�سيل الطالب ويرفع من م�ستوى تقديره لذاته. وتتناول 

وت�سجيعهما  الوالدين  اإىل  للو�سول  متعددة  طرائق  املقالة  هذه 

على امل�ساركة يف عملية تعلم طفلهما ذي �سعوبة التعلم.

ركن أولياء األمور
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التي  املفاهيم  تعلم  تعزيز  يف  الرتكيز  هذا 

ي�ستخدم  اأن  ال  املدر�سة  يف  الطفل  تعلمها 

جديدة  مفاهيم  تعلم  اإىل  االأطفال  دفع  يف 

اعتمادًا على اأنف�سهم يف البيت.

املنزيل متطابقًا  الواجب  -اجعل م�ستوى 

الطفل  تعلم  اأ�سلوب  يف  القوة  مواطن  مع 

الأن ذلك يوؤدي اإىل نتائج اأف�سل. 

التعلم  اأ�سلوب  فهم  على  الوالدين  �ساعد 

من  وذل���ك  اأط��ف��ال��ه��م  عند  وت�سخي�سه 

التعلم.  اأ�سلوب  مبكونات  تعريفهم  خالل 

وقدم بدائل متعددة الأعمال الطلبة حتى 

اأ�سلوب  مع  يتنا�سب  ما  اختيار  ي�ستطيعوا 

تعلمهم.

- ال تعط انطباعًا لدى والدي الطفل باأن 

الغر�ص من الواجب املنزيل هو اإ�سغال 

تعيني  بكل  اأرف���ق  ف��ق��ط.  الطلبة  وق��ت 

املتوقع  الرتبوي  الهدف  تف�ّسر  مقدمة 

االأمثلة  الواجب. ومن  حتقيقه من هذا 

احل�سابية  امل�ساألة  »ه���ذه  ذل���ك:  على 

التي تعلمناها  الريا�سية  تتعلق باملهارة 

اليوم«.

الواجبات  تكليف  يف  ثابتًا  نظامًا  اتبع   -

املنزلية، ويف�سل اأن تكون هناك كرا�سات 

ب�سع  الطلبة  واأع��ط  املنزلية،  للواجبات 

يكتبوا  ك��ي  ح�سة  ك��ل  نهاية  يف  دق��ائ��ق 

الوالدين  واأخرب  الكرا�سة،  يف  واجباتهم 

ركن أولياء األمور

مشاركة  ت��ع��زي��ز  أس���ال���ي���ب 
الوالدين في المدرسة :

ت�ساعد  التي  االأفكار  بع�ص  يلي  فيما 

امل�ساركة  عملية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  املعلمني 

الوالدية الأطفال �سعوبات التعلم:

الوالدين  اإىل  منتظم  نحو  على  اأر�سل   -

ت�سف  ع���ب���ارات  ت��ت�����س��م��ن  اإ����س���ع���ارات 

االأعمال االإيجابية التي عملها طفلهما يف 

املدر�سة.

»الر�سالة  ب������  ال��ط��ف��ل  وال����دي  زود   -

املدر�سة  ت�سدرها  ال��ت��ي  االإخ��ب��اري��ة« 

الر�سمية  عن  البعيدة  الدارجة  باللغة 

مع  فاعلة  ات�سال  اأداة  لتكون  الرتبوية 

الطلبة  بع�ص  كتب  ما  واإذا  الوالدين. 

بكتابة بع�ص املقاالت فيها فاإن الوالدين 

حتمًا �سيقراأان هذه املقاالت على االأقل ! 

وميكنك اأن ت�سف فيها ن�ساطات معينة 

بها  القيام  وطفلهما  الوالدان  ي�ستطيع 

معًا. ومن االأمثلة على هذه الن�ساطات: 

اأ�سياء  على  للعثور  البيت  يف  التجوال 

تبداأ بحروف معينة، وا�ستخدام خربات 

 للطفل الإمالء ق�س�ص 
*
الوالدين كدافع

اخلربة اللغوية ، وا�ستفتاء اأفراد االأ�سرة 

عن تف�سيالتهم الأنواع الطعام، وبرامج 

التلفاز،...الخ.

الطفل عن ق�سة  يتحدث  اأن  :وهي  اللغوية  * اخلــربة 
قراءتها،  يعيد  ثم  له  نكتبها  اأو  يكتبها  ثم  خرباته  من 

�سعوبات  اأطفال  لتعليم  االإ�سرتاتيجية  هذه  وت�ستعمل 

واأن  اخل��ربة  ع��ن  للتعبري  و�سيلة  الكتابة  ب��اأن  التعلم 

القراءة و�سيلة ال�ست�سعار اخلربة مرة اأخرى.

عند  التعلم  اأ���س��ال��ي��ب  تختلف  الــتــعــلــم:  ــلــوب  اأ�ــض

املتعلمني، فبع�سهم يتعلم ب�سورة اأف�سل عندما يقدم له 

مو�سوع التعلم ب�سريًا واآخر يتعلم ب�سورة اأف�سل �سمعيًا 

واآخر مل�سيًا. كما اأن كل فرد يف�سل التعلم يف بيئة تختلف 

اأو  م�سيئة   واجباته يف غرفة  ي��وؤدي  كاأن  االآخرين  عن 

مكيفة اأو يوؤدي الواجب وهو منبطح على بطنه اأو ياأكل 

قطعة من الكعك ... الخ.

- جتنب عزو �سلوك الطفل غري املنا�سب 

لو�سعه االأ�سري. ونظرًا الأنه من ال�سعب 

تغيري االأو�ساع ال�سائدة يف االأ�سرة ، فاإن 

اأقل �سيء ميكن القيام به هو التقليل من 

يف  الطفل  يعانيه  ال��ذي  واالإجهاد  التوتر 

دافعية  اأك��رث  ي�سبح  وعندما  امل��در���س��ة. 

وامل�����س��ارك��ة يف  امل��در���س��ة  اإىل  ل��ل��ذه��اب 

بع�ص  ع��ن  ُيبعده  ذل��ك  ف��اإن  ن�ساطاتها، 

يف  ال�سائدين  واالإح��ب��اط  التوتر  م�سادر 

االأ�سرة التي يعي�ص فيها.

- قدم درو�سًا يف االأدوار للوالدين الفاعلة، 

اإال قلة  حتى واإن مل يح�سر هذه الدرو�ص 

من االآباء. وال تن�ص اأن ُتخرب الوالدين باأن 

تقدمي درو�ص يف االأدوار الوالدية ال يعني 

الإحاطتهم  حماولة  ولكنها  بها.  جهلهم 

على  وحثهم  ال���دور  بهذا  يتعلق  م��ا  بكل 

بذل جهودهم لتاأدية هذا الدور بفاعلية. 

على  ال��درو���ص  ه��ذه  ت�ستمل  اأن  ومي��ك��ن 

بني  االإيجابية  العالقات   « يف  مو�سوعات 

الطفل ووالديه« و »اأ�ساليب التعلم« و»دور 

الوالدين يف م�ساعدة طفلهما يف الواجب 

املنزيل«...الخ.

تقديم  ف��ي  ال��وال��دي��ن  دور 
المساعدة في الواجب المنزلي:

يقومون  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال  ل���دى  اإن 

منتظمة  ب�����س��ورة  املنزلية  بواجباتهم 

فر�سة جناح مدر�سي تفوق فر�سة اأولئك 

االآباء  وي��وؤدي  بعملها.  يقومون  ال  الذين 

على  اأطفالهم  ت�سجيع  يف  حا�سمًا  دورًا 

نحو  على  املنزلية  ب��ال��واج��ب��ات  ال��ق��ي��ام 

منتظم وفاعل.

وفيما يلي بع�ص االأ�ساليب التي يح�سن 

الواجب  جت��ع��ل  ك��ي  اإت��ب��اع��ه��ا  باملعلمني 

املنزيل �سهاًل وذا معنى:

منا�سبًا  امل��ن��زيل  ال��واج��ب  تركيز  اج��ع��ل   -

مل�ستوى حت�سيل الطالب. ويجب اأن ي�ستخدم 



مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز

info@ccetkuwait.org

العدد التا�ضع: يناير 2012

35

اإليهم  الدفرت  و�سول  يتوقعا  ب��اأن  م�سبقًا 

م�ساء  كل  ي�سعوا يف  اأن  وعليهم  يوم،  كل 

اإ���س��ارات اأم���ام ال��واج��ب��ات ت��دل على اأن 

الطفل اأنهى واجبه  املنزيل خالل الفرتة 

الزمنية املحددة له.

- ن�����ّس��ق م��ع زم��الئ��ك االآخ���ري���ن يف 

اإعطاء الواجبات املنزلية حتى جتنب 

اإ�سافيًا  اأمورهم عبئًا  واأولياء  الطفل 

ثقياًل يف بع�ص االأحيان، وعد اإعطاء 

يف  منها  القليل  اإع��ط��اء  اأو  واج��ب��ات 

اأوقات اأخرى.

 - ال تعّود نف�سك على اإر�سال مالحظات 

الواجب  للوالدين  فيها  تف�ّسر  البيت  اإىل 

املنزيل وكيفية عمله.

على   املنا�سبة  الراجعة  التغذية  ق��ّدم   -

تعليقات   – املنزلية  ال��واج��ب��ات  جميع 

اأو  الطالب،  اأ�سئلة  عن  اأج��وب��ة  مكتوبة، 

الواجب  اأداء  لتح�سني  اقرتاحات حمددة 

املنزيل.

الفراغ  يكملوا  اأن  الطالب  اإىل  اطلب   -

القيام  من  االنتهاء  بعد  اجلمل  ه��ذه  يف 

بالواجب املنزيل:

على  دق��ي��ق��ة   ............. »ع��م��ل��ت 

التكليف  م��ن  اجل��زء  اإن  التكليف.  ه��ذا 

 ،.............. ه��و  مت��ام��ًا  فهمته  ال���ذي 

بتاتًا  اأفهمه  مل  ال��ذي  التكليف  جزء  واإن 

هو..................«.

بامل�ساريع  يتعلق  فيما  الطلبة  �ساعد   -

ط��وي��ل��ة االأج�����ل، ع��ل��ى ع��م��ل خ��ط زمني 

 »Backwards Time Line« ارجتاعي 

عنا�سر  اإىل  املنزيل  الواجب  يجزئوا  كي 

االعتزاز  على  و�سجعهم  االأم��د،  ق�سرية 

يكملون  عندما  بالزهو  وال�سعور  بعملهم 

كل عن�سر فيه.

- عندما يف�سل الطالب يف اإكمال تكليف 

يف  امل�سكلة  تكمن  فقد  املنزيل،  الواجب 

ولذا  التكليف.  من  املطلوب  فهمه  ع��دم 

املنزيل  ال��واج��ب  ا�ستخدام  ع��دم  ينبغي 

يكلف  اأال  ي��ج��ب  ك��م��ا  ل��ل��ط��ال��ب،  ك��ع��ق��اب 

تعوي�سًا  متعددة  بواجبات طويلة  الطالب 

وقت  يف  تكليفات  اإع��ط��ائ��ه��م  ع��دم  ع��ن 

�سابق.

البيت مطويات على فرتات  اإىل  اأر�سل   -

كي  الطلبة  اأعمال  على  ت�ستمل  منتظمة 

با�ستمرار  االطالع  على  الوالدين  ت�ساعد 

الطلبة  ودرب  اأطفالهم.  تعلم  تقدم  على 

على كيفية و�سف العمل الذي يقومون به 

التدقيق  من��وذج  معهم  واأر���س��ل  الآبائهم، 

ي�سلموه  ك���ي  امل��در���س��ي  ال���واج���ب  ع��ل��ى 

اإىل  اإعادته  ثم  توقيعه  اأجل  للوالدين من 

الوالدين  ت��ذك��ر  اأن  تن�ص  وال  امل��در���س��ة. 

ت�سجيعًا  لطفلهما  يقدمان  عندما  باأنهما 

اعتزازهما  يظهران  عندما  اأو  لفظيًا 

مهما  طفلهما  يحققها  التي  بالنجاحات 

�سغرية  اأو  ب�سيطة  النجاحات  هذه  كانت 

نحو  على  طفلهما  �سيحفز  االعتزاز  فاإن 

يفوق ما ُيحدثه تقدمي النقود اأو اجلوائز 

                                                                                           )Winebrenner،1996(.املادية

اجتماعات المعلمين وأولياء 
األمور:

واملعلمني  االآب�����اء  اج��ت��م��اع��ات  ت��ع��د 

تخلق  اإذ  وامل��در���س��ة،  البيت  ب��ني  ج�سرًا 

االآباء  فيها  ي�سعر  بيئة  االجتماعات  هذه 

واملعلمون باأنهم يف م�ساركة تعاونية خلري 

الطفل وتقدمه. وت�سجع املناطق التعليمية 

التعلم   معلم �سعوبات  املتقدمة  الدول  يف 

الطفل  ب��دء  قبل  ب��االآب��اء  االل��ت��ق��اء  على 

له.  املقررة  الرتبوية  اخلدمات  تلقي  يف 

متنع  االآب����اء  م��ع  امل��ب��ك��رة  فاالجتماعات 

وحاالت  ال���دوام،  م�سكالت  من  تقلل  اأو 

ومع  االن�����س��ب��اط.  وم�سكالت  الت�سرب، 

نحو  واملعلمني  االآب���اء  بع�ص  مييل  ذل��ك، 

فاالآباء  االج��ت��م��اع��ات؛  ه��ذه  مثل  جتنب 

يخ�سون ما ي�سمعونه من معلومات �سلبية 

املعلمون  يخ�سى  ك��م��ا  اأط��ف��ال��ه��م،  ع��ن 

اجتاههم  ال�سلبية  االآب��اء  فعل  ردود  من 

.)Learner،2000(

وتعّد اجتماعات االآباء واملعلمني و�سيلة 

والبدء  اإيجابي  ات�سال  لتاأ�سي�ص  قيمة 

بعالقات جيدة بني البيت واملدر�سة. ولذا 

فيها  يناق�ص  كفر�سة  اإليها  النظر  يجب 

يواجهها  التي  وامل�سكالت  الطالب  تقدم 

وي�سري  حلها.  على  م�ساعدته  اأج��ل  م��ن 

اأهداف  اأن  اإىل   )Schulz،1987( ت�سلز 

�سمن  تقع  واملعلمني  االآب���اء  اجتماعات 

واحدة اأو اأكرث من الفئات االأربع االآتية:

تقريرًا عن  الإعطاء معلومات )تقدم   -1

تقوميية،  بيانات  تقدم  الطالب،  تقدم 

االطالع على عينة من عمل الطالب(.

)تاريخ  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  للح�سول   -2

البيت،  يف  و�سلوكه  وم��ي��ول��ه،  ال��ط��ال��ب، 

والعالقات االجتماعية، وكذلك مقرتحات 

الوالدين(.

يف  )امل�����س��اع��دة  للطالب  للتخطيط   -3

من  التعليم  لتح�سني  التخطيط  عملية 

خالل تطوير اخلطة الرتبوية للطفل(.
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حل���ل امل�����س��ك��الت )ال���ت���ع���اون يف حل 

اختيار  الذهني،  الع�سف  معينة،  م�سكلة 

بدائل قابلة للتطبيق(.

على  التي  االأ�ساليب  بع�ص  يلي  وفيما 

املعلم القيام بها كي ي�سجع اأولياء االأمور 

فيها  وامل�ساركة  االجتماعات  ح�سور  على 

بفاعلية:

اأر�سل اإىل البيت ن�سخة من »ا�ستبانة   -1

قبل  واملعلمني«  االأم��ور  اأولياء  اجتماعات 

عقد االجتماع املقرر بعدة اأيام كي ت�ساعد 

لالجتماع  اجليد  االإع��داد  على  الوالدين 

نظرهما  وجهات  وتقدمي  فيه  وامل�ساركة 

حول ما يقدم لطفلهما يف املدر�سة.

2- اإذا كان الوالدان منف�سلني اأو مطلقني، 

ح�سور  يريدان  كانا  اإذا  فيما  ا�ساألهما 

االجتماع معًا اأم على نحو منف�سل.

اإخبارك  عند  ومو�سوعيًا  �سادقًا  كن   -3

ال���وال���دي���ن ع���ن خ�����ربات ط��ف��ل��ه��م��ا يف 

املدر�سة.

عمل  االجتماع  من  الهدف  كان  واإذا 

�سلوكه،  اأو  الطالب  عمل  ملراقبة  خطة 

موجودًا  نف�سه  الطالب  يكون  اأن  يجب 

بع�ص  يلي  وفيما  اأي�����س��ًا.  االج��ت��م��اع  يف 

االإجراءات املتبعة يف �سري االجتماعات:

اأ- ابداأ دائمًا باإعطاء اأمثلة على ال�سمات 

االإيجابية للطفل. ا�ستعر�ص مع الوالدين 

ال��ت��ي ميكن  الطفل  ل��دى  ال��ق��وة  م��واط��ن 

ا�ستثمارها يف عملية تعليمه.

ب- اطلب اإىل الوالدين اأن يخرباك عن 

ميوله  وع��ن  طفلهما  ل��دى  القوة  مناحي 

يف  املعلومات  ه��ذه  و�سجل  واهتماماته 

�سجل يحفظ كمرجع يف امل�ستقبل.

اأو  ال�����س��ي��ا���س��ات  ل��ل��وال��دي��ن  ا����س���رح   -3

االإج��������راءات ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا يف اإع��ط��اء 

 30 »�ساأعني  مثال:  املنزلية.  الواجبات 

االأيام  معظم  يف  املنزيل  للواجب  دقيقة 

اأعطيهم  ال��ت��ي  االأي����ام  ويف  ال��درا���س��ي��ة، 

اإ�سعارًا  لكم  �ساأر�سل  منزليًا  واجبًا  فيها 

بذلك«.

اأ�سلوب  حول  املعلومات  معهم  تبادل   -4

على  ال��وال��دي��ن  �ساعد  التعلمي.  الطفل 

زيادة  وميكن  ذك��ي  طفلهما  اأن  اإدراك 

القوة  مواطن  اأخ��ذت  اإذا  تعلمه  م�ستوى 

يف اأ�سلوبه التعلمي يف احل�سبان، �سواء يف 

البيت اأم يف املدر�سة.

5- اطلع الوالدين على �سواهد تثبت تقدم 

عر�ص  خ��الل  م��ن  ال��درا���س��ة  يف  طفلهما 

مناذج من اأعمال الطفل.

الإدارة  برناجمًا  ت�ستخدم  كنت  اإذا   -6

تقريرًا  للوالدين  ق��ّدم  الطالب،  �سلوك 

عن تقدمه، واإذا مل ينفذ الطالب �سروط 

اخلطة ال�سلوكية، اأخرب الوالدين بذلك.

7- �سجع الوالدين على دعم ميول طفلهما 

واهتماماته خارج املدر�سة، واإذا كان لديك 

واخلدمات  ال��ربام��ج  ح��ول  معلومات  اأي 

التي تقدمها املوؤ�س�سات املجتمعية بتكلفة 

رمزية فال ترتدد بتزويدهم بها.

اأو  م��ق��االت  اأي���ة  ب��ح��وزت��ك  ك���ان  اإذا   -8

يف  للوالدين  مفيدة  علمية  م��واد  اأو  كتب 

يتزودوا  كي  لهم  فقدمها  طفلهما  تعليم 

التدري�ص  ط��رائ��ق  ع��ن  وا���س��ع��ة  ب��ذخ��رية 

طفل  تعليم  يف  املنا�سبة  واال�سرتاتيجيات 

�سعوبات التعلم.

9- اختتم االجتماع بتوجيه �سكر للوالدين 

اأن  واخربهما  االجتماع،  على ح�سورهما 

يف  اهتمامهما  م��دى  يعك�ص  ح�سورهما 

تعليم طفلهما. وكذلك و�سح لهما اأن هذا 

على  طفلهما  مل�ساعدة  �سروري  احل�سور 

تطوير اجتاه اإيجابي نحو التعلم.

الطفل  معلم  يطرحه  ال��ذي  وال�سوؤال 

منتظرًا  دوم���ًا  التعلمية  ال�سعوبة  ذي 

ي�ستطيع هذا  ال��ذي  م��ا  ه��و:  عنه  اإج��اب��ة 

ذي  الطفل  وال��دي  اإزاء  به  القيام  املعلم 

اإىل  الذين مل يح�سرا  التعلمية  ال�سعوبة 

املدر�سة اأبدًا رغم جهوده احلثيثة حلثهما 

على احل�سور؟

وال���دي  اإىل  ي��ر���س��ل  اأن  امل��ع��ل��م  ع��ل��ى 

الطريقة  حول  حمددة  مقرتحات  الطفل 

طفلهما  تعلم  دع��م  فيها  ميكنهما  التي 

اإىل  الوالدان  يح�سر  مل  واإذا  البيت.  يف 

املدر�سة، عليه اأن ي�ساألهما اإن كان باإمكانه 

يف  وليكن  البيت.  يف  لهما  بزيارة  القيام 

اأن بع�ص  ذهنه دومًا احلقيقة املتمثلة يف 

اأولياء االأمور قد ي�سعرون بعدم الكفاية يف 

تعليم  عملية  يف  امل�ساهمة  على  قدراتهم 

اأال يهمل طالبًا  املعلم  اأبنائهم. لذا، على 

م�ساركة  على  ق��ادري��ن  غ��ري  وال��دي��ه  الأن 

املدر�سة  يف عملية تعلمه.

اأن الطالب يعملون  ومما ال �سك فيه 

على نحو اأف�سل يف املدر�سة عندما يدعم 

اآباوؤهم تعلمهم دعمًا فاعاًل. واأن اأي جهد 

على  االآب��اء  ق��درة  لتقوية  املعلم  به  يقوم 

اإظهار هذا الدعم �سيكون له مردود كبري. 

بهذه  االأم���ور  اأول��ي��اء  اإخ��ب��ار  املعلم  وعلى 

احلقيقة با�ستمرار حتى تزداد م�ساركتهم 

يف تعلم الطفل ذي ال�سعوبة التعلمية.

اأ. مالك الر�ضدان

 م�ضاعد رئي�س وحدة التدريب

مركز تقومي وتعليم الطفل

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

www.ccetkuwait.org
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أولياء  التعلم، وعلى  نجاح  المؤثرة في  العوامل  أحد  ال��ذات هو  تقدير  أن  ال شك 
األمور أن يبحثوا عن الطرائق التي تعزز تقدير الذات لدى أطفالهم، وفيما يلي بعض 

االقتراحات:
• املديح:

للمحاولة  يوجه  اأن  ويجب  و�سوحه،  على  نختلف  ال  اأمر  وهو   

للوالدين  ال�سروري  من  يكون  وق��د  الطالب،  اأكمله  ملا  ولي�ص 

اأن  يجب  نف�سه  الوقت  ولكن يف  النجاح،  فكرتهم عن  يعدلوا  اأن 

يت�سن  الطفل قدرات مل  يكون لدى  اأن  اأذهاننا احتمال  ن�سع يف 

للوالدين،  للقلق واالإحباط   اإظهارها، وقد يكون ذلك م�سببًا  له 

ويكون تقدم الطفل اأبطاأ مما هو ماأمول، ولكن من املهم اأن يقدم 

املديح ملحاوالت الطفل يف العمل. 

بالآخرين: املوازنة  • جتنب 

 من املهم اأال نوازن الطفل باالآخرين للمحافظة على فرديته، 

اأنه يتبني ذلك، فالطفل الذي ي�سعر باالأمن، �سوف  والتاأكد من 

يتعلم بفاعلية ولديه فكرة ذاتية اإيجابية اأكرث من الطفل القلق.

املنزلية: للواجبات  املخ�ض�س  الوقت  تقلي�س  • حاول 
الواجب  املنزيل  اإذا كان الطفل يق�سي وقتًا طوياًل يف عمل   

فمن احلكمة مناق�سة ذلك مع املدر�سة ، الأن االنكباب على هذه 

الوقت  الواجبات ل�ساعات طويلة قد ي�سبب االإحباط، ويقلل من 

الذي ميكن للطفل اأن يق�سيه يف اأن�سطة اأخرى قد حتقق له مزيدًا 

من النجاح، كامل�ساركة يف ريا�سة ما مثاًل.

طفلك:  تعلم  اأ�ضاليب  تفعيل  • حاول 
عادة  فاالأطفال  املجال،  هذا  يف  ت�ساعد  اأن  للمدر�سة  ميكن 

يعملون بفاعلية اإذا ا�ستطاعوا تبني اأ�ساليب تعلمهم وا�ستخدامها، 

ح�سية  اأو  �سمعية،  اأو  ب�سرية،  االأ�ساليب:  هذه  تكون  اأن  وميكن 

تقدير
الذات

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز

info@ccetkuwait.org
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حركية، اأو مل�سية، لكن العوامل البيئية مثل: 

ال�سوت، واالإ�ساءة، واختيار وقت التعلم يف 

اأثناء اليوم حتى ترتيب اجللو�ص كلها ت�سنع 

فارقًا.

: املدر�ضة  مع  الإيجابي  • العمل 
وهو اأمر مهم الأن غياب التعاون بني اأولياء 

االأمور وبني املدر�سة يوؤثر على الطفل وي�سعره 

باأنه �سبب امل�سكلة، وقد يوؤدي ذلك اإىل تاأثري 

معاك�ص يف تقدير الطفل لذاته.

أساليب التعلم : 
واع��ني مبا  االأط��ف��ال  يكون  اأن  املهم  من 

فامتالك  التعلم،  اأ�ساليب  من  يف�سلونه 

الهامة  املحددات  اأح��د  هو  التعلم  اأ�سلوب 

للتعلم الناجح – وب�سرف النظر عن نوع 

املهمة املطلوبة اأو املادة املطلوب تعلمها تعدُّ 

اأ�ساليب التعلم مهمة يف املدر�سة ولكن من 

املهم اأي�سًا اأن يعرف اأولياء االأمور اأ�ساليب 

تعلم اأطفالهم وما يف�سلونه منها يف البيت 

خمتلفة  تعلم  اأ�ساليب  لالأطفال  يكون  وقد 

الوالدين  والديهم وعلى  تعلم  اأ�ساليب  عن 

تقدير الطرائق املختلفة لتعليم االأطفال.

ت�ستخدم بع�ص املدار�ص ا�ستبانة معروفة 

اأ�ساليب التعلم مل�ساعدة  با�سم قائمة جرد 

اأ�سلوب التعلم، وفيما  املعلمني على حتديد 

يلي ملخ�ص لهذه القائمة الإعطاء الوالدين 

التي  والعوامل  امل��ج��االت  عن  عامة  فكرة 

ميكنها اأن ت�ساهم يف اأ�ساليب التعلم.

تقدم  بنود   104 على  القائمة  حتتوي 

التعلم يف  اأ�ساليب  اأف�سليات  لنا مالمح 

والعاطفية،  البيئية،  جم��االت:  خم�سة 

والنف�سية  والف�سيولوجية،  واالجتماعية، 

مهمًا   ع��ام��اًل   21 امل��ج��االت  ه���ذه  ويف 

وخمتلفًا وهي :

ال�سوء،  البيئي:)ال�سوت،  العامل   •
ال�سف  وت�سميم  احل�����رارة،  ودرج����ة 

الدرا�سي(.

الثبات  العاطفي:)الدافعية،  العامل   •
وبنية امل�سئولية(

الف��سي���ول��وج��ي:)االأف�سلية  •الع���ام����ل 
وال�سراب،  الطعام  وحم��ت��وى  االإدراك��ي��ة، 

وال�����وق�����ت امل���خ�������س�������ص م����ن ال���ن���ه���ار، 

واحلركية(.

)االأف�سليات  ال��ن��ف�����س��ي:  ال��ع��ام��ل   •
التحليلية،  واالأف�����س��ل��ي��ات  ال�����س��ام��ل��ة، 

واالندفاعية واالنعكا�سية( 

  Dunn( به  قام  الذي  البحث  يوحي 

التعلم  اأ�ساليب  باأن   )1993 و   1992

ال�سابق  املجاالت  كل  واأن  فرقًا  حتدث 

عليها  نركز  اأن  اإىل  حتتاج  ذكرها 

لذلك  يكون  اأن  وميكن  ما،  نقطة  عند 

يف  الطفل  در�ص  كيفية  على  انعكا�سات 

منزله.

ب���ن���اًء ع��ل��ى ال���ع���وام���ل ال�����س��اب��ق��ة ط��ور            

عمل  اإط�����ار   Gavin Reid )1999(

تعرف  �سمي  التعلم  اأ���س��ال��ي��ب  مل��الح��ظ��ة 

 )IOSI( التفاعلية  باملالحظة  االأ�سلوب 

ورغم اأن الغر�ص من )IOSI( هو م�ساعدة 

املعلمني على تعرف خمتلف اأ�ساليب التعلم 

اإال اأنه ميكن اال�ستفادة منه، الأنه ميكن اأن 

يخلق وعيًا باملجاالت املختلفة التي ميكن اأن 

ت�سهم يف اأ�ساليب التعلم.

من المهم أن يكون 

واعــيـــن  االطـفــــــال 

مــن  يفضلونــه  بمــا 

أساليب تعلم 
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واأ�ضاليب التعلم وفق نظام )IOSI( على الوجه الآتي:

• الدافعية:
-  ما املو�سوعات واملهام واالأن�سطة التي يهتم بها الطفل؟

-  ما  نوع التلقني واالإ�سارات ال�سرورية لزيادة الدافعية؟

-  ما نوع احلوافز التي حتفز الطفل: فر�ص تويل القيادة، 

العمل مع االآخرين ، وقت للراحة اأو للن�ساط البدين.

• املثابرة:
-  هل يتم�سك الطفل باملهمة حتى يكملها دون راحة؟

اأم���ر ���س��روري عند عمل مهام  امل��ت��ك��ررة  ال��راح��ة  -   ه��ل 

�سعبة؟ 

• امل�ضوؤولية: 
-  اإىل اأي حد يتوىل الطفل م�سوؤوليته عن تعلمه؟

-  هل ين�سب الطفل النجاح والف�سل لنف�سه اأم لغريه؟ 

• التنظيم: 
-  هل االأغرا�ص ال�سخ�سية للطفل: )طاولة الدر�ص،املالب�ص، 

املواد( جيدة التنظيم اأم مبعرثة ؟

-   هل ي�ستجيب الطفل ملا ُيفر�ص عليه من بنية تنظيمية؟

• التفاعل:
-  هل يكتمل عمل الطفل عندما يعمل وحده اأم مع االآخرين؟

-  هل يطلب الطفل املوافقة على ما اأجنزه اأم اأنه بحاجة اإىل 

اأن نراجع له مراجعة متكررة؟

املف�ضل: • ال�ضكل 
-  ما نوع التدري�ص الذي يفهمه الطفل ب�سهولة اأكرب ؟ املكتوب 

اأم ال�سفهي اأم الب�سري؟

-  هل ي�ستجيب الطفل اأ�سرع واأ�سهل لالأ�سئلة حول الق�س�ص 

التي يقروؤها اأم التي ي�سمعها ؟

-  هل يبداأ الطفل بخطوة واحدة ثم ي�سرع �سروعًا منظمًا اأم 

يجد �سعوبة يف تتبع ت�سل�سل املعلومات؟

اأفكاره  اأن  اأو  ت�سل�سل منطقي يف �سرح الطفل  -  هل هناك 

تقفز من فكرة اإىل اأخرى؟

التاأملية: • الندفاعية/ 
متاأخرة  اأنها  اأم  وتلقائية  �سريعة  الطفل  ا�ستجابات  هل   -

وتاأملية؟

اتخاذ  قبل  املا�سية  ل��الأح��داث  م��ق��درًا  الطفل  يبدو  هل   -

االإجراء؟

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل أخبار المركز
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• احلركية:
- هل يتحرك الطفل يف اأرجاء ال�سف 

الدرا�سي اأو يتململ عندما يجل�ص؟

- هل يحب الطفل اأن يجل�ص اأو مي�سي 

يف اأثناء تعلم اأمر جديد؟

املف�ضل:  • الوقت 
الطفل  يكون  النهار  اأي وقت من  - يف 

يف اأق�سى حاالت االنتباه ؟

العمل  بني  ملحوظ  ف��ارق  - هل هناك 

ال����ذي ي��ت��م ���س��ب��اح��ًا وب���ني م��ا ي��ت��م بعد 

الظهر؟

• ال�ضوت: 
التي  االأماكن  الطفل عن  يبحث  - هل 

تتميز بالهدوء ب�سفة خا�سة ؟ 

• الإ�ضاءة:
املناطق  يف  العمل  الطفل  يحب  هل   -

ال�سوء  اإن  ي��ق��ول:  اأم  االإ���س��اءة  خفيفة 

�ساطع جدًا؟

احلرارة:  • درجة 
عندما  معطفه  الطفل  ي��رت��دي  ه��ل   -

اليحتاج االآخرون اإىل املعاطف؟

الف�ضل: اأثاث  • ت�ضميم 
- هل ن�سهل للطفل االختيار حني يجل�ص 

يجل�ص  اأو  عليها  يتمدد  اأو  االأر���ص،  على 

على مقعده ليقراأ؟

معرفية: • امليتا 
- هل يعي الطفل نقاط القوة يف اأ�سلوب 

تعلمه؟ 

- هل يثبت الطفل قدرته على التقييم 

الذاتي؟

• التنبوؤ: 

- هل ي�سع الطفل اخلطط ويعمل على 

االأم��ور ت�سري  اأم يرتك  االأه��داف  حتقيق 

كما يتفق؟

الراجعة: • التغذية 

اأمن��اط  لكل  الطفل  ي�ستجيب  ه��ل   -

التغذية الراجعة ؟

- ما مقدار التلقني اخلارجي املطلوب 

املعرفة  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ت��و���س��ل  اأن  ق��ب��ل 

ال�سابقة؟

النقطة االأ�سا�سية يف كل ما �سبق هي اأن 

كل العوامل احلقيقية داخل الطفل وداخل 

باملهمة  املت�سلة  العوامل  وكذلك  البيئة، 

ميكن اأن مت�ص اأ�ساليب التعلم، وقد يكون 

االأط��ف��ال عند  ال�����س��روري مالحظة  م��ن 

يف  اليومية  حياتهم  الأن�سطة  توجههم 

ترتيبات  اأف�سليات يف  لديهم  املنزل وهل 

اجل��ل��و���ص ل��ل��ك��ت��اب��ة وال���ق���راءة وه���ل هم 

خالل  ؟ومن  م�ساًء  اأم  �سباحًا  متيقظون 

نكت�سف  اأن  الطفل ميكن  و�سوؤال  املراقبة 

اأمرًا ما حول ما يف�سله يف التعلم، وحاملا 

الطفل  اأف�سليات  عن  فكرة  لديك  تكون 

اأن تقوم ببع�ص التعديالت  ميكن بالتايل 

الفعال  التعلم  ت�سجيع  على  ت�ساعد  التي 

من خالل اأ�ساليب تعلم الطفل .

د.غافن ريد

ترجمة: اأ. اأحمد عبد العزيز

ريد  غافن  الدكتور  كتاب  م��ن  ترجم   

 Dyslexia a Complete   Guide for"
"Parents
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ركن المعلم

فمنها  اآخ���ر،  اإىل  �سخ�ص  م��ن  تختلف  اأوالدن����ا  �سلوكيات 

اأوالدنا  والأن  �سليمة،  �سلوكيات  ومنها  �سحيحة،  غري  �سلوكيات 

اأهم �سيء يف حياتنا فيجب مالحظتهم با�ستمرار والعمل على 

املحافظة على �سحتهم.

وبناء على ذلك قدمت االأ�ستاذة /ال�سيماء عبد املنعم اأحمد 

�سة الرتبية البدنية مبركز تقومي وتعليم الطفل بتقدمي عمل  مدرِّ

رائع؛ وهو فيلم تربوي توعوي حتت عنوان: )ن�سف يوم يف حياة 

العمل  تنفيذ  وخطوات  الفكرة  بداية  لنا  و�سوف حتكي  طالب( 

لنلهمكم على بداية العمل على فيلم مدر�سي جديد.

بداية فكرة املو�ضوع:

ببع�ص  يقومون  الطالب  من  بقليل  لي�ص  لعدد  مالحظتي 

غري  كالوقوف  ال�سحيحة:  غري  ال�سحّية  ال�سلوكية  ال��ع��ادات 

ال�سحيح، اجللو�ص اخلطاأ، التغذية غري ال�سليمة، وغريها من 

�سة  كمدرِّ ب��دوري  واأن��ا  �سحتهم،  على  �سلبًا  توؤثر  التي  العادات 

ومتوا�سلة  م�ستمرة  للطالب  مالحظتي  تكون  البدنية  للرتبية 

�سواء يف طابور ال�سباح اأم يف ح�سة الرتبية البدنية، اأم داخل 

ال�سف وغريها من االأماكن، وهذه العادات ميكن اأن توؤدي اإىل 

حدوث ت�سوهات قواميه، وميكن اأن ت�سل خطورتها اإىل التدخل 

ويل  اإب��الغ  ويجب  ومعاجلتها  اأ�سبابها  تعرف  مل  اإذا  اجلراحي 

اأبنائه. ونحن نعمل دائمًا للحفاظ على �سحة  االأمر بها ملتابعة 

بّراالأمان  اإىل  بهم  للو�سول  والطالبات  الطالب  من  اأبنائنا 

وال�سحة اجليدة.

قبل اأن اأعر�ص على ح�سراتكم خطوات التح�سري، كان لدي 

مواقع  �ساأ�ستخدم  تعاىل-  -باإذن اهلل  باأين  موؤكد  و�سعور  فكرة 

وال�سيما يف )الربنامج  الطفل  وتعليم  تقومي  ت�سوير من مركز 

داخل  وق���دم  و���س��ور  نفذ  العمل  فكل  ال�سباحي(،  ال��رتب��وي 

االإدارة وزمالئي وطالبي  ب�سيطة، مب�ساعدة  وباإمكانات  املركز 

وطالباتي، الأن املركز مليء باملواهب والكوادر املوؤهلة لتقدمي اأي 

اإبداع وابتكار، ولكن يجب علينا بذل مزيد من اجلهد الكت�ساف 

هذه املواهب يف خمتلف التخ�س�سات التعليمية، وهذا ما عملته 

بحثت بكل جد وجهد، حتى ح�سلت على م�سور مبدع، ومعلق 

وا�سع، وملحن رائع، وخبرية  اأغاين ذات خيال  ممتاز، وموؤلفة 

متميزين  وط��الب  رائعني،  وممثلني  عالية،  دراي��ة  ذات  تغذية 

فكرة مبدعة + حماسة معلم = 
فـيلــم تـــربــوي 
صناعة مدرسية
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للم�ساركة  واحلما�سة  واحلب  باالإيجابية 

معنا يف هذا العمل، واأولياء اأمور موؤمنني 

باأهمية ت�سجيع اأبنائهم للم�ساركة يف مثل 

باأنف�سهم،  الثقة  ل��زي��ادة  االأن�سطة  ه��ذه 

ال�سحية  العادات  من  لكثري  ومعرفتهم 

لديهم،  امل��واه��ب  واك��ت�����س��اف  ال�سليمة، 

والعمل على تنميتها.

اأوًل- التح�ضري للفيلم:

عر�ست الفكرة على االأ�ستاذة / ماجدة 

للربنامج  التنفيذي  املدير  م�ساعد  حكم 

الرتبوي ال�سباحي يف مركز تقومي وتعليم 

واأثنت  الفكرة  ا�ستح�سنت  وق��د  الطفل، 

عليها، وحثتني على تنفيذها، وقدمت يل 

العمل  هذا  لتجهيز  الكافية  امل�ساعدات 

ت�ساعد  جيدًا  ظهورًا  وظهوره  وتنفيذه، 

عاداتهم  حت�سني  على  كلهم  التالميذ 

اليومية ليعود على �سحتهم باالإيجاب.

ثانياً-  اختيار فريق العمل:

اخ���رتت فريق العمل امل�ساعد، واأولهم 

م�سور الفيلم وخمرج���ه اأ. با�سل العلي/

مدر����ص احلا�سوب يف مركز تقومي وتعليم 

الطفل الذي كان مع���ي يف خطوات العمل 

كله���ا، وق���ام مبجهود كب���ري يف م�ساعدتي 

جي���دًا،  اإخراج���ًا  العم���ل  ه���ذا  الإخ���راج 

وتو�سي���ل املعلوم���ة ال�سحّي���ة ال�سحيحة 

الأبنائنا م�سموعة ومرئية تو�سياًل مميزًا.

ثم اخرتت املعلق على م�ساهد الفيلم 

اأحمد  االأ�ستاذ  اختياري  يف  وفقت  وق��د 

الريحاوي/ مدر�ص اللغة العربية يف مركز 

متعاونًا  كان  حيث  الطفل،  وتعليم  تقومي 

ب�سوته  متميز  وهو  درجة،  الأق�سى  معنا 

للعمل  كبري  مبجهود  ق��ام  حيث  ال��داف��ئ 

على تو�سيل املعلومة ب�سوت رائع.

�سهام  االأ�ستاذة/  على  االختيار  ووقع 

مركز  يف  العربية  اللغة  مدر�سة  اإبراهيم 

تقومي وتعليم الطفل، لكتابة اأغنية الفيلم 

حتت عنوان )مدر�ستي( حيث اأبدعت يف 

اإعدادها، فكانت ملهمة ومميزة .

ال�سالم   عبد  /حممد  االأ�ستاذ  وو�سع 

مدر�ص الرتبية املو�سيقية يف مركز تقومي 

وتعليم الطفل مل�ساته على تلحني االأغنية، 

اأغنية  غناء  على  منفردة  طالبة  ودّرب 

الرعاية  ت�ستحق  م��وه��ب��ة  وه���ي  الفيلم 

املو�سيقي  ك��ورال  تدريب  ثم  واالهتمام، 

يف املركز لتقدمي االأغنية، وكانت جهوده 

بارزة واأحلانه �سجية –كما عودنا دائمًا- 

�سكري   اأح���م���د  االأ����س���ت���اذ  ���س��اع��دن��ا 

مدر�ص الرتبية املو�سيقية يف اأثناء تدريب 

الطالبات.  

اأعدت اأ. عادلة ال�سرهان اخت�سا�سية 

مفيدة  وجبات  قائمة  باملركز،  التغذية 

الغذائية  ال��ن�����س��ائ��ح  وت��ق��دمي  ل��ل��ط��الب 

القيمة لهم.

مدر�سة  م�سباح  م��ن��ار  اأ.  واأع����دت   

للطالب  ال��وج��ب��ات  امل��ن��زيل  االق��ت�����س��اد 

اإعدادًا �سهيًا.

املدير  اجل��ا���س��م  ع��ي�����س��ى  د.  واأدى 

كان  وق��د  الفيلم  يف  االأب  دور  ال��رتب��وي 

ومتفهمًا. حنونًا  اأبا  عهدناه-  –كما 
ال���ح��م��د  من���ت��هي  لالأ�ستاذة  كان  كما 

يف  دور  الت�سخي�ص   وح��دة  رئي�ص  نائبة 

وقدمته  االأم  دور  اأدت  حيث  الفيلم  هذا 

بكل اقتدار وجناح.

جتهيز  يف  املدر�سات  بع�ص  و�ساعدت 

فيها،  امل�ساهد  بع�ص  لت�سوير  �سفوفهن 

عمر  حنان  لالأ�ستاذة  مو�سول  وال�سكر 

مدر�سة اللغة االجنليزية باملركز.

وب��ع��د اخ��ت��ي��ار ف��ري��ق ال��ع��م��ل اخرتنا 

�سيوؤدون  ال��ذي��ن  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 

الأولياء  كتاب  واإع���داد  الفيلم،  م�ساهد 

اأبنائهم  ا�سرتاك  راأيهم يف  الإبداء  االأمور 

يف هذا العمل، واأتت املوافقة لع�سرة طالب 

من جميع املراحل التعليمية منهم.

)اأربع بنات و�ستة اأوالد(، وكانوا رائعني 

واكت�سفوا مواهب جديدة لديهم يف اأثناء 

التمثيل، فمنهم من كان ميثل الكوميدي، 

واأخر ميثل متثياًل جادًا، وجميعهم اأتقنوا 

االأدوار التي اأ�سندت اإليهم، وكانت لديهم 

واجلد  احلما�سة  من  ج��دًا  كبرية  طاقة 

اأثناء االأداء والت�سوير، فلهم مني كل  يف 

التحية.

الغناء  يف  ج��دي��دة  موهبة  اكت�سافنا 

امل���وج���ودة يف  امل��ت��ع��ددة  امل��واه��ب  �سمن 

املركز  طالبات  من  طالبة  وهي  املركز، 

اختريت لغناء اأغنية الفيلم وكان �سوتها 

�سجيًا.

ا�ستغرق التح�سري للفيلم حوايل �ستة 

واملونتاج   واالإخ����راج  والت�سوير  اأ�سهر، 

وباقي  والتلحني  االأغنية  وكتابة  والتعليق 

اأجزاء العمل حوايل عام.

�ساعدين   ثم  وامل�ساهد،  كتبت احلوار 

اللغوي  بالت�سحيح  الريحاوي  اأحمد  اأ. 

للحوار، ثم التعليق . 

اأدوات  من  الت�سوير  اأماكن  واأعددنا 

اأثناء  وديكورات ووفرنا اجلو املنا�سب يف 

الت�سوير .

تعمل  نحل  كخلية  العمل  فريق  وك��ان 
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بجد وحب حتى خرج العمل اإىل النور ب�سورة م�سرفة، وكنا 

نعمل كاأ�سرة واحدة.

جمهودنا  م��ن  وك��ان��ت  ب�سيطة  الفيلم  اإن��ت��اج  اإم��ك��ان��ات 

ال�سخ�سي، وم�ساهد وديكورات الفيلم كانت واقعية، جميعها 

م�سورة داخل املركز يف االأماكن االآتية: )مكتبة اللغة العربية، 

غرفة املمر�سة، ال�سفوف الدرا�سية، مكتبة �سعوبات التعلم، 

وغريها من االأماكن يف املركز، ومل ينقطع الطالب امل�ساركني 

عن درا�ستهم نهائيًا يف اأثناء الت�سوير.

ومن خالل هذا الفيلم عر�سنا ع�سر عادات �سلوكية غري 

�سحيحة مع تو�سيح كيفية ت�سحيحها، مثل: )النوم ال�سحي، 

واأهمية وجبة االإفطار، واأهمية النظافة ال�سخ�سية، وطريقة 

الريا�سي،  الن�ساط  ممار�سة  واأهمية  ال�سحيح،  اجللو�ص 

من  وغ��ريه��ا  ال�سحي(  غ��ري  والطعام  ال�سليمة،  والتغذية 

العادات التي ميار�سها اأبناوؤنا.

حياة  يف  يوم  )ن�سف  وهو  الفيلم  لهذا  ا�سمًا  اأطلقنا  ثم 

اأن يفعله الطالب منذ: ا�ستعداده  طالب( الأنه يتابع ما يجب 

باال�ستيقاظ،  م���رورًا  جديد  درا���س��ي  ي��وم  ال�ستقبال  للنوم 

املدر�سة،  اإىل  وال��ذه��اب  واالإف��ط��ار،  ال�سخ�سية،  والنظافة 

اليوم الدرا�سي  وما يفعله الطالب داخل املدر�سة حتى نهاية 

والعودة اإىل املنزل مرة اأخرى.

و�ستة  ال�سنة  يقارب  ما  الفيلم  العمل على  ا�ستغرق  بذلك 

يفيد  توعوّي  تربوي  عمل  لتقدمي  املتوا�سل  العمل  من  اأ�سهر 

اأبناءنا الطلبة على عادات �سحية �سحيحة، فكانت  ويوؤ�س�ص 

اخلطوات االآتية هي ما فعلناه:

اأوال : ُعر�ص الفيلم داخل خمترب احلا�سوب على اأ.ماجدة 

الرتبوي  للربنامج  التنفيذي  املدير  م�ساعد  جمعان  حكم 

امل�ساعد، واحلمد هلل  املدير  ال�سرهان  واأ.جولينا  ال�سباحي، 

املو�سوع  عر�ص  وكيفية  بالفكرة  ال�سديدين  اإعجابهما  اأبدتا 

والت�سوير وفريق العمل املمتاز من مدر�سني وطالب.

ثانياً - بالتن�سيق مع ق�سم التدريب، ويف قاعة املوؤمترات 

الكربى باملركز، عر�سنا الفيلم على اإدارة مركز تقومي وتعليم 

الطفل، ونال ر�ساهم وا�ستح�سانهم، ووعدوا باأن الفيلم �سوف 

يلقى الدعم الالزم للعر�ص داخل املركز وخارجه .

الدكتور  برئا�سة  التدريب  لق�سم  والتقدير  بال�سكر  ونكن 

لنا  مل�ساعدتهم  املحميد  هنادي  واالأ�ستاذة  املنابري  موفق 

�سواء يف ت�سوير بع�ص امل�ساهد داخل ق�سم التدريب، واأي�سًا 

م�ساعدتهم يف توفري االإمكانات واالأدوات واالأجهزة املنا�سبة 

يف اأثناء عر�ص الفيلم، فلهم منا كل ال�سكر والتقدير.

ثالثاً - دعونا اأولياء اأمور الطالب والطالبات امل�ساركني يف 

اأبنائهم املخفية، وكانوا  العمل مل�ساهدة الفيلم لريوا مواهب 

با�سرتاك  ترحيبهم  واأَب��دوا  العر�ص،  بعد  ال�سعادة  منتهي  يف 

اأبنائهم يف اأي عمل مفيد ي�ساعد على اإخراج طاقات االأبناء 

يف اجتاه �سحيح.

 وبدورنا كفريق عمل نتمنى اأن يلقى هذا الفيلم االهتمام 

والدعم الكايف حتى ي�سل اإىل كل طالب وويل اأمر داخل دولة 

الكويت وخارجها،  لتو�سيل معلومات وعادات مهمة ومفيدة 

الأبنائنا ت�ساعدهم على تفادي بع�ص امل�سكالت ال�سحية.

ون�سكر كل من �ساهم معنا يف تقدمي هذا العمل ولهم منا 

التقدير والعرفان.

يف  نغر�ص  اأن  علينا  يجب  نقول:  اأن  نود  االأم��ور  والأول��ي��اء 

ال�سغر  ال�سليمة منذ  ال�سحية  والعادات  القيم  اأوالدنا بع�ص 

حتى ت�سبح فيما يتعلق بهم اأ�سلوب حياة يف م�سرية حياتهم.

واالأج�سام  العقول  اأ�سحاء  �سباب  اإىل  بحاجة  االأمة  الأن   

لكي ت�سمو بهم

)العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم(

واهلل ويّل التوفيق    

                      
              

اأ. ال�ضيماء عبد املنعم اأحمد

معلمة الرتبية الدينة

الربنامج الرتبوي ال�سباحي
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ي��ظ��ن ال��ك��ث��ري م��ن االأ���س��خ��ا���ص اأن 

اأو  ي�سري  اأمر  املعلوماتية  مادة  تدري�ص 

تدري�ص  بالطبع ال ميكن موازنة  �سهل، 

املواد  بع�ص  بتدري�ص  املعلوماتية  مادة 

اإليه هذه امل��واد من  االأخ��رى ملا حتتاج 

الوقت  يف  لكن  وق���درات،  ع��ال  تركيز 

املعلوماتية  م��ادة  تدري�ص  ف��اإن  نف�سه 

الواحدة  احل�سة  يف  املعلم  يجعل  قد 

من  العديد  م��ع  مبا�سرة  مواجهة  يف 

يقابل  ق��د  وال��ت��ح��دي��ات،  ال�سعوبات 

املعلم حاالت خمتلفة يف اأثناء احل�سة 

على  الطباعة  �سعوبة  مثل:  ال��واح��دة 

�سعوبة  اأو  احل��ا���س��وب،  مفاتيح  لوحة 

يف  الكتابة )الدي�سغرافيا(، اأو �سعوبة 

كما  )الد�سلك�سيا(،  القراءة  اأخرى يف 

�سعوبة  ح��االت  بع�ص  املعلم  ي��رى  ق��د 

مثلما  )الدي�سكلكوليا(،  الريا�سيات 

راأيت ا�ست�سعاب بع�ص الطالب تطبيق 

م�سائل ريا�سية ب�سيطة حتى با�ستخدام 

برنامج ب�سيط كاالآلة احلا�سبة فيختلط 

عليه االأمر بني بع�ص االأرقام اأو ترتيب 

ب�سيطة،  ح�����س��اب��ي��ة  م��ع��ادل��ة  اإدخ�����ال 

فعلى  االنتباه،  ت�ستت  اإىل  باالإ�سافة 

احلا�سوب  �سا�سة  مع  التعامل  الطالب 

يحتوي  ال���ذي   Windows وب��رن��ام��ج 

من  العديد  على  الرئي�سة  �سا�سته  يف 

املوؤثرة  املرئية  وال��ع��وام��ل  االأي��ق��ون��ات 

معلم  ي�سع  وغ��ريه  ه��ذا  كل  املختلفة، 

مع  خمتلفة  حت��دي��ات  يف  املعلوماتية 

الطالب الواحد يف اآن واحد.

بيئة الصف المناسبة
ال بد من توفري بيئة ال�سف املنا�سبة يف 

الدرا�سية  اإمتام احل�سة  ل�سمان  املخترب 

ب�سكل جيد مثل: 

ي�ساعد  املخترب  الأر�سية  �سجاد  • توفري 
ال  كما  الطالب،  حركة  م��ن  احل��د  على 

حتى  عجالت  بال  يكون  اأن  للكر�سي  بد 

يحد من احلركة، ويجب اأال حتتوي هذه 

الكرا�سي على م�ساند للذراعني.

حا�سوب  ج��ه��از  ُي�ستخدم  اأن  • االأف�����س��ل 
بحيث يكون اجلهاز وال�سا�سة مو�سوعني 

و�سعنا اجلهاز عند  فاإذا  الطاولة،  على 

يف  اإزعاجا  له  ي�سبب  قد  الطالب  قدمي 

اأثناء اجللو�ص وي�ستت انتباهه.

لتذكري  ���س��روري  اأم���ر  ال�سف  • ق��وان��ني 
الطالب بنظام الف�سل، لذلك فاإن لوحة 

اجلهاز  بجانب  اأم��ام��ه  تو�سع  �سغرية 

حتوي هذه القواعد هي اأمر اإيجابي كبري 

للطالب واملعلم.

وسائل التدريس المستخدمة
الو�سيل���ة  ا�ستخ���دام  ال�س���روري  م���ن 

املنا�سب���ة يف ال�س���رح بطريق���ة ت�س���د انتباه 

الطالب ولذا ا�ستخدام العرو�ص التقدميية 

ا�ستخ�����دام�������ًا   )PowerPoint Slides(

مب�سطًا ه���و حل مثايل ب�س���كل عام لعر�ص 

الدر����ص وال نن�سى اأهمية حتفيز الطالب يف 

امل�ساركة بالدر�ص.

م�ادة المعلوماتية 
وصعوبات التعلم
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ومن الو�سائل الفعالة يف �سرح املادة يف  

�سا�سة  يحاكي  برنامج  ا�ستخدام  املخترب 

منها  و  الطالب  جهاز  �سا�سة  على  املدر�ص 

  Classroom Spy Professional برنامج

فلهذا الربنامج مزايا عديدة منها:

الطالب  جهاز  على  الكاملة  • ال�سيطرة 
بحيث تعر�ص �سا�سة جهاز املدر�ص على 

متابعة  ميكنه  وبالتايل  الطالب  �سا�سة 

خطواتك يف كيفية اختيار االأداة املنا�سبة 

يف الربنامج دون اأن يكون له القدرة على 

مقاطعتك اأو التحكم بجهازه.

• اإمكان التحكم باالت�سال باالإنرتنت على 
جهاز الطالب.

• اإمكان اإر�سال ر�سائل ن�سية للطالب على 
ر�سائل  ومنها  املدر�ص  جهاز  من  جهازه 

تنبيهية اأو ر�سائل حمفزة.

جهازه  على  الطالب  يفعله  ما  ت�سجيل 

اخلطاأ  تو�سيح  يف  ي�ساعد  فيديو  ملف  يف 

املهارة  حتقيق  يف  الطالب  ارتكبه  ال��ذي 

ومراجعة.

البرامج الحاسوبية
ال��ط��ب��اع��ة على  ب���رام���ج  ا���س��ت��خ��دام 

احلا�سوب ت�ساعد كثريًا الطالب الذي يعاين 

�سعوبة التاآزر احلركي )الدي�سرباك�سيا( يف 

حت�سني قدرته الكتابية وهذا ما اأثبتته الكثري 

من االأبحاث والتجارب املختلفة.

التعليمية  امل��واق��ع  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 

تعلم  على  وت�ساعد  األعاب  �سكل  تاأخذ  التي 

وتزيد  املهارات  من  الكثري  ذاتيًا  الطالب 

من قدرة الرتكيز لديه وا�ستخدام الطالب 

لالإنرتنت يحفزه على التعلم الذاتي.

الكثري من الربامج املتوافرة التي ت�سرح 

املناهج املدر�سية �سرحًا �سائقًا.

املواقع  لبع�ص  االأمثلة  بع�ص  يلي  فيما 

ميكن  التي  املختلفة  والرتفيهية  التعليمية 

املنزل  يف  حتى  مكان  اأي  يف  ا�ستخدامها 

ومنها:

http://www.4kids.org
http://woodlands-junior.kent.

sch.uk
http://www.uptoten.com

األجواء النفسية المناسبة
يف  املنا�سبة  النف�سية  االأج��واء  خلق  اإن 

املخترب اأمر �سروري ل�سمان جناح احل�سة 

الدرا�سية ومن ال�سروري اأن ي�سعر الطالب 

با�ستقاللية �سمن حدود معينة حتى تتعزز 

عدة  باأ�ساليب  وذل��ك  بنف�سه  الثقة  لديه 

طبقتها يف ق�سم احلا�سوب ومنها:

باأنه  واإفهامه  طالب  لكل  جهاز  • حتديد 
م�سوؤول عن �سالمة هذا اجلهاز يف اأثناء 

بامل�سوؤولية  ال�سعور  يعزز  وهذا  احل�سة 

مرتبطًا  ي�سبح  الطالب  اأن  كما  لديه 

بجهاز احلا�سوب اخلا�ص به.

• لكل طالب ا�سم م�ستخدم خا�ص به على 
بنف�سه،  يغريها  �سر  وكلمة  املركز  �سبكة 

كما لكل طالب جملد خا�ص على ح�سابه 

اخلا�ص يف ال�سبكة ي�سمن التوا�سل بني 

املعلم والتلميذ ب�سهولة يف املخترب.

اإل��ك��رتوين خ��ا���ص به  • لكل ط��ال��ب ب��ري��د 
يتوا�سل عن طريقه مبعلمه.

خا�سة  ن�����س��اط  ب��ط��اق��ة  ط���ال���ب  • ل��ك��ل 
يف  م��وع��دًا  له  حت��دد  بحيث  باحلا�سوب 

الدرا�سي خالل  اليوم  الفر�سة يف  اأثناء 

للمخترب  احل�سور  من  ليتمكن  االأ�سبوع 

اللعب على جهاز  اأو  لالإنرتنت  والدخول 

احلا�سوب حتت اإ�سراف املعلم ومراقبته 

وهي اأي�سًا فر�سة جيدة ليتمكن الطالب 

من تنفيذ م�ساريع واأبحاث املواد االأخرى 

يف اأثناء الفر�سة اليومية.

من املهم جدًا اأن ي�سارك املعلم التلميذ 

قدر  الدرا�سي  يومه  تفا�سيل  خمتلف  يف 

االإمكان، فوظيفة املعلم ال تقت�سر على املدة 

الزمنية للح�سة الدرا�سية بل تتعداها اإىل 

بحاجة  اأنك  وتاأكد  كاماًل،  الدرا�سي  اليوم 

اإىل اأن ت�سعر الطالب بثقتك به واحرتامك 

له قبل اأن تطلب ثقته واحرتامه لك.

اأ. با�ضل العلي

معلم احلا�سب االآيل

الربنامج الرتبوي ال�سباحي
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ي��ع��د ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن اأك���رث 

تكنولوجيًا،  تطورًا  القت  التي  القطاعات 

 
ً
اأجياال يعد  تقريبًا  قطاع  اأهم  الأنه  وذلك 

التطور  عجلة  ودف��ع  االأم��ة  لقيادة  موؤهلة 

متطورة  و�سائل  ا�ستخدمت  لذلك  فيها، 

وبرامج حديثة واأجهزة متميزة للتح�سني 

ا�ستخدام  وم��ن��ه��ا  التعليم  عملية  م��ن 

احلا�سوب.

في  الحاسوب  استخدام  أهمية 
مجال صعوبات التعلم

االأخ��رية  ال�سنوات  يف  االهتمام  ب��داأ 

احل��ا���س��وب يف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ين�سب 

الرتبية اخلا�سة، و�ساعدت التطورات يف 

املجاالت االجتماعية والرتبوية وال�سحية 

والقانونية والتكنولوجيا يف زيادة االهتمام 

االأفراد،  لهوؤالء  الربامج  اأف�سل  بتقدمي 

احلا�سوب يف جمال  ا�ستخدامات  وتتمثل 

الرتبية اخلا�سة فيما ياأتي:

م�ساعدة  يف  احل��ا���س��وب  ا���س��ت��خ��دام  » 
وال�سيما  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

بواجباتهم  القيام  يف  التعلم  �سعوبات 

املدر�سية.

الرتبوية  اخلطة  تطبيق  يف  امل�ساعدة  » 
الفردية.

بع�ص  ح���ل  يف  ال���ط���الب  م�����س��اع��دة  » 
امل�سكالت كم�سكلة القراءة واال�ستيعاب 

ال���ق���رائ���ي وال���ك���ت���اب���ة واحل�������س���اب.  

)القريوتي،2003(.

دلت الدرا�سات على زيادة التح�سيل 

الدرا�سي عند تعليم ذوي �سعوبات التعلم 

مب�ساعدة الكمبيوتر واإن التعلم عن طريقه 

يتكافاأ مع الطرائق االأخرى، واإنه يح�سن 

اخل��ربات  ذوي  التالميذ  ل��دى  التعليم 

يف  �سعوبات  يعانون  وال��ذي��ن  املنخف�سة 

التعلم.

وفق  للتعلم  للتالميذ  الفر�سة  يعطي  » 
التكنولوجيا  الن�سطة لتعرف  طبيعتهم 

ال�سائدة يف املجتمع احلا�سر وامل�ستقبل 

وهذا ما ي�سمى بتفريد التعليم.

في  ال��ح��اس��وب  ب��رام��ج  خصائص 
مجال صعوبات التعلم

تتيح برامج التدري�ص احلا�سوبي  قدرًا 

املتعلم  الطالب  بني  التفاعلية  من  كبريًا 

ع��ن جميع  اأن��ه��ا جتيب  كما  وال��ربن��ام��ج، 

له  وتقدم  وا�ستف�ساراته  املتعلم  ت�ساوؤالت 

اأخطائه.  اإىل  م�ساعدات متنوعة، وتنبهه 

وتتميز اأي�سًا بالب�ساطة وعدم التعقيد يف 

على  القدرة  الربامج  ولهذه  اال�ستخدام 

وباأعداد  تلقائيًا  وامل�سائل  االأ�سئلة  توليد 

دور برامج احلاسب اآللي في التشخيص، والعالج، 
والتعلم لذوي صعوبات التعلم
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 ( املتعلم  ق��درة  وف��ق  وب��درج��ات �سعوبة خمتلفة  غري حم��دودة 

حممد غنيمي، 1995(.

 ومن اأهم خ�سائ�ص هذه الربامج اأي�سًا:

تتابع مو�سوعات املحتوي العلمي للربنامج ودرو�سه، تتغري يف  » 
�سكلها ونظامها بناء على ا�ستجابات املتعلم.

والريا�سيات  احل�ساب  عمليات  تعلم  يف  ا�ستخدامها  يكرث  » 
وا�ستخدام القوانني وحل امل�سائل وامل�سكالت الريا�سية.

اإىل  حاجة  ويف  تعقيدًا  اأك��رث  الربامج  لهذه  الفنية  املعاجلة  » 
مرحلتي  يف  ط��وي��اًل  وق��ت��ًا  وت�ستغرق  وم��ه��رة  متخ�س�سني 

الت�سميم واالإنتاج باالإ�سافة اإىل التكلفة العالية.

احلاجة اإىل معرفة �سابقة بقدرات الطالب وم�ستوى تفكريه  » 
ومدى معرفته احلالية حيث ي�سمم يف �سوئها النموذج الذي 

يتفاعل من خالله الطالب مع الربنامج.

بع�ص  معاجلة  يف  الربامج  من  النوعية  هذه  توظيف  ميكن  » 
امل�سكالت املرتبطة بالتح�سيل االأكادميي واملهارات لدى ذوي 

�سعوبات التعلم اأو من لديهم م�سكالت يف التعليم من خالل 

.)Bryant, &Bryant, 1988(.نظم موجهه لتقنيات املعلومات

لذوي  الكمبيوتر  استخدام  تناولت  سابقة  دراس��ات 
صعوبات التعلم 

اأجريت العديد من الدرا�سات حول ا�ستخدام الكمبيوتر يف 

تدري�ص التالميذ ذوي �سعوبات التعلم منها:

تو�س��ل الكن��د  )Eikind,1993(  اإىل مع��ايري ع���دة لت�سميم 

نف�سها  الذكية  الربامج  خ�سائ�ص  لها  متقدمة  حا�سب  برامج 

وت�ستخدم يف حت�سني مهارات القراءة لدى ذوي �سعوبات التعلم 

واعتمد الربنامج على منوذج حماكاة يبني كيفية حركة ال�سفاه 

ومتنوعة  خمتلفة  مثريات  ال��ربام��ج  وتت�سمن  احل��رف،  ونطق 

باالإ�سافة اإىل واجهات تفاعل ال�سوت والن�ص وقد حقق الربنامج 

نتائج ايجابية.

 )Downey & Mater 1998(ومطر دوين  اأي�����س��ا  �سمم 

الدافع االفرتا�سي  يعالج النق�ص  برناجمًا عالجيًا قائمًا على 

يف اجلوانب املهارية والتفكري العلمي لدى الطالب بعد التحقق 

كبري  عدد  لدى  والتفكري  باملهارات  ترتبط  م�سكالت  وجود  من 

من الطالب وقد حقق هذا الربنامج نتائج اإيجابية.

- وهدفت درا�سة )رفيق الرببري، 1999( اإىل التحقق من 

ال�سائعة  االأخطاء  ت�سخي�ص  يف  الذكية  احلا�سب  برامج  فعالية 

الربنامج  و�سمم  وعالجها،  امليكانيكا  م��ادة  يف  الطالب  لدى 

جلميع الطالب، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الربامج الذكية فعالة 

ت�سميم  خالل  من  وعالجها  التالميذ  اأخطاء  عن  الك�سف  يف 

هذه  امل�سمم  يتوقع  وهنا  م�سكلة،  بكل  ترتبط  بيانات  قواعد 

امل�سكالت وي�سمم الربنامج وفقًا لها.

المراج�����������������ع
الذكية.  التعليم  ونظم  احلا�سوب   : غنيمي  ريا�ص  اأدي��ب  حممد   — 

توظيف  نحو   )1995( )حم���رر(  ال��ه��ادي  حممد  حممد  )يف(، 

ودرا�سات  اأبحاث  م�سر،  يف  التعليم  لتطوير  املعلومات  تكنولوجيا 

احلا�سبات،  وتكنولوجيا  املعلومات  لنظم  الثاين  العلمي  املوؤمتر 

القاهرة، املكتبة االأكادميية

ال�سرطاوي،  العزيز  عبد  ال�سمادي،  جميل  القريوتي،  يو�سف   — 

)1995(.املدخل اإىل الرتبية اخلا�سة. ط1، العني:دار القلم للن�سر 

والتوزيع.

فعالية ا�ستخدام برنامج   رفيق �سعيد اإ�سماعيل الرببري )1999(.  —

الكمبيوتر الذكي ف�ي ت�سخي�ص ومعاجلة االأخطاء ال�سائعة، ر�سالة 

ماج�ستري، كلية الرتبية، جامعة املنوفية.

Downey  — .James R.&Matter, T )1998(. Using Virtual 

Reality to Teach Electricity and Magnetism. Journal of 

computing in Hogher Education,Vol.33,No.2,pp.53 - 

85.

Eikind — , J.)1993(. Using Computer- Based readers to 

Improve Reading comprehension of Students with 

Dyslexia. Annals of  Dyslexia, pp238 - 259.

Bryant — , D., & Bryant, B. )1998(. Using assistive 

technology adaptations to include students with learning 

disabilities in cooperative learning activities. Journal of 
Learning Disabilities، 31، 41–54

د. م�ضعد اأبو الديار

رئي�ص وحدة تطوير االختبارات

م��رك��ز ت�قوي�م وتعل�ي��م ال�ط�ف��ل
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 الوسائل التعليمية والتكنولوجية 
المساعدة في خدمة العاديين وذوي 
اإلعاقات المختلفة

املوؤلف: سعيد حسني العزة

تاريخ الن�شر: 2010

ملخ�ص الكتاب: 

جمال  يف  مرجعيًا  ك��ت��اب��ًا  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يعد 

الو�سائل امل�ساعدة العادية والتكنولوجية يف تعليم 

من  الكتاب  هذا  ويعد  االإعاقات،  وذوي  العاديني 

م�ساعدة  جم��ال  يف  املعلم  اإليه  ماتو�سل  اأح��دث 

ذوي االإعاقات املختلفة.

جاءت  وح����دات،  ت�سع  على  ال��ك��ت��اب  يحتوي 

التكنولوجيا  تاريخ  عن  لتتحدث  االأوىل  الوحدة 

وطرائق  وخدماتها  وتطورها  ون�سوئها  امل�ساعدة 

تقييمها، اأما الوحدة الثانية فتتحدث عن مفهوم 

امل�ساعدة  التكنولوجية  والو�سائل  التكنولوجيا 

منها  انطلقت  التي  والفل�سفية  التقنية  واالأ�س�ص 

وت�سنيفاتها  وم�سادرها  و�سفاتها  وف��وائ��ده��ا 

عن  تتحدث  الثالثة  الوحدة  ت�سميتها.  ومراحل 

اأ�سكال الو�سائل التعليمية للعاديني من جم�سمات 

�سنعها  وخطوات  وم�سادرها  اأ�سكالها  مبختلف 

وطرائق  املختلفة  التعليمية  اللوحات  عن  وكذلك 

اإعدادها واأهدافها وعن اأجهزة العر�ص التعليمية 

املختلفة. الوحدة الرابعة تتحدث عن ا�ستخدامات 

التكنولوجيا امل�ساعدة يف م�ساعدة ذوي االإعاقات 

من  ومناذج  االإعاقة  هذه  مفهوم  وعن  اجل�سدية 

اأ�سكالها، وتتحدث الوحدة اخلام�سة عن الو�سائل 

والكالم  اللغة  جمال  يف  امل�ساعدة  التكنولوجية 

واالت�سال وعن و�سائل االت�سال التكنولوجية.

تتناول الوحدة ال�ساد�سة طرائق م�ساعدة ذوي 

االإعاقات يف جمال الو�سول اإىل املعلومات وتتحدث 

التكنولوجية احلديثة يف هذا  الو�سائل  عن جميع 

جمال  ويف  بريل  وعار�سات  كمبيوتر  من  املجال 

ال�سابعة  الوحدة  اأما  واالإن��رتن��ت...ال��خ.  الطباعة 

والتطوير،  التعليم  يف  الفيديو  دور  عن  فتتحدث 

وعن الربامج اخلا�سة يف تعليم الطالب الكلمات 

واجلمل والقراءة والكتابة والطالقة والريا�سيات 

واالإمالء واملفردات ويف ر�سم ال�سيا�سات العالجية 

فتتحدث  الثامنة  الوحدة  اأم��ا  املجاالت.  تلك  يف 

عديدة،  جم��االت  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  عن 

وخربات  جت��ارب  عن  تتحدث  التا�سعة  وال��وح��دة 

ذوي االإعاقات. 
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الصعوبات التعليمية )اإلعاقة الخفية(: 
المفهوم، التشخيص، العالج 

املوؤلف: محمود أحمد عبد الكريم الحاج

تاريخ الن�شر: 2010

ملخ�ص الكتاب: 

ذوي  االأط��ف��ال  مو�سوع  ال��ك��ت��اب   ه��ذا  يتناول 

ال�سعوبات  ذوي  وال�سيما  اخلا�سة  االحتياجات 

به،  وتتاأثر  املجتمع  من  موؤثرة  ك�سريحة  التعليمية، 

ويوؤدي عدم االهتمام بتقدمي خدمات خا�سة نوعية 

لهذه الفئة اإىل الكثري من العقبات التي توؤثر على 

تفاعلهم مع جمتمعهم.

يتناول  ف�����س��ول،  خم�سة  م��ن  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ك��ون 

الف�سل االأول تاريخ ن�سوء مفهوم �سعوبات التعلم، 

�سعوبات  تعريفات  اأهم  الف�سل  هذا  يت�سمن  كما 

التعلم وحمكاتها، ون�سبة انت�سارها.

الكتاب  ه��ذا  م��ن  ال��ث��اين  الف�سل  يتناول  كما 

التعلم،  وبطيئي  التعلم،  �سعوبات  بني  الفروقات 

اأ�سباب �سعوبات  واملتاأخرين درا�سيًا، كما يت�سمن 

التعلم، واأمناطها، واملظاهر العامة لهم.

اأم���ا الف�س���ل الثال���ث في�سم���ل الك�س���ف املبكر 

ل�سعوبات التعلم، وق�سايا وم�سكالت الك�سف املبكر 

عن �سعوب���ات التعلم، واأ�سباب الت�سخي�ص واأبعاده، 

وخط���وات الت�سخي�ص الرتب���وي، واأ�ساليب الك�سف 

واالختب���ارات  التعل���م،  ل�سعوب���ات  والت�سخي����ص 

االإدراكية.

التدخل  مو�سوع   على  الرابع  الف�سل  يحتوي 

يف  العاملني  وكفايات  التعلم،  �سعوبات  يف  املبكر 

التدخل  برامج  على  ي�ستمل  كما  املبكر،  التدخل 

واخليارات  الرتبوية،  العالجية  والنماذج  املبكر، 

الرتبوية لذوي �سعوبات التعلم.

يت�سمن اخلطة  واالأخري فهو  الف�سل اخلام�ص 

ذوي  تعليم  واأ�ساليب   ،I.E.P الفردية  الرتبوية 

ال�سعوبات التعليمية، وم�سطلحات تتعلق بالرتبية 

اخلا�سة و�سعوبات التعلم.

اإن�ساين  حق  التعليم  اأن  الكتاب  يوؤكد  واأخ��ريا 

الديانات  جميع  كفلته  احل��ق  ه��ذا  واأن  للجميع 

والدولية،  املحلية  والقوانني  والتقاليد  واالأع��راف 

موؤ�س�سات  وجماعات،  اأف���رادًا  اجلميع  على  وجب 

ودواًل اأن ي�ساهموا يف التغلب على العوائق املوجودة 

االأطفال  من  امل��ح��ددة  الفئة  ه��ذه  ممار�سة  اأم��ام 

حقها يف التعليم واملعرفة.
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تدريس األطفال المعسرين قرائيًا: 
دليل المعلم

تاأليف: د.جاد البحيري

د.مسعد أبو الديار
د.غافين ريد

تاريخ الن�شر: 2010

االأطفال  تدري�ص  كيفية  الكتاب  هذا  يتناول  الكتاب:  ملخ�ص 

التي  االإعاقات  اأحد  القرائي  الع�سر  يعد  املع�سرين قرائيًا، حيث 

القراءة،  م��ه��ارات  اكت�ساب  يف  االأف���راد  ق��درة  على  �سلبًا  توؤثر 

اأدائهم  على  ذلك  ينعك�ص  مما  والريا�سيات،  والتهجئة  والكتابة 

وعلى قدراتهم التح�سيلية.

يتناول هذا الكتاب خم�سة ف�سول، يت�سمن الف�سل االأول تعريف 

الف�سل  ويتناول  ومظاهرها،  انت�سارها  ون�سب  ال��ق��راءة  ع�سر 

املعلم يف عملية  القراءة ودور  لع�سر  الت�سخي�سي  املنظور  الثاين 

الت�سخي�سية  ال�سعوبات  الثالث  الف�سل  ويت�سمن  الت�سخي�ص، 

تلك  لتفادي  املعلم  وا�سرتاتيجيات  املعلم  تواجه  التي  واملهنية 

ال�سعوبات، ويتناول الف�سل الرابع دور املعلم يف عملية التدخل 

يتناول  بينما  قرائيًا،  املع�سرين  لالأطفال  والعالجي  التنموي 

الف�سل اخلام�ص ا�سرتاتيجيات عامة يف ع�سر القراءة. 

استراتيجيات نموذجية لتدريس مهارات 
وغيلنهام  أورتن  طريقة  وفق  القراءة 

)طريقة الحواس المتعددة(

تاأليف: د.عبد الستار محفوظي

د.تشارلز هنز
د.مسعد أبو الديار

د.جاد البحيري

تاريخ الن�شر: 2010

ملخ�ص الكتاب: يتناول مو�سوع هذا الكتاب و�سع ا�سرتاتيجيات 

منوذجية لتدري�ص مهارات القراءة وفق طريقة اأورتن وغيلنهام، 

الكتاب على  ركز  وقد  املتعددة  بطريقة احلوا�ص  تعرف  ما  وهي 

العديد من الق�سايا التي متكن املعلم ب�سفة خا�سة لدمج الطالب 

الذين يعانون ع�سر القراءة.

مهارات  االأول،  الف�سل  ف�سول  خم�سة  على  الكتاب  هذا  يحتوي 

القراءة والعمليات العقلية التي تت�سمنها، والف�سل الثاين بتعريف 

الثالث تعريف املدر�ص على  القراءة ومظاهرها، والف�سل  ع�سر 

لها،  العلمية  واخللفية  وموا�سفاتها  وغيلنهام  اأورت���ن  طريقة 

القراءة  تدري�ص  ا�سرتاتيجيات  تعرف  يت�سمن  الرابع  والف�سل 

وفق مراحل تطورها)طريقة احلوا�ص املتعددة(، ويتناول الف�سل 

اخلام�ص تعريف كيفية و�سع ا�سرتاتيجيات لتدري�ص القراءة وفق 

طريقة اأورتن وغيلنهام من خالل الرتكيز على االأخطاء ال�سائعة 

يف اللغة العربية. 
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