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كلمة العدد

وطننا.. روح التطوع

التي  املتطوعني  يعتمد على جهود  وهو  الطفل عام 1984م  وتعليم  تقومي  تاأ�ضي�س مركز  منذ 
توفري  اأو  املتخ�ض�ضة  الفنية  اخلببربات  توفري  اأو  املببايل  الدعم  اأو  بالوقت  امل�ضاركة  بني  تنوعت 
التدريب واالآراء اأو امل�ضاركة يف النقا�ضات والتحاور حول ال�ضبل واأجنحها مل�ضاعدة االأفراد ذوي 
املدر�ضية       اأو  املنزلية  �ضواء يف حياتهم  يواجهونها  التي  املعوقات  للتغلب على  التعليمية  االعاقات 

اأو يف املجتمع ب�ضكل عام.

واإنه ملن دواعي فخرنا و�ضرورنا اأن نرى هذه الروح التطوعية لعمل اخلري التي جبل عليها الكثري 
من  وا�ضتفدنا  معهم  عملنا  الذين  االأ�ضخا�س  من  الكثري  فيها  و�ضاركنا  العزيز  وطننا  اأبناء  من 
خرباتهم ما تزال معطائه وال تزال حتر�س على م�ضلحة اأبناءنا وبناتنا ذوي االعاقات التعليمية، 
ولذلك نحيي جميع اجلهود وننتهز هذه الفر�ضة لنوؤكد ونحن نحتفل بالذكرى اخلم�ضني ال�ضتقالل 
وطننا احلبيب، والذكرى الع�ضرين للتحرير، وكذلك الذكرى اخلام�ضة لتقلد �ضمو االأمري ال�ضيخ 
�ضباح االأحمد اجلابر ال�ضباح -حفظه اهلل ورعاه- مقاليد احلكم، ونوؤكد اأن وطننا العزيز ال يخلو 
اأبدًا من العطاء ويتميز  مبعني ال ين�ضب من الكفاءات واالمكانيات التي ت�ضخر جميعها خلدمة 

االأفراد ذوي االعاقات التعليمية.

        
      

     

    

         رئي�س جمل�س الإدارة 
               اأ.عبداهلل عبداملح�شن ال�شرهان
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بدعوة من الأمانة العامة للأوقاف

زوجة رئيس الوزراء 

األلباني في زيارة لمركز 

تقويم وتعليم الطفل

ا�ضت�ضاف مركز تقومي وتعليم الطفل وفد من اجلمهورية االألبانية، 
فعاليات  �ضمن  من  األبانيا،  جمهورية  وزراء  رئي�س  حرم  راأ�ضه  على 
اأحد  لببالأوقبباف،  العامة  االأمببانببة  من  بدعوة  الكويت  لدولة  زيارتهم 

الداعمني الرئي�ضيني الأن�ضطة املركز.
الببوزراء  رئي�س  حرم  من  املكون  االألباين  الوفد  ا�ضتقبال  يف  كان 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  لالأطفال،  اخلريي  االألباين  ال�ضندوق  واأع�ضاء 
مركز تقومي وتعليم الطفل ال�ضيد عبداهلل ال�ضرهان، ومدير عام املركز 
بتعريف  وبببدوؤا  االألباين  بالوفد  رحبوا  الذين  البدر،  فاتن  االأ�ضتاذة 
ال�ضيوف باملركز وخدماته التي يقدمها لالأفراد ذوي �ضعوبات التعلم 

منذ اأكرث من 25 عام.
عميق  ب�ضكل  لالطالع  املركز  مرافق  يف  جولة  اأُخبببذت  ثم  ومببن 
التي  العالجية  للربامج  التابعة  الدرا�ضية  الف�ضول  على  ومف�ضل 
اإىل  العملية، باالإ�ضافة  يقدمها املركز وملحقاتها لالأن�ضطة املدر�ضية 
ل�ضعوبات  ال�ضاخن  الوطني  اخلط  املركز  خدمات  اإ�ضافات  اأحببدث 
التجارب  اأهم  اأحد  يعدان  واللذين  التعلم،  �ضعوبات  ومكتبة  التعلم، 
زيببارة  اإىل  باالإ�ضافة  املببجببال.  هببذا  يف  االأو�ببضببط  ال�ضرق  يف  الببرائببدة 
وت�ضخي�س، وبحوث  تدريب،  املركز من  االأخرى يف  الفعالة  الوحدات 
البيئة  لتح�ضني  جميعها  تعمل  والتي  االختبارات،  وتقنني  وموؤمترات، 
التي  التعلمية  االإعاقات  اأهم  كونها  التعلم،  �ضعوبات  لذوي  التعليمية 
توؤثر على م�ضتقبل الفرد يف حال عدم ت�ضخي�ضه اأو معاجلته بطريقة 

�ضحيحة.
االألباين �ضعادته لالطالع بالتجربة  الوفد  اأبدى  الزيارة  يف ختام 
الكويتية بالتعامل مع االأفراد ذوي �ضعوبات التعلم، اآملني اأن تكون هذه 

الزيارة بداية تعاونات م�ضتقبلية مع مركز تقومي وتعليم الطفل.

أخبار المركز
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أخبار المركز
من خلل تربعها مببلغ مايل

الشركة الكويتية لنفط الخليج تدعم أنشطة مركز 
تقويم وتعليم الطفل

يف  ورغبتها  الجتماعية،  وم�شوؤوليتها  حر�شها  اإط��ار  يف 
التوا�شل مع ممثلي املجتمع املدين من جمعيات النفع العام 
تربعت  التعليمية،  الإعاقات  ذوي  من  الوطن  ابناء  وخدمة 
مركز  ل�شالح  مايل  مببلغ  اخلليج  لنفط  الكويتية  ال�شركة 

تقومي وتعليم الطفل.

وك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال مم��ث��ل ال�����ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ن��ف��ط 
تقومي  مركز  ع��ام  املدير  احلريتي،  حممد  ال�شيد   / اخلليج 
بال�شكر  تقدمت  حيث  البدر،  فاتن  الأ�شتاذة  الطفل  وتعليم 

اخل��ل��ي��ج، وثمنت  لنفط  ال��ك��وي��ت  ���ش��رك��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اإىل 
ذوي  الأف���راد  خلدمة  ال��دائ��م  و�شعيه  ل��دورامل��رك��ز  تقديرهم 

�شعوبات التعلم منذ عام 1984.        

املبادرات اخلرية هي ما  اأن مثل هذه  البدر،  اأ�شافت  كما 
وامل�شاريع  للجهود  املجتمع  بتقدير  قوي  اإميان  لدينا  يجعل 
وي�شجعنا  الطفل،  وتعليم  تقومي  مركز  عليها  يعمل  التي 
اأف�شل  وبيئة  خدمات  وتوفري  م�شريتنا،  يف  ال�شتمرار  على 

للمعاقني من ذوي �شعوبات التعلم.

من اليمني:  املدير التنفيذي د.جاد البحريي  وممثل �شركة نفط اخلليج ال�شيد حممد احلريتي واملدير العام فاتن البدر
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أخبار المركز
أمينات مكتبات المدارس االبتدائية بمنطقة مبارك الكبير 

التعليمية في زيارة لمكتبة صعوبات التعلم بالمركز

وتعليم  تببقببومي  مببركببز  ا�ضتقبل 
مكتبات  اأمببيببنببات  مببن  وفبببدًا  الطفل 
مبببدار�بببس مببنببطببقببة مبببببببارك الببكبببببري 
م�ضروع  فعاليات  اإطار  يف  التعليمية، 
التعليمي املدعوم من  مدار�س الدمج 
ال�ضحية  للتنمية  الوقفي  ال�ضندوق 
الببتببابببع لببالأمببانببة الببعببامببة لببالأوقبباف، 
مكتبة،  اأمببيببنببة   28 الببوفببد  ت�ضمن 
التعلم  لالإطالع على مكتبة �ضعوبات 
باملركز، والتعرف على ما تقدمه من 

خدمات.
ويف هذا ال�ضياق �ضرحت االأ�ضتاذة 
�ضعوبات  مكتبة  اأمينة  منري  فاطمة 
وافيًا عن  الزائر �ضرحًا  للوفد  التعلم 
متوفر  هو  ما  وكل  واإن�ضائها،  املكتبة، 
الباحثني،  مل�ضاعدة  خدمات  من  بها 

ما  واملهتمني يف كل  االأمبببور،  واأولببيبباء 
يخ�س جمال �ضعوبات التعلم.

مكتبة  اأن  ببببالبببذكبببر  اجلبببديبببر 
مكتبة  اأكبببرب  تببعببد  التعلم  �ببضببعببوبببات 
يف  التعلم  ب�ضعوبات  متخ�ض�ضة 

ال�ضرق االأو�ضط، حيث حتوي اأكرث من 
العربية  باللغة  ومرجع  كتاب   6000
امل�ضادر  اإىل  باالإ�ضافة  واالإنكليزية، 
ال�ضمعية واملرئية، وافتتحت املكتبة يف 

عام 2008.

اأمينة املكتبة فاطمة منري اأثناء ال�شرح

خ�����دم�����ة ق����واع����د 
اآلن  ال���ب���ي���ان���ات 
مكتبة  في  متوفرة 

صعوبات التعلم
 

التطور  مواكبة  على  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  مببن  حر�ضًا 
امل�ضتمر يف جمال املكتبات، واإميانًا ب�ضرورة التحديث الدائم بخدمات 
املكتبة، توفر االآن مكتبة �ضعوبات التعلم التابعة للمركز، خدمة قواعد 

البيانات.
البيانات  قواعد  على  االطببالع  خدمة  االآن  توفر  املكتبة  اأن  حيث 
من خالل رابط  يف موقع مركز تقومي وتعليم الطفل مل�ضرتكي املكتبة، 
فقط.  املكتبة  داخببل  من  اخلدمة  هذه  تتوفر  املكتبة  م�ضرتكي  ولغري 
وتوفر قواعد البيانات االأربع اأكرث من مليون ملخ�س، وبحث، ومقال، 
جمال  يف  حمكمة،  عاملية  علمية  جمببالت  من  وم�ضدر،  ومقتطف، 

الرتبية وعلم النف�س، وعلم االجتماع، وموا�ضيع عامة اأخرى. 
املهمة  االأدوات  اأحبببد  متثل  البببببيببانببات،  قببواعببد  خببدمببة  اأن  كما 
امل�ضتخدمة يف املكتبات، والتي ت�ضاعد الباحثني واملهتمني يف احل�ضول 
بينها  فيما  ترتبط  واملنظمة،  املرتبة،  البيانات  من  جمموعة  على 

بروابط للمعلومات، بطريقة �ضهلة، ودقيقة. 
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أخبار المركز
بدعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

 الدكتور غوردون شيرمان يلقي محاضرة في 
مركز تقويم وتعليم الطفل

ا�ضت�ضاف مركز تقومي وتعليم الطفل 
الرئي�س  �ببضببريمببان،  غببببوردون  الببدكببتببور 
للد�ضلك�ضيا،  العاملية  للجمعية  االأ�ضبق 
واملبببديبببر الببتببنببفببيببذي ملببركببز ومببدر�ببضببة 
�ضعوبات  جمببال  يف  الببرائببدة  نيوغراجن 
االأمريكية،  املتحدة  بببالببواليببات  التعلم 
�ضمن برنامج زيارات اخلرباء املدعوم 
العلمي  للتقدم  الببكببويببت  موؤ�ض�ضة  مببن 

لعام 2010.
�ببضببريمببان باخلربة  الببدكببتببور   ميببتبباز 
الببعببمببيببقببة يف جمببببال الببعبب�ببضببر البببقبببراءة 
من  العديد  احتل  فقد  "الد�ضلك�ضيا" 

منها  املجال،  هذا  يف  القيادية  املنا�ضب 
يف  الببقببراءة  ع�ضر  اأبحاث  ملخترب  مديرًا 
املركز الطبي يف بو�ضطن ، ما�ضا�ضو�ضت�س، 
وع�ضو هيئة التدري�س لعلم االأع�ضاب يف 
 3 وقبل  هببارفببارد.  بجامعة  الطب  كلية 
مركز  اإىل  غبببوردون  و�ضول  من  �ضنوات 
رئي�ضًا  اأي�ضًا  كببان  نيوغراجن،  ومدر�ضة 
عام  )ويف  للد�ضلك�ضيا  العاملية   للجمعية 
اجلمعية  اإدارة   جمل�س  اإىل  عبباد   2010
ال�ضنة  وخبببالل  للد�ضلك�ضيا(  الببعبباملببيببة  
االأوىل من عمله يف نيوغراجن فاز بجائزة 
تقدم  التي  املببرمببوقببة،  اأورتبببن  �ضموئيل 

ميدان  يف  تاأثريًا  االأكرث  لل�ضخ�س  �ضنويًا 
الع�ضر القرائي )الد�ضلك�ضيا(.

غببوردون  الدكتور  حما�ضرة  تناولت 
والتنوع  "الد�ضلك�ضيا  مو�ضوع  �ضريمان 
ون�ضف  �ببضبباعببة  مبببدار  عببلببى  الدماغي" 
موا�ضيع  عببدة  طببرحببت  حيث  ال�ضاعة، 
ووظيفته،  الببدمبباغ  عببمببل  كيفية  مببنببهببا: 
وراءه،  واللغز  وتعريفه  الببقببراءة  وع�ضر 
االختالفات  تطور  وكيفية  البيئة،  وتاأثري 
ذات  املوا�ضيع  مببن  والببعببديببد  التعلمية، 
والنقا�س  االأ�ضئلة  باب  فتح  كما  ال�ضلة، 

ملدة ربع �ضاعة بعد ذلك.

الدكتور غوردون �شريمان اأثناء املحا�شرة
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أخبار المركز
مركز تقويم وتعليم الطفل يشارك بالمؤتمر الواحد 

والستين للجمعية العالمية للدسلكسيا

“تدريس الرياضيات باستخدام الحواس المتعددة”
مركز تقويم وتعليم الطفل يختتم فعاليات دورة  تدريبية 

كعادته ال�ضنوية �ضارك مركز تقومي وتعليم 
للجمعية  وال�ضتني  الواحد  املوؤمتر  يف  الطفل 
عببنببوان  حببمببل  الببببذي  للد�ضلك�ضيا،  الببعبباملببيببة 
والية  يف  اأقيم  والببذي  والتعلم"  "القراءة، 
اإىل   27 من   الفرتة  خالل  االأمريكية  اأريزونا 

30 نوفمرب 2010.
مثل املركز خالل املوؤمتر املدير التنفيذي 
جبباد  الببدكببتببور  الببطببفببل  وتعليم  تببقببومي  ملببركببز 
البحريي، والذي قدم حما�ضرة بعنوان "تلبية 

التعلم"،  �ضعوبات  ذوي  الطالب  احتياجات 
حببيببث طببرحببت املببحببا�ببضببرة ا�ببضببرتاتببيببجببيببات 
ون�ضائح واأ�ضاليب عملية ملعلمي التعليم العام 
ذوي  الطالب  مع  يتعاملون  الذين  واخلببا�ببس 
خالل  اأقرانهم  مع  لدجمهم  القرائي،  الع�ضر 

احل�ضة الدرا�ضية.
كما اأن هذه امل�ضاركة تزيد  ال�ضعور بالفخر 
لدى القائمني على مركز تقومي وتعليم الطفل 
هذه ال�ضنة ب�ضكل خا�س، نظرًا الختيار جمل�س 

اإدارة اجلمعية العاملية للد�ضلك�ضيا ملركز تقومي 
يف  الببرائببدة  جتربته  لعر�س  الطفل  وتعليم 
الوطن العربي مع ذوي �ضعوبات التعلم خالل 
وعلى  للجمعية  العامليني  ال�ضركاء  املوؤمتر على 
فهمًا  لهم  ليت�ضنى  االإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء 
حيث  ال�ضلة،  ذات  العاملية  للجمعيات  اأعمق 
وتطبيقاته  وجناحاته  املركز  اأهداف  عر�ضت 
�ضعوبات  لذوي  التعليم  بيئة  لتح�ضني  وجهوده 

التعلم يف دولة الكويت.

دورة  الببطببفببل  وتعليم  تببقببومي  مببركببز  اأقببببام 
الرتبوي  الربنامج  يف  الريا�ضيات  ق�ضم  ملعلمي 
الببريببا�ببضببيببات  “تدري�س  بببعببنببوان  البب�ببضببببباحببي 
اأقيمت  التي  املتعددة”،  احلببوا�ببس  با�ضتخدام 
كندي  فريق  وقدمها  اأيبببام،  خم�س  مببدى  على 

متخ�ض�س يف هذا املجال.
�ضابقة  لبببدورة  كتكملة  البببدورة  هببذه  تبباأتببي 
الريا�ضيات  ق�ضم  من  معلمًا  ع�ضر  ل�ضتة  اأقيمت 
يف الربنامج الرتبوي ال�ضباحي، �ضمن برنامج 
حيث  الريا�ضيات”،  يف  وغيلنغهام  “اأورتون 
البببببدورة، على  مببن  االأول  تببركببيببز اجلبببزء  كبببان 
تدريب املعلمني على النظرية وكيفية ا�ضتخدام 
فقد  موؤخراً،  اختتم  الذي  اجلزء  اأما  االأدوات، 
مت تدريب املعلمني ب�ضكل اأكرث عمقًا على اإعداد 
وغيلنغهام،  اأورتون  بطريقة  الدرا�ضية  اخلطط 
التعلم  �ضعوبات  طببالب  مببع  عمليًا  وتطبيقها 
ملركز تقومي وتعليم الطفل، حتت اإ�ضراف فريق 
املتعددة  احلوا�س  باأ�ضلوب  للتعلم  اآفاق  “مركز 

اأورتون وغيلنغهام” الكندي.

للربنامج  الرتبوي  املدير  �ضرح  جانبه  من 
وتعليم  تببقببومي  مببركببز  يف  ال�ضباحي  الببرتبببوي 
الببطببفببل الببدكببتببور عبببببد البب�ببضببتببار حمببفببوظببي اأن 
ومببديببر  موؤ�ض�ضة  مببن  مببكببون  الببكببنببدي  الببفببريببق 
“ريت�س” للتعلم يف كندا االأ�ضتاذة كوري  مركز 
اأورتببون  باأ�ضلوب  معتمدة  مدربة  وهي  زل�ضرتا، 
اأورتببون  الأكادميية  فخرية  وزميلة  وغيلنغهام، 
وغيلنغهام، وقدمت اأكرث من 50 موؤمترًا وور�ضة 
عببمببل حبببول ا�ببضببرتاتببيببجببيببات اأ�ببضببلببوب احلببوا�ببس 

املتعددة، ودعم ذوي �ضعوبات التعلم واأ�ضرهم. 
اأما الع�ضو الثاين يف فريق التدريب فهي املوؤ�ض�ضة 
للتعلم  برو�ضبكت  ملببركببز  التنفيذية  واملببديببرة 
مارلني  االأ�ضتاذة  املتعددة،  احلوا�س  باأ�ضلوب 
ال�ضيدة كالين  واردروب، احلا�ضلة على جائزة 
للخدمة املتميزة يف جمال الد�ضلك�ضيا، حا�ضرت 
التدريبية  وقدمت جمموعة كبرية من الدورات 
التعلم، وع�ضر  العمل يف جمال �ضعوبات  وور�س 

القراء وحاالت اأخرى ذات ال�ضلة.

جانب من املحا�شرة
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أخبار المركز
بدعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

الدكتور األمريكي إيريك تريداس يحاضر 

في مركز تقويم وتعليم الطفل

زميل  تريدا�س،  اإيريك  تريدا�س  الدكتور  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�ضت�ضاف 
اجلمعية االأمريكية لطب االأطفال، ونائب رئي�س اجلمعية العاملية للد�ضلك�ضيا، حيث 

األقي حما�ضرة عامة يف مقر املركز.
حيث َطرح الدكتور تريدا�س يف املحا�ضرة التي جاءت بعنوان "تقييم ا�ضطرابات 
نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط: دور اخت�ضا�ضي طب االأطفال التطوري وال�ضلوكي" 
االأعرا�س،  وجود  واأدلة  الت�ضخي�س،  يف  املالئمة  اخلطوات  مثل  عديدة،  موا�ضيع 
وعر�س لل�ضبكة النمائية التطورية للطفل، باالإ�ضافة اإىل العديد من املحاور املهمة 

ذات ال�ضلة.
تاأتي حما�ضرة الدكتور اإيريك امتدادًا لربنامج "زيارة اخلرباء" املدعوم من 
موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي، منذ بدايته يف عام 2007م، حيث ا�ضت�ضاف مركز 
تقومي وتعليم الطفل العديد من اخلرباء واملخت�ضني العامليني يف جمال �ضعوبات 

التعلم، والرتبية، والتعلم، والطفل.

بدعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

الطفل  مركز تقويم وتعليم 
التدريبي�ة  دورت�ه  يختت�م 

لالختصاصيين النفسيين

الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  احتفل 
بتخريج دفعة جديدة من االخت�ضا�ضيني 
الببرتبببيببة  لبببببوزارة  الببتببابببعببني  النف�ضيني 
يف  املتخ�ض�ضة  التدريبية  دورتبببه  يف 
م�ضكور  بدعم  وذلببك  التعلم،  �ضعوبات 

من موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي.
التابعة  التدريب  وحدة  اأقامت  وقد 
ب�ضعوبات  تعريفية  "دورة  لببلببمببركببز 
التعلم" ل23 اخت�ضا�ضيًا نف�ضيًا، قدمها 
جمببمببوعببة مبببن املببخببتبب�ببضببني يف جمببال 
�ضعوبات التعلم، حيث قدموا للمتدربني 
العمل  وور�س  املحا�ضرات  من  جمموعة 
التعلم  �ضعوبات  مفهوم  تو�ضح  الببتببي 
النف�ضي  والتوافق  والنمائية،  االأكادميية 
نبذة  اأعطتهم  كما  الببفببئببة.  هببذه  لببدى 
يف  متمثلة  ال�ضعوبات  هببذه  اأهبببم  عببن 
)د�ضلك�ضيا(  القرائي  الع�ضر  �ضعوبة 
)د�ضكلكوليا(.  الريا�ضيات  و�ضعوبة 
تال ذلك �ضرح تف�ضيلي عن الت�ضخي�س 
النف�ضي، �ضاحبه تطبيق عملي لت�ضحيح 

االختبارات ودرا�ضة احلالة.
وحبببببدة  اأن  بببببالببببذكببببر  اجلبببببديبببببر 
اإ�بببضبببافبببيبببة  دورات  تبببعبببد  الببببتببببدريببببب 
النف�ضيني  واالخت�ضا�ضيني  للمعلمني 
الرتبية،  لوزارة  التابعني  واالجتماعيني 

وكذلك الأولياء االأمور.

الدكتور  اإيريك تريدا�س اأثناء �شرحه للح�شور
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أخبار المركز

وتعليم  تقويم  مركز 
دفعة  يخرِّج  الطفل 
جديدة من المعلمين 
وتببعببلببيببم الطفل   تببقببومي  احببتببفببل مببركببز 
التابعني  املعلمني  من  جديدة  دفعة  بتخريج 
بالربنامج  بهم  لال�ضتعانة  الرتبية،  لببوزارة 
وتعليم  تقومي  ملركز  التابع  امل�ضائي  الرتبوي 
وحببدة  تقيمها  الببتببي  الببببدورة  مببن  الببطببفببل، 

التدريب باملركز.
الدورات  يف  املتدربني  املعلمني  اأن  حيث 
على  ح�ضلوا  التعلم  ب�ضعوبات  التعريفية 
تدريب مكثف على مدى اأ�ضبوعني، وا�ضتطاع 
يف  التعريفية  دورتببهببم  اجببتببيبباز  معلمًا   34
مظاهر  تببنبباولببت  والببتببي  التعلم،  �ضعوبات 
�ببضببعببوبببات الببتببعببلببم، والبببعبببالج البببرتببببوي، 
تقريره،  كتابة  وكيفية  الرتبوي  والت�ضخي�س 

والت�ضخي�س النف�ضي وكيفية حتليله.
التدريبية  الببدورات  اأن  بالذكر  اجلدير 
بدعم  تاأتي  الرتبية  وزارة  ملعلمي  املقدمة 

م�ضكور من موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي.

بدعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

م�����رك�����ز ت����ق����وي����م وت����ع����ل����ي����م ال���ط���ف���ل 
التعلم  ب��ص��ع��وب��ات  خ��ب��ي��رت��ي��ن  ي��س��ت��ض��ي��ف 
م����ن ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة

الكويت  موؤ�ض�ضة  من  م�ضكور  بدعم 
تقومي  مركز  ا�ضت�ضاف  العلمي  للتقدم 
ب�ضعوبات  اخلبببببريتببني  الببطببفببل  وتعليم 
كاندي�س  الدكتورة  االأمريكيتني  التعلم، 
بببراي، واالأ�ببضببتبباذة جببودي مببودي، �ضمن 
خطته للتطوير الوظيفي ملعلمي الربنامج 

الرتبوي ال�ضباحي التابع للمركز.
ا�ضتمر الربنامج التدريبي للخبريتني، 
املطروحة  املواد  فيها  تنوعت  اأيببام،  عدة 
عملية،  واأن�ضطة  نظرية  حما�ضرات  بني 
التعلم  �ببضببعببوبببات  مببقببدمببة عببن  تببنبباولببت 
وتطبيقاتها،  وا�ضرتاتيجياتها،  والتعلم، 
املببهببارات  اإىل  ببباالإ�ببضببافببة  وتعريفاتها، 
وكيفية  التعلم  �ضعوبات  لببذوي  اللغوية 
ومببهببارات  لتعليمها،  الكلمات  اخببتببيببار 
املعلم  ي�ضتطيع  الببتببي  احلبببوا�بببس  تببعببدد 
التعليمية  العملية  اإجناح  يف  ا�ضتخدامها 

خطة  و�ضع  وكيفية  الببدرا�ببضببي،  للمنهج 
اأ�ضلوب  على  حتتوي  درا�ضية  ح�ضة  �ضري 
تعدد احلوا�س يف التعليم، وكذلك كيفية 
جتببهببيببزاالخببتبببببارات واإعببطبباءهببا لببذوي 
العديد  اإىل  باالإ�ضافة  التعلم،  �ضعوبات 

من املوا�ضيع ذات ال�ضلة.
اجلدير بالذكر اأن الدكتورة كاندي�س 
براي-احلائزة على �ضهادة الدكتوراه يف 
ا�ضطرابات التوا�ضل-تعد اأحد اخلربات 
التعلم، حيث  العاملية يف جمال �ضعوبات 
الهيئات  مببن  للعديد  م�ضت�ضارة  تعمل 
واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة، عملت يف جامعة 
بو�ضطن وجامعة ماين ومعهد اإميري�ضن، 
كببمببا لببهببا خبببربة يف الببتببدريببب وتببطببويببر 

االختبارات، وتطوير املواد التعليمية.
االأ�ضتاذة جودي مودي،  اأن  اأن  كما   
لببهببا خببببربة يف تببطببويببر االخبببتبببببببارات 

باالإ�ضافة  الفونولوجية،  الت�ضخي�ضية 
طريقة  يف  معتمد  مبببدرب  كببونببهببا  اإىل 
با�ضتخدام  للتعليم  غيلينهام  اأورتبببون 
احلوا�س املتعددة، كما حتمل يف جعبتها 
ذوي  تعليم  يف  عببامببًا   ع�ضرين  خببربة 

�ضعوبات التعلم.
اأ.جودي مودي والدكتورة كاندي�س براي  خالل الور�شة التدريبية
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أخبار المركز
املدعوم من ال�شندوق العربي للإمناء القت�شادي والجتماعي 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

  مركز تقويم وتعليم الطفل يختتم فعاليات مشروع 

  "شركاء في الدمج"

دورات  من  الثاين  اجلزء  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اختتم 
ال�ضندوق  من  جزئيًا  املدعوم  الدمج"  يف  �ضركاء  "م�ضروع 
العربي لالإمناء االقت�ضادي واالجتماعي، وبرنامج االأمم املتحدة 
ي�ضغلون  متدربًا،    20 من  وفد  الببدورات  ح�ضر  حيث  االإمنائي، 
واأخت�ضا�ضي،  ومعلم،  بني طبيب،  بلدانهم،  منا�ضب خمتلفة يف 
وع�ضو فاعل يف موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة اأو مهتمة ب�ضعوبات التعلم، 

من �ضت دول عربية.  
الطفل  وتعليم  تقومي  ملركز  العام  املدير  من جانبها �ضرحت 
قببد خببدم هدفه  الببببدورات،  الببثبباين مببن  اأن اجلببزء  البببببدر  فاتن 
املن�ضود، وهو توفري تدريب اأكرث عمقًا يف جمال �ضعوبات التعلم 
جميع  لتغطية  وعامليني،  حمليني  وخببرباء  متخ�ض�ضني  قبل  من 
�ضعوبات  ذو  والطالب  بالفرد  العالقة  ذات  املهمة  اجلببوانببب 
مركز  واهتمام  خببربة  يحملون  �ضفراء  هناك  وليكون  التعلم، 

تقومي وتعليم الطفل بذوي �ضعوبات التعلم يف بلدانهم.
املركز  ا�ضت�ضافهم  الذين  املتدربني  جمموعة  اأن  بينت  كما 
املرحلة  يف  تدريبها  مت  التي  املجموعات  من  بعناية  اختريت  قد 

وتعليم  تقومي  مركز  جترية  على  عملي  ب�ضكل  لالطالع  االأوىل، 
العالجية  الربامج  خالل  من  التعلم،  �ضعوبات  ذوي  مع  الطفل 
وتطوير  والبببببحببوث،  والببتببدريببب،  والت�ضخي�س،  يببوفببرهببا،  التي 
ال�ضاخن  الوطني  واخلط  التعلم،  �ضعوبات  ومكتبة  االختبارات، 
هذا  يف  عام   25 م�ضرية  ناجت  جميعها  وتعد  التعلم،  ل�ضعوبات 

املجال.  
العمل  بداأ  الدمج"  يف  "�ضركاء  م�ضروع  اأن  بالذكر  اجلدير 
به منذ ثالث �ضنوات، حيث قام خالل املرحلة االأوىل منه، وهي 
اململكة  العربية،  م�ضر  جمهورية  هي:  عربية  دول  �ضتة  زيببارة 
التون�ضية،  اجلمهورية  اليمنية،  اجلمهورية  ال�ضعودية،  العربية 
اجلمهورية العربية ال�ضورية، االإمارات العربية املتحدة، و�ضلطنة 
�ضعوبات  تتناول  تدريبية  دورات  الدول  هذه  يف  وعقدت  عمان، 
والنف�ضية  الت�ضخي�ضية  والنواحي  واأنواعها،  وتعريفها،  التعلم، 

التعلم. املتعلقة بذوي �ضعوبات 
العدد الثامن: يونيو 2011 10



أخبار المركز
بمناسبة فوز مركز تقويم وتعليم الطفل

الب�در: 
  فخورون بفوزنا بجائزة الشيخ 
  سالم العل�ي للمعلوم�اتية

عببببربت مببديببر عببببام مببركببز تببقببومي 
وتعليم الطفل فاتن البدر عن �ضعادتها 
جببائببزة  عببام  مببديببر   اإعبببالن  مبنا�ضبة 
د.خليل  للمعلوماتية  العلي  �ضامل  ال�ضيخ 
اأبل، عن فوز موقع مركز تقومي وتعليم 
االأول  ببباملببركببز  االإلببببكببببرتوين  الببطببفببل 
املجتمع  ملوؤ�ض�ضات  املخ�ض�ضة  للجائزة 

املدين يف دولة الكويت .
مركز  فببوز  اإن  البببببدر:  قببالببت  حيث 
لنا  فبببوزًا  لي�س  الطفل  وتعليم  تببقببومي 
النفع  جلمعيات  فببوز  هببو  اإمنبببا  فببقببط، 
ولببالأفببراد  جميعها،  الكويت  يف  الببعببام 
من  عمل  الذين  التعلم  �ضعوبات  ذوي 
اأجببلببهببم املببركببز عببلببى مببدى 25 عببامببًا، 
من  بذلها  التي  ثمار جهوده  االآن  ويرى 

خالل هذه اجلائزة.
تببقببومي  مببركببز  اأن  اأ�ببضببافببت  كببمببا 
دائببم  ب�ضكل  يعمل  الببطببفببل-  وتعليم 
عببلببى ا�ببضببتببخببدام و�ببضببائببل االتبب�ببضببال 
بن�ضر  ت�ضاهم  التي  جميعها  احلديثة 
وعن  التعلم،  �ضعوبات  عببن  التوعية 
لهذه  املركز  يقدمها  التي  اخلببدمببات 
ا�ضتخدام  على  حر�ضنا  فقد  الفئة. 
التعلم   �ضعوبات  لذوي  منا�ضبة  األببوان 
يف  الدقة  وحترينا  املوقع،  ت�ضميم  يف 
املوقع،  يف  املببذكببورة  املعلومات  جمع 
وهي:  امل�ضتهدفة،  الفئات  تهم  والتي 

النف�ضيون،  واالخت�ضا�ضيون  املعلمون، 
واالجببتببمبباعببيببون، واأولببببيبببباء االأمبببببور، 

واملهتمون. والباحثون 
تف�ضيلي  �ببضببرح  تببوفببري  جببانببب  اإىل 
لببببدور مببركببز تببقببومي وتببعببلببيببم الببطببفببل، 
تبني  يف  وم�ضريته  وجهوده،  ووحداته، 
وفرنا  التعلم،  �ضعوبات  ذوي  ق�ضية 
جميعها  ال�ضائعة  االأ�ضئلة  عن  اإجابات 
التي تردنا ب�ضكل دائم من هذه الفئات، 
وكذلك اأردنا من خالل املوقع م�ضاعدة 
ال�ضرق  يبحث عن جهات يف  من  جميع 
االأو�بببضبببط تببهببتببم بببببذوي االحببتببيبباجببات 
التعلم  وال�ضيما ذوي �ضعوبات  اخلا�ضة 
هذه  باأ�ضماء  �ضفحة  لهم  فخ�ض�ضنا 

اجلهات ومعلومات االت�ضال بها.
تببقببدمببت  تبب�ببضببريببحببهببا  خبببتبببام  يف 
البدر بال�ضكر والعرفان  االأ�ضتاذة فاتن 
على  وللقائمني  الببعببلببي،  �ببضببامل  لل�ضيخ 
للمعلوماتية،  العلي  �ضامل  ال�ضيخ  جائزة 
وتعليم  تقومي  مركز  جلهد  لتقديرهم 
االإلكرتوين،  املبذول يف موقعهم  الطفل 
احل�ضارية  امل�ضاريع  هببذه  اأن  م�ضيفًة 
تببدفببعببنببا لرفع  الببتببي  والببتببنببمببويببة، هببي 
لنكون  قببدراتببنببا،  وتببطببويببر  مببهبباراتببنببا 
�ضبكة  التعلم على  �ضوت ذوي �ضعوبات 
االإنرتنت الرقمية، ولرنفع ا�ضم الكويت 

عاليًا يف املحافل الدولية.

الكويت  موؤ�ض�ضة  من  م�ضكور  بدعم 
تقومي  مببركببز  احتفل  العلمي.  للتقدم 
وتعليم الطفل  بتخريج دفعة جديدة من 
الربنامج  يف  اجلدد  الطلبة  اأمور  اأولياء 
من  للمركز،  التابع  ال�ضباحي  الرتبوي 
الببتببدريببب  وحبببدة  تقيمها  الببتببي  الببببدورة 

باملركز.
اأولبببيببباء االأمبببببور دورة  تببلببقببى  حببيببث 
تعريفية خمت�ضرة ب�ضعوبات التعلم على 
اأمر  وا�ضتطاع 18 ويل  اأيام،  مدى ثالثة 
�ضعوبات  يف  التعريفية  دورتهم  اجتياز 
تناولت مظاهر �ضعوبات  والتي  التعلم،  

التعلم، واأ�ضاليب التعامل معها.

وتعليم  تقويم  مركز 
دفعة  يخرِّج  الطفل 
جديدة من أولياء امور 
طلبة البرنامج التربوي 

الصباحي
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مركز تقويم وتعليم الطفل 
يحتفل باألعياد الوطنية

 

أخبار المركز

ال�شباحي  ال��رتب��وي  ال��ربن��ام��ج  احتفل 
مبركز تقومي وتعليم الطفل بالعيد الوطني 
وعيد  التحريرالع�شرون،  وعيد  اخلم�شون 

اجللو�س اخلام�س لأمري دولة الكويت.
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أخبار المركز

حيث بداأ احلفل بالن�ضيد الوطني لدولة 
الكويت، ثم تالوة عطرة من اآيات الذكر 
احلكيم  وبعدها تخلل احلفل العديد من 
الفقرات الغنائية، وال�ضعرية، والرق�ضات 
ق�ضم  قدمها  التي  والوطنية،  ال�ضعبية  
التي  واالألبببغببباز  وامل�ضابقات  املو�ضيقى، 
باال�ضافة  االجتماعيات،  ق�ضم  قدمها 
ق�ضم  قببدمببه  البببذي  الببريببا�ببضببي  للعر�س 

الرتبية البدنية.
املفاجاآت  العديد من  كما تخلل احلفل 
بالل،  حممد  ال�ضرطي  ا�ضت�ضافة  منها 
دولببة  منتخب  العبي  ا�ضت�ضافة  بجانب 
الكويت �ضهاب كنكوين، وفهد االأن�ضاري، 
وحببمببد الببعببنببزي كبب�ببضببيببوف �ببضببرف. ويف 
ق�ضم  م�ضابقة  نتائج  اأعلنت  احلفل  ختام 
اجلوائز  ووزعببت  باملركز  االجتماعيات 

على الطالب الفائزين.
الربنامج  مديرة  عببربت  جانبها  ومببن 
عن  حكم  اأ.مبباجببدة  ال�ضباحي  الرتبوي 
يف  ال�ضرف  ل�ضيوف  وتقديرها  �ضكرها 
للمركز  زيارتهم  اأن  اأكدت  حيث  احلفل، 
النفو�س،  يف  للفرحة  كبري  م�ضدر  تعد 
وتبببعبببرب عبببن تببقببديببرهببم لببلببطببالب ذوي 
املركز  اأن  اأكببدت  كما  التعلم.  �ضعوبات 
حببريبب�ببضببًا كببل احلببر�ببس عببلببى االحببتببفببال 
ب�ضرورة  الإميانه  عام  كل  املنا�ضبة  بهذه 
اإلقاء ال�ضوء على القيم الوطنية االأ�ضيلة 
بوطننا  والفخر  االنتماء  روح  تنمي  والتي 
الكويت  اهلل  يحفظ  اأن  داعية  الكويت، 

ويدمي عليها االأمن واالأمان.
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لدمج  خطواتنا  أولى  نبدأ 
ذوي صع�وبات الت�علم

منطقة مبارك الكبري التعليمية
م�شروع مدار�س الدمج التعليميم�شروع مدار�س الدمج التعليمي

بالتع�����اون مع

وزارة الرتبية

جهة ا�شت�شاريةبدعم من 

جمعية نفع عام ال�شندوق الوقفي
للتنمية ال�شحية



وزارة الرتبية
بمشروع  خ��اص  ملحق 
مدارس الدمج التعليمي

م�شروع مدار�س الدمج التعليمي
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مدارس الدمج التعليمي 
المدرسة ومشروع مدارس الدمج التعليمي

كيف حت�شل املدر�شة امل�شاركة على �شهادة جودة الدمج 
التعليمي؟ 

لكي حت�ضل املدر�ضة على �ضهادة جودة الدمج التعليمي )�ضهادة 
عاملية متنح من جهة ا�ضت�ضارية بريطانية م�ضتقلة( يجب اأن ي�ضكل 
الدمج التعليمي فيها »مبداأ اأ�ضا�ضيًا ل�ضيا�ضتها وروؤيتها وممار�ضاتها« 
حيث ُتقيَّم مدار�س الدمج التعليمي التي يجرى متابعتها وفقًا ملدى 
العناية  اتخذتها يف  التي  واخلطوات  ناحية،  بها من  املتعلمني  دمج 

بالطالب ذوي �ضعوبات التعلم من ناحية اأخرى.

 كيف تعد املدار�س امل�شاركة للح�شول على �شهادة جودة 
الدمج التعليمي؟ 

احتياجات  على  قائمة  ووا�ضحة  �ضاملة  فل�ضفة  املدر�ضة  َتَبّني  اأ . 
الطلبة العامة والفردية. 

فر�س  تهيئة  عند  الفردية  الببفببروق  مبداأ  املدر�ضة  مببراعبباة  ب . 
التعليم والتعلم. 

الدمج  بببرامببج  اإجنببباح  يف  امل�ضاركني  دعببم  على  احل�ضول  ت . 
التعليمي. 

جمال  يف  احلديثة  الرتبوية  االأ�ضاليب  اأف�ضل  من  اال�ضتفادة  ث . 
التعليم والتعلم.

ج .  تزويد املدر�ضة مبتطلباتها لتلبية احتياجات طالبها. 
بيئة املدر�ضة بحيث ترتقي مب�ضتوى تقدمي اخلدمات  ح .  تنظيم 

الرتبوية.    
خ . التدريب امل�ضتمر للمعلمني. 

م�ضادر  وتنويع  التح�ضن  مدى  ملعرفة  امل�ضتمر  الطلبة  تقييم  د .  
التعليم والتعلم.

  اإلَم حتتاج املدار�س امل�شاركة لتحقيق الدمج التعليمي؟ 
حتتاج مدار�س الدمج التعليمي اإىل اأن: 

اأ . ُتخطط ا�ضرتاتيجًيا لال�ضتفادة من االإمكانات املادية املتوافرة 
باملدر�ضة )املالعب، املختربات وغريها(. 

ب . ُتطور عملية التخطيط امل�ضار اإليها اأعاله لتزيد من م�ضاركة 
الطلبة ذوي �ضعوبات التعلم امللتحقني بها، اأو املحتمل التحاقهم 

 . بها م�ضتقباًلً
ت .  حتر�س على اأن تكون املعلومات التي توفرها لطالبها العاديني 
ا للطلبة ذوي �ضعوبات التعلم، بحيث تكون يف متناول  متوافرة اأي�ضً

اأيديهم يف �ضيغ مالئمة لقدراتهم واحتياجاتهم. 
ث .  ت�ضع وتراقب وتطور ا�ضرتاتيجيات، لتح�ضني فاعلية ما تقدمه 

ا�ضتجابة الحتياجات الطلبة كافة. 
ج .  تركز على عمليات الدمج التعليمي واآلياته، مثلما تركز على 

نتائجه. 
ح .  ي�ضكل وجود طلبة ذوي �ضعوبات تعلم جنبًا اإىل جنب الطالب 
النظر  الإعبببادة  لها  وفر�ضة  للمدر�ضة،  اإيجابيًا  حتديًا  الببعببادي 
والتطوير يف االأ�ضاليب احلالية لعملها وبنيتها واأنظمتها اخلا�ضة 

بالتعليم والتعلم.
خ .  تعمل بالتعاون مع طلبتها ب�ضكل اأكرب، ومع املدار�س اأو املناطق 

التعليمية التابعة لها، ومع املجموعات اخلارجية ذات ال�ضلة.
د .   تعرتف باأن لكل طالب من طالبها ذكاءه اخلا�س، واأنه ميكنه 

اأن ي�ضهم، ويجب اأن ي�ضهم اإ�ضهامًا قيمًا مل�ضلحة جمتمعه.
ذ . تعرتف وتقدر وجود فروق اأو اختالفات فردية واإعاقات خمتلفة 

بني طلبتها مع االإميان مبراعاة ذلك، باأ�ضلوب منفتح وبناء.
ر . تعزز من ثقافة احرتام االآخر وتقديره )طالبًا ومدر�ضني وهيئة 

اإدارية(.
ز .   ت�ضجع بيئة الف�ضل الدرا�ضي على منو الطلبة جميعهم.

ما دواعي وجود مدار�س الدمج التعليمي؟ 

اأخالقية:  • دواع 
الطالب  اأن  اأي  امل�ضاواة،  مبداأ  على  االأخالقية  الدواعي  تقوم 
الدعم  والواجبات، واحل�ضول على  جميعهم مت�ضاوون يف احلقوق، 
الواجب  فاإنه من  الدرا�ضية، لذلك  اأي فرتة من فرتات حياتهم  يف 
املدر�ضية  الربامج  من  التعلم  �ضعوبات  ذوو  ي�ضتفيد  اأن  االأخالقي، 
التي تقدم للطالب العادي قدر االإمكان، واأن يقدم الدعم للمدار�س 
الطالب  تعليم  على  قادرة  لت�ضبح  املحيطة،  واملجتمعات  امل�ضاركة 

تعَرف على م�شروع مدار�س الدمج التعليمي
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ذوي �ضعوبات التعلم، وتدريبهم، وتوفر لهم تربية وتعليمًا �ضبيهني 
قدر االإمكان للذي توفره لبقية الطالب، االأمر الذي من �ضاأنه اأن 
وغري  عاديون  طالب  باأنهم  التعلم  �ضعوبات  ذوي  الطالب  ي�ضعر 
الثقة  ويك�ضبهم  لذاتهم،  تقديرهم  من  �ضريفع  مما  خمتلفني، 
من  االآخرين  ومينع  الدرا�ضي،  حت�ضيلهم  من  ويح�ضن  بالنف�س، 

النظر اإليهم على اأنهم طالب ك�ضاىل اأو غري نافعني. 
قانونية   • دواع 

مع  م�ضاواة  وعدم  ظلم  فيه  وجيه  �ضبب  دون  من  الطالب  عزل 
االآخرين وما دام اأن االأمر كذلك، فاإنه يعد خمالفًا حلقوق هوؤالء 

االأطفال فالتعليم والرتبية للطالب جميعهم.  
امل�شافة  الرتبوية  القيمة  • دواعي 

يف  اخلا�ضة  التعلم  �ضعوبات  ذوي  الطالب  احتياجات  مراعاة 
مع  تكيفهم  من  يح�ضن  ال�ضغر  من  االإمكان  قدر  العادية  املدار�س 
اأقرانهم، ويح�ضن من م�ضتواهم يف التح�ضيل الدرا�ضي مع تقدمهم 
والتعلم  ال�ضوي  النمو  يتيح لهم فر�س  التعليمي  العمر، فالدمج  يف 

با�ضتخدام النماذج، وعن طريق نظرائهم يف الف�ضل.  
الرتبية  خدمات  مناذج  من  منوذجًا  لي�س  التعليمي  الدمج 
اخلا�ضة، ولكنه اأ�ضلوب جديد للتفكري واملمار�ضة التي ت�ضمل االأفراد 
جميعهم يف املجتمع الذي اأ�ضبح االختالف فيه هو القاعدة ولي�س 
التعليم  توفري  هو  التعليمي  للدمج  اجلوهري  فالهدف  اال�ضتثناء. 

املالئم للطالب جميعهم الإعدادهم للم�ضتقبل. 

التعليمي:  الدمج  مدار�س  • ما 
تطور مفهوم الدمج يف التعليم يف الفرتة االأخرية نحو فكرة اأن 
متكافئة  تعليمية  فر�س  على  يح�ضلوا  اأن  يجب  وال�ضباب  االأطفال 
اختالفهم  اأو  االجتماعية  اأو  الثقافية  خلفياتهم  عن  النظر  بغ�س 
يف القدرات والطاقات. حيث ي�ضكل هذا امل�ضطلح اأ�ضا�س عمليات 
كاإ�ضرتاتيجية  واملتقدمة  النامية  الدول  الرتبوي يف جميع  التطوير 

اأ�ضا�ضية للتعامل مع م�ضادر العزل ونتائجه.

باخت�ضار  التعليمي  الدمج  مدرا�س  اأن  هنا:  نقول  اأن  فن�ضتطيع 
�ضديد هي »املدار�س التي تهتم بكل طالب فيها وحتر�س على تعليمه 

وحت�ضيله واجتاهاته وم�ضلحته«. 

ما مراحل تنفيذ امل�شروع احلايل: 
ينفذ امل�شروع على اأربع مراحل زمنية هي: 

الفرتة املرحلة
التاريخالزمنية

جت��م��ي��ع  الأوىل:  امل���رح���ل���ة 
م����ع����ل����وم����ات ع�����ن امل�����دار������س 
وحتليل  وال��زي��ارات  امل�شاركة 

البيانات.

مار�س 2010 7 اأ�شهر
�شبتمرب2010

امل����رح����ل����ة ال����ث����ان����ي����ة: ن�����ش��ر 
التعليمي  بالدمج  التوعية 
حتقيقه  وك��ي��ف��ي��ة  واآل���ي���ات���ه 
اخلا�شة  التعلم  و���ش��ع��وب��ات 

وكيفية مواجهتها.

اأكتوبر 2010 4 اأ�شهر
فرباير 2011

تطبيق  ال���ث���ال���ث���ة:  امل���رح���ل���ة 
اخ���ت���ب���ارات ال���ف���رز ل��ل��ت��ع��رف 
التعلم  ���ش��ع��وب��ات  ذوي  اإىل 
وحت���������دي���������د م�����������ش�����ت�����وي�����ات 
يواجهونها  التي  ال�شعوبات 
مت����ه����ي����داً ل���ت���وف���ري ب���رام���ج 
املنا�شبة  ال��ع��الج��ي  ال��ت��دخ��ل 

لهم.

مار�س 2011 7 اأ�شهر
�شبتمرب 2011

امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة: ال��ت��دخ��ل 
العالجي من خالل تدريب 
امل�شروع  امل�شاركة يف  املدار�س 
التدخل  ب��رام��ج  توفري  على 
ال��ع��الج��ي ل����ذوي ���ش��ع��وب��ات 
ال��ت��ع��ل��م اخل���ا����ش���ة ك���ل وف��ق 
م�����ش��ت��وى ال�������ش���ع���وب���ة ال��ت��ي 

يعانيها.

اأكتوبر 2011 18 �شهر
مار�س 2013

تغطية خاصة لمشروع مدارس الدمج التعليمي
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شهادة جودة الدمج التعليمي

ما اآليات �شهادة جودة مدار�س الدمج التعليمي؟
وتعمل  الدمج،  �ضيا�ضات  ت�ضجع  التي  التعليمية  املنطقة  ت�ضجيع    .1
على تطوير عملية الدمج وا�ضتمرارها ا�ضتمرارًا منا�ضبًا، اإ�ضافة اإىل 
االإميان باأن املدار�س امل�ضاركة ميكنها اأن حتقق تغريًا جذريًا يف حياة 

طالبها عندما تعتمد �ضيا�ضة للدمج.
اأو  الدمج،  عن  امل�ضئولة  التعليمية  باملنطقة  معني  فرد  كل  على    .2
 ، كاماًلً م�ضئوليته  حجم  منها  يفهم  اأن  الدمج  تطبق  التي  باملدر�ضة 

ل�ضمان جناح الدمج.
اجلميع  اإدراك  ل�ضمان  املدر�ضة  يف  التدريب  يجرى  اأن  يجب    .3
املنطقة  من  ابببتببداًء  وا�ضحًا،  فهمًا  م�ضئولياتهم  وفهم  الأدوارهببببم، 

التعليمية امل�ضئولة عن الدمج.
املجتمع  يف  وال�ضركاء  والطالب  واملببدراء  واالأهببل  املوظفني  على    .4
وعي  على  يكونوا  اأن  الدمج،  يف  ت�ضارك  التي  املدر�ضة  اإىل  واملنتمني 

باالأن�ضطة واالآليات التدري�ضية للم�ضاركني فيها واملتعلقة بالدمج.
يف  الكلي  الرتبوي  والنظام  الرتبوية  واملنظومة  املدر�ضة  تببوؤدي    .5
توؤكد  اأن  ويجب  الدمج،  فعالية  ل�ضمان  دورًا حيويًا  التعليمية  املنطقة 
هذه املدر�ضة واملنظومة الرتبوية مب�ضاركتها بفعالية بالدمج على املدى 

الطويل.
املنا�ضبة متوافرة لكل مدر�ضة من مدار�س  املوارد  اأن تكون  6.  يجب 
الدمج التعليمي، اعتمادًا على املوارد املحلية املتاحة لتمكني الدمج من 

تطبيق عملياته واآلياته وتفعيلها.
7.  يجب اأن يكون التطوير املهني متاحًا با�ضتمرار للموظفني واملدراء 
كما  الدمج،  يف  امل�ضاركة  وهيئاته  املجتمع  واأفببراد  واالأهببل  والطالب 
ف�ضل  لكل  املالئمة  البديل  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  ت�ضتك�ضف  اأن  يجب 

على حدة.
8.  اإن االفرتا�س االأ�ضا�س الذي يقوم عليه الدمج التعليمي هو اإدراك 
حال  ويف  مل�ضوؤولياتهم،  كاماًل  اإدراكببًا  الدمج  منظمات  يف  امل�ضاهمني 
عدم ا�ضتعداد اأي منهم حتمل امل�ضوؤولية، تقل ن�ضبة جناح عملية الدمج 

عن املرجو.
9.  يجب اأن يعي الطالب واأهله واملهتمون به اإطار العمل، وامل�ضوؤولية 
امللقاة على عاتقهم، مع  متكني امل�ضاركني يف عمليات الدمج التعليمي 
نظام  يف  الكاملة  اأدوارهبببم  واأداء  مب�ضئولياتهم،  القيام  من  واآلياته 

الدمج.

ما مبادئ الدمج التعليمي الرئي�شة وعنا�شره؟ 
اجلببودة  و�ببضببهببادة  التعليمي  الببدمببج  مبببببادئ  بببني  كامل  ارتببببباط  هناك 
ب�ضيطة حتت�ضن ثالث جمموعات جوهرية  اإذ توجد »مظلة«  املمنوحة، 
من العنا�ضر االأ�ضا�ضية ال�ضرورية، واملظلة هي املفهوم االأ�ضا�س للدمج 
دوره  ليوؤدي  طالب  لكل  املت�ضاوية  الفر�س  مبنح  ي�ضمح  الذي  التعليمي، 
الكامل كفرد متعلم مبجتمعه املحيط. والعنا�ضر اجلوهرية الثالثة هي:

التف�شيلالعن�شر

الطالب الفرد

ك����اأف����راد  ال����ط����الب  اأن  الع��������رتاف  ي���ج���ب 
ه���م امل���ح���ور ال��رئ��ي�����س ل��ك��ل م���ا ي���ق���دم، واأن 
ت��ك��ون اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال��ف��ردي��ة وح��ق��وق��ه��م 
حم���ل اه��ت��م��ام ك���ل م���ن امل��ح��ي��ط ال��رتب��وي 
على  امل��ف��ه��وم  ه���ذا  ينطبق  والج��ت��م��اع��ي. 
الطالب كافة اأياً كان م�شتوى قدراتهم اأو 

مهاراتهم.

فريق العمل

والإق��رار  الإمي��ان  العمل على  يركز فريق 
فاإن  ومثمراً  فعالآً  الدمج  يكون  لكي  باأنه 
اإدارة فعالة وداعمة،  توافر  ال�شروري  من 
وبيئة  ع��ال��ي��ة،  ج���ودة  ذا  منتظماً  وت��دري��ب��اً 
تعليمية فعالة، وا�شت�شارات رفيعة امل�شتوى، 

وخدمات تعليم وتعلم ذات فعالية عالية. 

الأ�شرة 
واملجتمع

الع���رتاف  واملجتمع  الأ���ش��رة  على  يتعني 
ب��اأه��م��ي��ة ت��دخ��ل الآب������اء واأول����ي����اء الأم�����ور، 
وامل�������ش���ئ���ول���ني، وال�������ش���رك���اء اخل���ارج���ي���ني، 
وفهمهم  بخدماتها،  املحلية  وال�شلطات 
ال���دم���ج، ح��ي��ث ي��رتت��ب ع��ل��ى ع��دم  لعملية 
تدخلهم ومعرفتهم واإطالعهم والتزامهم، 
ب�شكل  ال��دم��ج  عملية  جن���اح  ن�شبة  تقليل 
التي  الناجحة  امل��دار���س  ل��دى  حتى  كبري، 
الطالب  ج��ي��ًدا يف من��ط ح��ي��اة  ت���وؤدي دوراً 

لي�شبح ع�شواً را�شًدا وفعاًل يف جمتمعه. 

تعَرف على م�شروع مدار�س الدمج التعليمي
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مدار�س جودة  �شهادة  عليها  تقوم  التي  العنا�شر   ما 
الدمج التعليمي؟

 

املحورالعن�شر
تقدم الطالب

الفرد )الطالب( ومنوه  وقيمه  الطالب،  �شلوكيات 
ال�شخ�شي

القيادة والإدارة

البيئة املدر�شية

اأنظمة فريق العمل والتنظيم
البيئة التعليمية
التعليم والتعلم

امل������وارد وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
والت�شالت

الآباء واأولياء الأمور

الأ�شرة واملجتمع
امل�شئولون، وال�شركاء اخلارجيون، 

وال�شلطة املحلية
املجتمع من جمموعات وجمعيات 

ومدار�س. 

ما اأهداف م�شروع مدار�س الدمج التعليمي؟ 
1.  خف�س معدالت الر�ضوب والت�ضرب يف ال�ضنوات االأوىل من التعليم 

االأ�ضا�ضي، وزيادة معدالت االلتحاق باملرحلة املتو�ضطة. 
2.  احرتام تنوع االأطفال داخل املدر�ضة وت�ضجيعه كطريقة لتحقيق 

مزيد من الدمج.
الدمج  عملية  تغذي  ووا�ضحة  مريحة  وت�ضورات  مفاهيم  تبني    .3
التعليمي، وتقل�س العزل االجتماعي والرتبوي للطالب الذين يعانون 

�ضعوبة خا�ضة يف التعلم. 
4. التنوع يف عالقة املنهج القائم على تبني اأ�ضاليب تعليمية متعددة 
ا�ضتقبالهم  واأ�ضلوب  احتياجاتهم  وفببق  كببٌل  الطلبة  جميع  تنا�ضب 
للمعلومة، ومعاجلة وجهة النظر التي تقول اإن اأ�ضلوب التدري�س جلميع 

الطلبة واحد.
5. رفع توقعات املعلمني ومديري املدار�س لنجاح الطلبة، والتي توؤثر 
اإيجابيًا على ن�ضب النجاح والتفوق والنتائج النهائية لطالب املدر�ضة.

ما اجلهات امل�شاركة يف م�شروع مدار�س الدمج التعليمي 
حاليًا؟

1. وزارة الرتبية، دولة الكويت )مدار�س املرحلة االبتدائية مبنطقة 
مبارك الكبري التعليمية(. 

2. مركز تقومي وتعليم الطفل، دولة الكويت. 
3. مكتب Inclusion Quality Mark اال�ضت�ضاري الربيطاين. 

ما اجلهة الداعمة مل�شروع مدار�س الدمج التعليمي؟ 
للتنمية  الوقفي  )ال�ضندوق  الكويت  دولة  لالأوقاف،  العامة  االأمانة 

ال�ضحية(. 

ما مدة امل�شروع؟ 
ثالث �ضنوات )اأول مار�س 2010 حتى اأول مار�س 2013(. 

شهادة جودة 
الدمج التعليمي

تغطية خاصة لمشروع مدارس الدمج التعليمي
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بعد االجتماع التنسيقي األول لتطبيق مشروع مدارس الدمج التعليمي

وفد مركز تقويم وتعليم الطفل يجتمع مع قياديي 
منطقة مبارك الكبير التعليمية

وتعليم  تقومي  مركز  من  وفببد  اجتمع 
الببطببفببل واالأمبببانبببة الببعببامببة لبببالأوقببباف مع 
التعليمية،   الكبري  مبارك  منطقة  قياديي 
من  �ببضببلبب�ببضببلببة  �ببضببمببن  اجببتببمبباع  اأول  يف 
م�ضروع  لتطبيق  التمهيدية  االجتماعات 
�ضيطبق  والذي  التعليمي،  الدمج  مدار�س 
الكويت  دولببة  مببدار�ببس  يف  االأوىل  للمرة 
ابتداًء من مدار�س منطقة مبارك الكبري 
واملكتب  املركز،  مع  بالتعاون  التعليمية، 
املتخ�ض�س مبنح  الربيطاين  اال�ضت�ضاري 

�ضهادة جودة الدمج IQM  وبدعم مادي 
ال�ضحية  للتنمية  الوقفي  ال�ضندوق  من 

التابع لالأمانة العامة لالأوقاف.

تقومي  مببركببز  ممثلو  اجببتببمببع   حببيببث 
العامة  االأمببانببة  وممثل  الطفل،  وتعليم 
لالأوقاف مدير ال�ضندوق الوقفي للتنمية 
ال�ضحية، مع مدير منطقة مبارك الكبري 
يف  التعليمية  ومديرال�ضوؤون  التعليمية، 
يف  االبتدائية  املرحلة  ومراقب  املنطقة، 

املنطقة. 

م�ضطلح  تعريف  االجتماع  وت�ضمن 
تنظر  جديد  اجتاه  اأنه  على  "الدمج"، 
اإليه الدول املتقدمة، بتطبيقه يف مدار�س 
اأمبببام  الببفببر�ببضببة  الإتبباحببة  الببعببام  التعليم 
االإعاقة  نوع  النظر عن  بغ�س   - الطالب 
الببتببي يببعببانببونببهببا، �ببضببرط خببلببق املببدر�ببضببة 
يف  جببذري  وتغيري  لهم،  مالئمًة  ظببروفببًا 
اإدارة املدر�ضة و�ضيا�ضتها وطاقمها  ثقافة 
خطة  وللم�ضروع  واأن�ضطتها.  الببرتبببوي 
زمنية مدرو�ضة لل�ضنوات الثالث القادمة 

اأع�شاء اللجنة العليا امل�شوؤولة عن م�شروع مدار�س الدمج التعليمي مبنطقة مبارك الكبري التعليمية

املرحلة الأوىل: مار�س 2010م
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موقع  وخلق  واالإداريبببة،  الرتبوية  الببكببوادر  تدريب  على  ت�ضتمل 
واأولياء  للمعلمني  وموجه  التعليمي،  الدمج  ملدار�س  اإلكرتوين 
االأمور والطالب، يوفر جميع اال�ضتبيانات واالختبارات واأ�ضاليب 
اأي  القيا�س، كما �ضي�ضاهم اخلط ال�ضاخن كذلك باالإجابة عن 
واأولياء  الرتبوية،  اأو  االإداريببة  الهيئة  عن  ت�ضدر  ا�ضتف�ضارات 

االأمور، والطالب.

املوجود،  على  التعرف  هي  مراحل  باأربعة  �ضيمر  وامل�ضروع 
حتديد  و�ضيتم  العالجية.  واملرحلة  والببفببرز،  التوعية،  ون�ضر 
لتكون  الكبري  مبارك  مبنطقة  مدر�ضة  كل  يف  ارتباط  �ضابط 
حلقة و�ضل بني اجلهات امل�ضرفة، واجلهات امل�ضاركة بامل�ضروع، 
بهذا  العمل  لت�ضهيل  داعمة  فرق   3 هناك  و�ضيكون  واملدر�ضة، 
وفريق  التعليمي،  الدمج  وفريق  التدريب،  فريق  وهو  امل�ضروع، 
على  اجلميع  اإطببالع  على  �ضيحر�س  الببذي  وامل�ضاندة،  الدعم 

التعلم  و�ضعوبات  بالدمج  العالقة  ذات  واملطبوعات  املن�ضورات 
واملوا�ضيع االأخري ذات العالقة.

عن  لالأوقاف  العامة  االأمانة  ممثل  عرب  اخل�ضو�س،  بهذا 
يعد  حيث  به،  االأمانة  توؤمن  ما  مع  امل�ضروع  هذا  اأ�ض�س  اتفاق 
التعليمية  العملية  بتطوير  و�ضي�ضاهم  نوعه،  من  رائدًا  م�ضروعًا 
بالكويت، والقفز مبدار�س التعليم العام من النجاح املحلي، اإىل 
مثل  متطورة  دول  تتبعها  دولية  معايري  بتطبيق  العاملي  النجاح 

 .IQM اململكة املتحدة وكندا، وباإ�ضراف جهات ذات ثقة مثل

الكبري  مبببببارك  منطقة  مببديببرة  �ضرحت  اللقاء،  ختام  يف 
التعليمية ال�ضيدة/ بدرية اخلالدي اأن وزارة الرتبية ب�ضكل عام 
ومنطقة مبارك الكبري ب�ضكل خا�س متحم�ضة لتطبيق امل�ضروع، 
اأجل  من  وذلببك  جناحه،  ل�ضمان  االأ�ضكال  بجميع  و�ضت�ضاهم 

جناح اأبناء الكويت، وتوفري التطور التعليمي الذين ي�ضتحقونه.

مناق�شات اأثناء الجتماع التن�شيقي الأول

تغطية خاصة لمشروع مدارس الدمج التعليمي
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عقد مركز تقومي وتعليم الطفل املوؤمتر الرتبوي االأول مل�ضروع مدار�س الدمج التعليمي، الذي يتم العمل عليه 
بالتعاون مع منطقة مبارك الكبري التعليمية والهيئة اال�ضت�ضارية الربيطانية املانحة ل�ضهادة جودة الدمج، واملمول 

من ال�ضندوق الوقفي للتنمية ال�ضحية التابع لالأمانة العامة لالأوقاف. 
حيث جاء يف كلمة االفتتاح التي األقتها الوكيل امل�ضاعد للتعليم العام منى اللوغاين اأن منطقة مبارك الكبري 
التعلم، والذي �ضيعمم من بعد ذلك على  بالكثري لذوي �ضعوبات  الذي يعد  امل�ضروع  النواة النطالق هذا  �ضتكون 
جميع املناطق التعليمية يف دولة الكويت، كما ثمنت املجهود الذي يبذله مركز تقومي وتعليم الطفل لتحقيق ما هو 
وتعليم  القائمون على مركز تقومي  يبديه  الذي  الدائم  التعاون  ال�ضوء على  واألقت  التعلم،  اأف�ضل لذوي �ضعوبات 

الطفل مع وزارة الرتبية، لتنفيذ امل�ضاريع الرتبوية التي تخ�س هذه الفئة. 

حتت رعاية الوكيل امل�شاعد للتعليم العام ال�شيدة منى اللوغاين

مركز تقويم وتعليم الطفل يعقد 
"المؤتمر التربوي األول لمشروع مدارس 

الدمج التعليمي"

من اليمني:نائب المني العام للم�شارف الوقفية يف الأمانة العامة لالأوقاف حممد اجلالهمة واأمينة ال�شندوق وع�شو جمل�س الإدارة فطومة الزبن ومدير منطقة 
مبارك الكبري التعليمية بدرية اخلالدي والوكيل امل�شاعد للتعليم العام  منى اللوغاين
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الطفل  وتعليم  تقومي  ملركز  العام  املدير  اأكببدت  جانبها  من 
يف  التعلم  �ضعوبات  ذوي  الطالب  دمج  اأهمية  على  البدر  فاتن 
يف  الكويتية  الببكببوادر  تاأهيل  و�ببضببرورة  الببعببام،  التعليم  مببدار�ببس 
األقت  كما  التعلم،  �ضعوبات  ذوي  الطالب  مع  للتعامل  املدار�س 
�ضبيل  يف  ن�ضاأته  منذ  املركز  يبذله  الببذي  املجهود  على  ال�ضوء 
حتقيق بيئة تعليمية مالئمة لهم. ويف ختام كلمتها تقدمت البدر 
بال�ضكر اجلزيل على التعاون الدائم الذي تقدمة االأمانة العامة 
لالأوقاف، واالإميان بق�ضية �ضعوبات التعلم الذي يظهر من خالل 
دعم االأمانة العامة لالأوقاف مل�ضاريع مركز تقومي وتعليم الطفل.
اخلالدي  بببدريببة  الكبري  مبببببارك  منطقة  عببام  مدير  قالت 
امل�ضروع،  لتطبيق  اال�ضتعداد  اأهبة  على  التعليمية  املنطقة  اأن  
وتاأهيل املدار�س بكافة هيكلها الفني واالإداري الإجناحه، وتذليل 
العقبات التي قد تواجههم، كما تقدمت بال�ضكر جلميع اجلهات 

امل�ضاركة يف هذا امل�ضروع.
االأمانة  يف  الوقفية  للم�ضارف  العام  االأمني  نائب  اأكد  كما 
العامة  االأمانة  حر�س  على  اجلالهمة  حممد  لالأوقاف  العامة 
وحر�س  البببببالد،  يف  التنموية  امل�ضاريع  دعببم  على  لببالأوقبباف 
املتربعني على توجيه اأموالهم اإىل امل�ضاريع الرتبوية التي ت�ضاهم 
تدريبية  دورات  �ضي�ضمل  امل�ضروع  اأن  منوهًا  الكويت،  نه�ضة  يف 

مكثفة حتت اإ�ضراف خرباء متخ�ض�ضني يف هذا املجال.
تببخببلببل يببومببي املبببوؤمتبببر عبببدة حمببا�ببضببرات، قببدمببهببا خببرباء 
ومتخ�ض�ضني من مركز تقومي وتعليم الطفل والهيئة اال�ضت�ضارية 
ملديرات  التعليمي  الدمج  جببودة  ل�ضهادة  املانحة  الربيطانية 
املدار�س االبتدائية مبنطقة مبارك الكبري وم�ضاعداتهم. حيث 
تناولت املحا�ضرات م�ضروع الدمج التعليمي يف الكويت، وكيفية 

تطبيقه وتاأهل املدار�س للح�ضول على ال�ضهادة.

جانب من احل�شور

مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل فاتن البدر  الوكيل امل�شاعد للتعليم العام منى اللوغاين  

تغطية خاصة لمشروع مدارس الدمج التعليمي
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بدعم من الأمانة العامة للأوقاف

اللجنة العليا لمشروع مدارس الدمج التعليمي 
تعقد اجتماعها الختامي لهذا الفصل

مدار�س  مل�ضروع  العليا  اللجنة  عقدت 
تقومي  مركز  يف  اجتماعًا  التعليمي  الدمج 
املرحلي  التقرير  ملناق�ضة  الطفل،  وتعليم 
اللجنة  رئي�ضة  بح�ضور  للم�ضروع،  االأول 
التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة  مديرة 
اللجنة  واأع�ضاء  اخلالدي،  بدرية  ال�ضيدة 

اال�ضرافية.
حيث ناق�س االجتماع بيانات التقرير، 
ومالحظات اللجنة على املرحلة االأوىل من 

م�ضروع مدار�س الدمج التعليمي.
وحببيببث مت عببر�ببس املبببنبببجبببزات الببتببي 
من  امل�ضروع  من  االأوىل  املرحلة  تخللتها 
التعليمي  الببدمببج  مببدار�ببس  مببوؤمتببر  مببثببل: 
ومبببدراء  املببوجببهببني  واجببتببمبباعببات  االأول، 
ارتباط  �ضابطات  وتخ�ضي�س  املببدار�ببس 

ليكونوا حلقة و�ضل مع 28 مدر�ضة ابتدائية 
الكبري،  الدمج يف منطقة مبارك  �ضتطبق 
اللجنة خالل  واالنتهاء من تخطيط رحلة 
التعليمي  الدمج  مدار�س  اإىل  يوليو  �ضهر 
لندن لال�ضتفادة من جتاربها، وكذلك  يف 
زيببببارة فببريببق مبب�ببضببروع مبببدار�بببس الببدمببج 
التي  واالإح�ضائيات  للمدار�س  التعليمي 
املرحلة  ت�ضهيل  على  للم�ضاعدة  ُجببهببزت 

الثانية من امل�ضروع.
للمرحلة  اللجنة خططها  كما عر�ضت 
اأكتوبر  يف  تنفيذها  �ضيبداأ  والتي  املقبلة 
تخ�ضي�س  على  �ضت�ضتمل  والتي   ،2010
وتطبيق  وجتهيزها،  النموذجية  املدار�س 
اخلطة التدريبية للكوادر االإدارية والفنية 
اإىل  باالإ�ضافة  املببدار�ببس،  يف  والتدري�ضية 

املتخ�ض�س  االإلببكببرتوين  املببوقببع  حت�ضري 
اخلطة  مببن  كببجببزء  التعليمي  الببدمببج  يف 

االإعالمية.
منطقة  مببديببرة  اأكببببدت  جانبها  مببن   
االجتماع  خالل  التعليمية  الكبري  مبارك 
الدمج  جنبباح  على  املنطقة  حببر�ببس  على 
العليا  اللجنة  مهمة  وت�ضهيل  التعليمي، 
التي  التعليمي،  الببدمببج  مببدار�ببس  مل�ضروع 
والهيئة  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ت�ضم 
ل�ضهادة  املانحة  الربيطانية  اال�ضت�ضارية 
اآثببار  اأن  مبينًة  التعليمي.  الببدمببج  جببودة 
قد  للم�ضروع  االإيببجببابببيببة  االأوىل  املرحلة 
ثقة  رفع  خالل  من  بالظهور،  فعاًل  بببداأت 
وحتفيزهم  واالإداريبببة،  التدري�ضية  الهيئة 

على العمل ب�ضكل اأف�ضل لنجاح امل�ضروع.

جانب من الجتماع
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يف افتتاح الربنامج التدريبي مل�شروع مدار�س الدمج التعليمي يف منطقة مبارك الكبري

البدر: نقل خبرة مركز تقويم وتعليم الطفل لمدارس 
التعليم العام أبرز أهداف المشروع

امل�ضاعد  الوكيل  وح�ضور  رعببايببة  حتببت 
للتعليم العام منى اللوغاين، وح�ضور قياديي 
انطلقت  التعليمية،  الكبري  مبارك  منطقة 
املدار�س  الإداريببي  التدريبية  الربامج  اأوىل 
من  الكبري،  مبارك  منطقة  يف  االبتدائية 
الربنامج  الفببتببتبباح  �ضحفي  مببوؤمتببر  خببالل 
التدريبي مل�ضروع مدار�س الدمج التعليمي يف 

منطقة مبارك الكبري.
حيث األقت اللوغاين كلمة بهذه املنا�ضبة 
اأثنت على جهود مركز تقومي وتعليم الطفل 
باالإ�ضافة  التعلم،  �ضعوبات  ذوي  رعاية  يف 
م�ضاريع  خببالل  من  عنهم  الوعي  ن�ضر  اإىل 
كهذه، باالإ�ضافة اإىل �ضكرها لالأمانة العامة 
يعد  الببذي  امل�ضروع  لهذا  لدعمها  لالأوقاف 

قفزة نوعية يف تطوير البيئة التعليمية. 
من جانبها اأبدت مدير عام مركز تقومي 
ببداية  �ضعادتها  البدر  فاتن  الطفل  وتعليم 
مو�ضحة  امل�ضروع،  لهذا  التدريبي  الربنامج 

�ضعوبات  لبببذوي  التعليمي  الببدمببج  اأهببمببيببة 
قطاع  مع  الفعال  التعاون  ومثمنة  التعلم، 
حتدثت  كما  الرتبية،  بببوزارة  العام  التعليم 
عن املرحلة االأوىل من امل�ضروع التي  انتهت 
مدر�ضة  والع�ضرين  للثماين  �ضامل  بتقييم 
واأن  امل�ضروع،  هببذا  من  جببزء  �ضتكون  التي 
مرحلة التوعية التي افتتحت يف ذلك اليوم 
اجلهاز  لتدريب  جديدة  مرحلة  اإال  هي  ما 
االإداري يف هذه املدار�س بناء على معطيات 
�ضيكون  اأنببه  ب�ضرت  كما  ال�ضابقة.  املرحلة 
هناك فرز لطالب ال�ضفوف الثاين والثالث 
على  للتعرف  جميعهم  االبببتببدائببي  والببرابببع 
خالل  من  التعلم،  �ضعوبات  لديهم  الذين 
لدى  املقننة  االخببتبببببارات  مببن  اال�ببضببتببفببادة 
لهم.  العالجي  التدخل  بتوفري  للبدء  املركز 
العامة  االأمببانببة  من  امل�ضكور  الدعم  مثمنة 

لالأوقاف لهذا امل�ضروع احليوي.
مببن جببانبببببه عببرب نببائببب االأمببببني الببعببام 

لببلببمبب�ببضببارف الببوقببفببيببة يف االأمبببانبببة الببعببامببة 
لبببالوقببباف البب�ببضببيببد حمببمببد اجلببالهببمببة عن 
فخره بهذا امل�ضروع الذي يعد ثمرة من ثمار 
العامة لالوقاف  القائم بني االأمانة  التعاون 
لل�ضراكة  حقيقيًا  وجت�ضيدًا  الرتبية،  ووزارة 
واالأهلية  احلكومية  اجلببهببات  بببني  املثمرة 
متمثلة مبركز تقومي وتعليم الطفل كما ذكر 
مل�ضاريع  امتداد  اإال  هو  ما  امل�ضروع  هذا  اأن 
التعلم  �ضعوبات  مكتبة  مثل  مببن  �ضابقة 
واخلط الوطني ال�ضاخن التي توجت التعاون 
ومركز  لالأوقاف  العامة  االأمانة  بني  القائم 
ال�ضابقة.  االأعوام  الطفل عرب  وتعليم  تقومي 
كما ذكر اأن هذا الدعم مل ياأتي اإال من اإميان 
االأمانة العامة لالأوقاف باأن امل�ضروع متكامل 
لالأوقاف  العامة  االأمانة  لدى  واأن  وهببادف 
املرجوة  االأهببداف  ببباأن يحقق  االأمببل  عظيم 

خالل فرتة الثالث �ضنوات القادمة.

نائب الأمني العام للم�شارف الوقفية حممد اجلالهمة ومدير منطقة مبارك الكبري بدرية اخلالدي ومدير عام مركز تقومي وتعليم الطقل فاتن البدر
  يف حفل افتتاح الدورات التدريبية

املرحلة الثانية: اأكتوبر 2010م
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املقام بدعم من الأمانة العامة للأوقاف

مركز تقويم وتعليم الطفل ينهي المرحلة الثانية 
من مشروع مدارس الدمج التعليمي  

م�ضروع  من  الثانية  املرحلة  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اأنهى 
مدار�س الدمج التعليمي املكون من اأربعة مراحل، خالل االأ�ضبوع 

الثاين من �ضهر يناير 2010.

معهد  من  متخ�ض�س  بريطاين  فريق  املركز  ا�ضت�ضاف  حيث 
االإدارة امللكي الربيطاين، لتدريب ناظرات 7 مدار�س ابتدائية 
جمال  يف  اأ�ضبوع،  مدى  على  الكبري  مبارك  منطقة  يف  متميزة 

االإدارة املدر�ضية وحتقيق اجلودة.

جانب من املحا�شرة 

دورات مشروع مدارس الدمج التعليمي
في منطقة مبارك الكبير

مببن �ببضببمببن فببعببالببيببات مبب�ببضببروع  الببدمببج 
الكبري،  مبببببارك  منطقة  يف  التعليمي 
الذي  والتدريب  اال�ضت�ضارات  مركز  قدم 
تدريبية  دورة  الببعببريببان  د.جعفر  ميثله 
لببلببمببديببرات واملبببديبببرات املبب�ببضبباعببدات يف 
االبببتببدائببيببة مبنطقة  املببرحببلببة  مبببدار�بببس 
مبارك الكبري التعليمية، حيث مت تدريب 
املديرات امل�ضاعدات على حماور م�ضروع 

الدمج، واالداراة املدر�ضية، والنمو املهني 
للمعلمني، وذلك يف الفرتة من 19 اىل 30 
على  املديرات  وتدريب   ،2010 دي�ضمرب 
اىل   16 من  الفرتة  يف  املدر�ضية  القيادة 
الببدورات  تلك  وامتدت   ،2011 يناير   17
�ضباحًا  الثامنة  ال�ضاعة  مببن  اأ�ضبوعني 

وحتى الواحدة ظهرًا.

اال�ضت�ضارات  مركز  مببدربببي  قببدم  حيث 
ود.زينب  الديحاين  د.غالب  والتدريب،ب 
كببانببت  مببنببهببا  االأوىل  دورتبببببببان،  اجلببببرب 
املهني  والنمو  املدر�ضية  “االدارة  بعنوان 
“القيادة  بعنوان  والثانية  للمعلمني”، 
التخطيط  يف  ودورهببا  املبدعة  املدر�ضية 

الدارة مدر�ضة فعالة”.

املرحلة الثانية: فرباير 2011م
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املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة يدشن

ملتقى »الشباب استثمار أمة« في 12 الجاري

|   كتب ناصر الفرحان   |

امل��رك��ز االقليمي  م��دي��رة  أع��ل��ن��ت 

ل�����ل�����ط�����ف�����ول�����ة واألم�����������وم�����������ة س�����ع�����اد 

السويدان عن اقامة امللتقى الثاني 

ل���ل���ش���ب���اب ت���ح���ت ش���ع���ار »ال���ش���ب���اب 

استثمار ام��ة« تحت رع��اي��ة وزي��رة 

التربية والتعليم العالي الدكتورة 

م���وض���ي ال���ح���م���ود وب���م���ش���ارك���ة 25 

ال��دول��ة  وزارات  م��ن  مختلفة  ج��ه��ة 

الفترة  ف��ي  ال��ع��ام  النفع  وجمعيات 

من 12 - 14 ابريل الجاري.

واوض���������ح���������ت ال�������س�������وي�������دان ف���ي 

»ال��راي« أن ه��ذا امللتقى  ل��� تصريح 

ي��ه��دف ال���ي ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ذات��ي��ة ل��دى 

ال����ش����ب����اب ف�����ي ص����ي����اغ����ة اه����داف����ه����م 

وك�����ي�����ف ي�����ك�����ون�����ون اك�����ث�����ر ف���ع���ال���ي���ة 

ف����ي ح��ي��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 

باالضافة  املستقبل،  ال��ى  والنظرة 

ال���ى ت��وع��ي��ة ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ض���رورة 

من  انفسهم  تجاه  ادراك��ه��م  تغيير 

اجل سالمتهم الصحية والنفسية 

وال��ق��ان��ون��ي��ة وك��ذل��ك ال��ت��ن��س��ي��ق مع 

امل����ؤس����س����ات ال���ع���ام���ل���ة ف�����ي م���ج���ال 

رع��اي��ة ال��ش��ب��اب ف��ي وض��ع الخطط 

والبرامج التي تهدف الى استثمار 

ط����اق����ات ال���ش���ب���اب واب����داع����ات����ه ف��ي 

مختلف مجاالت الحياة.

واشارت السويدان الى ان امللتقى 

ي��س��ت��ه��دف ف���ئ���ات ط��ل��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة 

واملؤسسات  الجنسني  م��ن  العامة 

والهيئات التي تهتم بفئة الشباب، 

ب���االض���اف���ة ال����ى ط��ل��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ة 

ال����ك����وي����ت وال����ج����ام����ع����ات ال���خ���اص���ة 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

وس��ي��ق��ام مل���دة ث��الث��ة اي����ام م��ن 12 - 

14 اب��ري��ل ال���ج���اري، ح��ي��ث سيكون 

االف��ت��ت��اح ف��ي ف��ن��دق ال��ه��ول��ي��داي ان 

مقر  في  والثالث  الثاني  واليومان 

حديقة  خلف  العميرية  ف��ي  امل��رك��ز 

الحيوان.

هذا  اقامة  أن  السويدان  وبينت 

امل��ل��ت��ق��ى ت��أت��ي ان��ط��الق��ا م��ن اه���داف 

املركز االقليمي للطفولة واألمومة 

ف�����ي ت���ن���م���ي���ة ث����ق����اف����ة ال������ح������وار ب��ني 

اجل  وم��ن  الكويتي  املجتمع  اف���راد 

الكافية  بالخبرات  الشباب  تزويد 

الس���ت���ك���ش���اف م���واه���ب���ه���م ال��ك��ام��ن��ة 

وسبل العناية والرعاية ومشاركة 

للتربية  الكويتية  الوطنية  للجنة 

األمني  واختيار  والثقافة  والعلوم 

ال�����ع�����ام ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ال���ب���ع���ي���ج���ان 

م��ن��س��ق��ا ع��ام��ا ل��ف��ري��ق ع��م��ل للجان 

الوطنية العربية للحوار العربي - 

الثقافات والذي  لتقارب  االوروب��ي 

ان س��ن��ة 2010 س��ن��ة دول��ي��ة  اع���ل���ن 

ب��أن  ال���س���وي���دان  وزادت  ل��ل��ش��ب��اب. 

امللتقي سيتضمن اقامة محاضرات 

وورش ع��م��ل ع���ن ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 

الذاتية للشباب والسالمة املرورية 

والرضا النفسي لدى الشباب لذوي 

االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة وال��ت��وع��ي��ة 

ال����ص����ح����ي����ة ل�����خ�����ط�����ورة اس���ت���ع���م���ال 

باالضافة  والهرمونات  املنشطات 

الى معرض سيقام في اليوم الثاني 

ف��ي مقر امل��رك��ز وي��ش��ارك ب��ه جميع 

الجهات املشاركة حيث تعرض كل 

جهة اعمالها وانجازاتها ويستمر 

وال��دع��وة عامة  الثالث  اليوم  حتى 

ويمكن التواصل عن طريق البريد 

suad-888@hotmail. االل��ك��ت��رون��ي: 

.com

سعاد السويدان

اتحاد الصيادين دعا »خفر السواحل«

إلى السماح بالصيد في بوبيان ورأس القيد

|   كتب فهد المياح   |

دع����ا رئ���ي���س ات���ح���اد ال��ص��ي��ادي��ن م��ح��م��د ه��اش��م 

تسمح  ان  ال��س��واح��ل  لخفر  ال��ع��ام��ة  االدارة  العلي 

ب��ال��ص��ي��د ف���ي ج���زي���رة ب��وب��ي��ان وراس ال��ق��ي��د على 

الشمس وحتى  الصيد نهارا من طلوع  ان يكون 

ق��ب��ل ال���غ���روب ب��س��اع��ة ب���اش���راف م��ن دوري����ة لخفر 

توفير جميع  االتحاد  استعداد  معلنا  السواحل، 

مطالبهم االمنية، مشيرا الى ضرورة سرعة اتخاذ 

ال���ق���رار، ل��ك��ي يتمكن ال��ص��ي��ادون م��ن اللحاق  ه���ذا 

بموسم تجمع الزبيدي في تلك املنطقة ملدة شهر 

ونصف الشهر.

وق����ال رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ص��ي��ادي��ن خ���الل مؤتمر 

صحافي عقد بمقر االتحاد ان »قرار منع الصيد 

ف��ي ج��زي��رة ب��وب��ي��ان ك��ان ف��ي ع��ام 2003 م��ع بداية 

حرب تحرير العراق لنواحي امنية على اساس ان 

الحظر«،  لفترة 6 اشهر وبعدها يرفع  يكون ذلك 

الفتا الى ان شهرابريل الجاري هو موسم صيد 

ال���روب���ي���ان وال�����ذي ي��س��ت��م��ر ح��ت��ى م��ن��ت��ص��ف م��اي��و 

املقبل .

ولفت العلي الى ان استمرار سريان القرار يؤدي 

ال���ى ص��ي��ده��ا م��ن ق��ب��ل ال����دول امل���ج���اورة وادخ��ال��ه��ا 

االسواق الكويتية على انها اسماك مستوردة مما 

ي��ؤث��ر ع��ل��ى ارت��ف��اع اس��ع��ار ال��زب��ي��دي ف��ي االس���واق 

الكويتية.

واش��ار العلي الى وج��ود العديد من الصعوبات 

ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ص��ي��ادي��ن وي���ح���اول االت���ح���اد حلها 

وال���ت���ق���دم ب��م��ط��ال��ب��ه��م ال����ى ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون 

الزراعة والثروة السمكية واملمثلة في زيادة حجم 

ال��ط��راري��د م��ن 22 ال��ى 28 قدما ، مشيرا ال��ى وج��ود 

الهيئة حتى تجنب الصيادين  موافقة مبدئية من 

خطر الخروج الى املياه العميقه بعيدا عن الجون، 

وال��ري��اح  االم���واج  ال��ط��راد مقاومة  وحتى يستطيع 

وح�����وادث ال��ب��ح��ر ف��ض��ال ع��ن اه��م��ي��ة زي����ادة العمالة 

املقدرة للطراد املدمج لتكون خمسة صيادين بدال 

م��ن ارب��ع��ة وال��غ��اء امل��خ��ال��ف��ات البسيطة وال��ت��ي تقع 

دون عمد.

وناشد العلي وزير االشغال وزير الدولة لشون 

ال��ب��ل��دي��ة ال��دك��ت��ور ف��اض��ل ص��ف��ر امل��س��اع��دة ف��ي منح 

االتحاد موقعا بديال ملوقف ومرسى طراريد خور 

الخيران بعد ازالته ليكون مقرا وموضعا للطراريد 

والتي توجد معاناة كبيرة في نقلها من الخيران 

الى البيوت والنقع االخرى البعيدة توفيرا لسهولة 

ويسر ممارسة املهنة وتوفير االسماك .

حصدن املراكز األولى في مسابقة النادي العلمي 

طالبات »الساملية ومشرف واالنصارية«

... مئة في املئة بميكانيكا السيارات 

| كتب حازم الصالح |

أشاد رئيس اللجنة العليا املنظمة ملسابقة ميكانيكا 

أم��ني عام  الثامنة عشر،  امل��روري��ة  ال��س��ي��ارات واألنظمة 

ال���ن���ادي ال��ع��ل��م��ي امل��ه��ن��دس أح���م���د امل��ن��ف��وح��ي ب��ج��ه��ود 

وعلمية  منهجية  م��ح��اور  وت��ح��دي��ده��ا  الفنية  اللجنة 

وفنية مهمة تفيد الطالبات املشاركات في املسابقة.

امل��ن��ف��وح��ي ف��ي ت��ص��ري��ح للصحافيني خ��الل  وأث��ن��ى 

تكريمه الطالبات املشاركات في املسابقة التي ينظمها 

النادي العلمي بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية 

ومشاركة  العلمي  لتقدم  الكويت  مؤسسة  م��ن  وب��دع��م 

اتحاد وكالء السيارات وبرعاية وزير الداخلية الشيخ 

ج��اب��ر ال��خ��ال��د، أث��ن��ى على ج��ه��ود م��وج��ه��ات ومعلمات 

ال��ت��رب��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��ن ال��ج��ي��د ل��ل��ط��ال��ب��ات، 

وعملي  علمي  ب��أس��ل��وب  املسابقة  م��ح��اور  وتعريفهن 

ناجح وهو ما ظهر من الطالبات من خالل مشاركتهن 

الذي  الباهر  والنجاح  القوي  والتنافس  املسابقة،  في 

تحقق من خالل النتائج التي أظهرت حصولهن على 

أرق���ام قياسية  امل��ئ��ة وه��ي  ف��ي  النهائية مئة  ال��درج��ات 

للطالبات.

امل��ن��ف��وح��ي ان امل��س��اب��ق��ة ش��ه��دت تنافسًا قويًا  وذك���ر 

ب��ني ط��ال��ب��ات امل����دارس امل��ش��ارك��ة لتحقيق زم��ن قياسي 

ودرج������ات ع��ال��ي��ة وه����و م���ا ح��ق��ق��ت��ه ط��ال��ب��ات ث��ان��وي��ات 

الساملية ومشرف وأم بشر األنصارية من خالل تعرفهن 

ع��ل��ى أج����زاء م��ج��م��وع��ات م��ح��رك ال��س��ي��ارة وتجميع كل 

واالشتعال  (الوقود  الثالث   املجموعات  من  مجموعة 

والتبريد) كما يقمن بوضع املسمى الصحيح لكل جزء 

من أجزاء املجموعات.

س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة للمسابقة 
 م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��

مهندس خالد الحسن: أن »الطالبات املشاركات أثبنت 

ق��درت��ه��ن ع��ل��ى م��ع��رف��ة ال���ن���واح���ي ال��ف��ن��ي��ة ف���ي ال��س��ي��ارة 

بصورة رائعة، كما كانت املنافسة قوية وبدرجة عالية 

م���ن ال��ك��ف��اءة وال��ف��ه��م م���ن ق��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات ح��ي��ث ج���اءت 

النتائج واح��دة بحصول ث��الث م��دارس على الدرجات 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة وح��ص��دن امل���راك���ز ال��ث��الث��ة األول����ى ف��ي أزم��ن��ة 

قياسية لم تتحقق من قبل وك��ان الفارق بينهن ثانية 

واح��دة، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى املهارة العملية 

وال��ع��ل��م��ي��ة وال���ف���ه���م وال�����دراي�����ة ل����دى ط���ال���ب���ات امل�����دارس 

املشاركة مؤكدًا أننا بذلك نحقق األه��داف الهامة التي 

يسعى ال��ي��ه��ا ال��ن��ادي العلمي م��ن امل��س��اب��ق��ة ف��ي اع���داد 

بناتنا طالبات املرحلة الثانوية للمستقبل وتدريبهن 

على معرفة كل ما يتعلق باألمور الفنية وامليكانيكية 

ملحرك السيارة«.

وأكد الحسن على ارتفاع مستوى الطالبات من عام 

ألخر وهو ما تشير اليه قوة املنافسة واألرقام واألزمنة 

القياسية التي تتحقق الى جانب األع��داد الكبيرة الي 

شاركت في هذا املحور حيث بلغت 71 مدرسة ثانوية 

للبنات تأهلت منها 42 مدرسة الي التصفيات النهائية 

من مختلف املناطق التعليمية.

وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

املركز األول: ثانوية الساملية بنات بمجموع 100 في 

املئة في زمن وقدره 36 ثانية

املركز الثاني: ثانوية مشرف بنات بمجموع 100 في 

املئة في زمن وقدره 37 ثانية

امل���رك���ز ال���ث���ال���ث: ث��ان��وي��ة أم ب��ش��ر األن���ص���اري���ة ب��ن��ات 

بمجموع 100 في املئة في زمن وقدره 38 ثانية.

جانب من املسابقة

ينطلق من منطقة مبارك الكبير التعليمية بالتعاون مع مركز تقويم وتعليم الطفل وتمويل األمانة العامة لألوقاف

»التربية« تعلن تدشني مشروع 

مدارس الدمج التعليمي لصعوبات التعلم
| كتبت هبة الحنفي |

للتعليم  املساعد  الوكيل  ثمنت 

م��ن��ى  ال���ت���رب���ي���ة  وزارة  ف�����ي  ال�����ع�����ام 

ال��ت��ي يقدمها  ال��ج��ه��ود  ال��ل��وغ��ان��ي 

م��رك��ز ت��ق��وي��م ال��ط��ف��ل الق���ام���ة م��رك��ز 

ج���دي���د ف���ي م��ن��ط��ق��ة م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر 

من  الطلبة  الستكشاف  التعليمية 

ذوي ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��رف 

الرعاية  على احتياجاتهم وتوفير 

ل���ه���م ل���ت���ت���ول���د ل����دي����ه ال�����ق�����درة ع��ل��ى 

االن������خ������راط ف����ي م��������دارس ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال���ع���ام، م��ب��ي��ن��ة أن »م��ن��ط��ق��ة م��ب��ارك 

ال���ك���ب���ي���ر ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ه�����ي ال����ن����واة 

ون���ق���ط���ة االن����ط����الق ل���ه���ذا امل���ش���روع 

والذي سيعقبه التعميم على كافة 

املناطق التعليمية في الكويت«.

جاء ذلك في حفل افتتاح املؤتمر 

م����دارس  مل���ش���روع  األول  ال���ت���رب���وي 

م��رك��ز تقويم  ف��ي  التعليمي  ال��دم��ج 

وتعليم الطفل صباح أم��س، وذلك 

بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة 

التعليمية،  الكبير  مبارك  بمنطقة 

ويموله الصندوق الوقفي للتنمية 

ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��أم��ان��ة ال��ع��ام��ة 

ل������أوق������اف، وت�����ش�����ارك ف���ي���ه ك��ج��ه��ة 

اس���ت���ش���اري���ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

املانحة لشهادة جودة الدمج »دار 

الخبرة البريطانية«.

ض��رورة  على  اللوغاني  وأك���دت 

أخ���ذ خ���ط���وات م��ت��أن��ي��ة ق��ب��ل ات��خ��اذ 

خ����ط����وة ال����دم����ج ل���ت���أك���ي���د وض���م���ان 

امل��رج��و منه ولكي  ال��ه��دف  تحقيق 

ال ي��ك��ون ل��ه ت��أث��ي��ر سلبي ب���دال من 

ايجابي.

وق��ال��ت ان »ع��الق��ت��ن��ا وت��ع��اون��ن��ا 

الطفل ليس وليد  تقويم  مع مركز 

لسنوات طويلة  يمتد  بل  اللحظة، 

في  واملشاركة  الخبرات  تبادل  من 

خدمة أبنائنا الطلبة«.

وأي���دت ال��ل��وغ��ان��ي ف��ك��رة اختيار 

بهذا  لالنطالق  االبتدائية  املرحلة 

امل��ش��روع، مشيرة ال��ى أن��ه »اختيار 

جيد ك��ون امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة هي 

ل��دى  التأسيسية  امل��راح��ل  أه���م  م��ن 

ال��ع��الج والتعليم  ال��ط��ف��ل، وت��ق��دي��م 

املناسب له«.

وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م���دي���ر ع��ام 

ال��ط��ف��ل فاتن  ت��ق��وي��م وتعليم  م��رك��ز 

ال����ب����در »ن���ش���ه���د ال����ي����وم م���ع���ا ب���داي���ة 

ج��دي��دة للتوجه ن��ح��و دم���ج ه��ؤالء 

التعليم  ب��م��دارس  تعليميا  األف���راد 

التعليمية ال���ع���ام ق����در االم����ك����ان، م��ت��خ��ذي��ن من  ال��ك��ب��ي��ر  م��ب��ارك  منطقة 

وم����ن م������دارس امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة 

فاتحة خ��ي��ر، ون��أم��ل أن ي��ك��ون هذا 

العمل مبشرا وناجحا وأن يتوسع 

ليشمل  مستقبال  امل���ش���روع  ن��ط��اق 

مدارس الكويت كافة«.

وأض���������اف���������ت »ل�����ل�����م�����رك�����ز خ����ب����رة 
س���اب���ق���ة ن���ح���و ت��ط��ب��ي��ق ال����دم����ج اذا 

ط��ب��ق أس��ل��وب غ��رف��ة امل���ص���ادر على 

وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  م���درس���ت���ني 

ال��ت��رب��ي��ة ل���أع���وام ال���دراس���ي���ة 1987 

الى 1990 وذلك في مدرسة سكينة 

االب���ت���دائ���ي���ة ل��ل��ب��ن��ات ف���ي ال��ش��ام��ي��ة 

ومدرسة املأمون االبتدائية للبنني 

الحالي  امل��ش��روع  أن  اال  ف��ي كيفان، 

يأتي بفكر وممارسة أحدث وأفضل 

وي���ع���ك���س آخ������ر م����ا ت���وص���ل���ت ال��ي��ه 

ال��ص��ل��ة ب��دم��ج ذوي  األب���ح���اث ذات 

صعوبات التعلم من خالل التركيز 

ع���ل���ى امل�����درس�����ة ك����وح����دة م��ت��ك��ام��ل��ة 

وعدم خلق عزل بداخل دمج، ولكن 

ت��م��ك��ني امل���درس���ة وت��أه��ي��ل��ه��ا بشكل 

متكامل مع مستوى الهيئة االدارية 

والتدريسية على حد س��واء، وذلك 

في  التعلم  ص��ع��وب��ات  تصبح  لكي 

ق��ل��ب األح����داث ب��داخ��ل امل��درس��ة وال 

تقتصر على غرفة مصادر فقط«.

ون��وه��ت ال���ى أن »األف������راد ال��ذي��ن 

ي����ع����ان����ون م�����ن ص����ع����وب����ات ال��ت��ع��ل��م 

أف����راد ع���ادي���ون ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ق��درات 

دمجهم  ويمكن  أوأع��ل��ى  متوسطة 

ف����ي امل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����الل ال��ت��وع��ي��ة 

الصحيح  والتشخيص  والتدريب 

والعالج املناسب«. 

وأب������������دى ن�����ائ�����ب األم����������ني ال����ع����ام 

ل���ل���م���ص���ارف ال���وق���ف���ي���ة ف����ي األم���ان���ة 

الجالهمة  محمد  ل��أوق��اف  العامة 

سعادة األمانة في املشاركة في هذا 

يسهم  وال���ذي  التعليمي  البرنامج 

ف��ي تقديم ال��ع��ون ل��ذوي صعوبات 

التعلم المكانية دمجهم في املدارس 

»األم�����ان�����ة  أن  م����وض����ح����ا  ال�����ع�����ام�����ة، 

ال���ع���ام���ة ل�����أوق�����اف ت����ق����وم ب��ت��ق��دي��م 

الكثير م��ن ال��دع��م وامل��س��اع��دات من 

خ���الل ال��ص��ن��ادي��ق ال��وق��ف��ي��ة، وم��ن��ذ 

تأسيس األمانة وهي تبذل جهودا 

التربية  وزارة  مع  وتتعاون  كبيرة 

ال��ش��ؤون  ووزارة  ال��ص��ح��ة  ووزارة 

االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ب���االض���اف���ة 

ل��دع��م��ه��ا ل��ج��م��ع��ي��ات ال���ن���ف���ع ال���ع���ام 

ع����ل����ى م���خ���ت���ل���ف أن�����واع�����ه�����ا وش���ت���ى 

تخصصاتها«، الفتا الى أن الهدف 

من تمويل هذا البرنامج جاء بناء 

ع��ل��ى رغ��ب��ة م��ن امل��ت��ب��رع��ني ل��أم��ان��ة 

التعليمية  التربوية  العملية  لدعم 

تكلفة  أن  ال����ى  م��ن��وه��ا  ال��ت��ن��م��وي��ة، 

م��ش��روع م���دارس ال��دم��ج التعليمي 

في منطقة مبارك الكبير التعليمية 

تقدر بمليون دوالر.

وأشار الى أن البرنامج سيشمل 

ع��م��ل  وورش  ت����دري����ب����ي����ة  دورات 

امل��ج��ال،  سيقدمها خ��ب��راء ف��ي ه���ذا 

ح���ا ال���ق���ي���ام ب���ق���ي���اس ن��ج��اح 
م���وض���

الكبير  مبارك  منطقة  في  التجربة 

تعميمها  ل��ي��ت��م  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  وم�����دى 

التعليمية في  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  ع��ل��ى 

الكويت.

ق���ال���ت م���دي���ر منطقة  وب����دوره����ا، 

م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��دري��ة 

الخالدي ان »م��ش��روع ال��دم��ج ال��ذي 

ت��ح��ت��ض��ن��ه م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

س���ي���ك���ون مل�����دة 3 س����ن����وات ك���ب���داي���ة 

ومن ثم تعميمه على كافة مدارس 

ال���ك���وي���ت«، م���ؤك���دة ع��ل��ى اس��ت��ع��داد 

التعليمية  ال��ك��ب��ي��ر  م��ب��ارك  منطقة 

جميع  وتذليل  الجهود  كافة  لبذل 

املناسبة  البيئة  وت��وف��ي��ر  العقبات 

وامل���������ن���������اخ امل�������الئ�������م ل�����ن�����ج�����اح ه�����ذا 

املشروع.

وأع����رب����ت ع����ن ش���ك���ره���ا ل���ك���ل م��ن 

ساهم في هذا املشروع سواء مركز 

ت��ع��ل��ي��م وت��ق��وي��م ال��ط��ف��ل أو األم��ان��ة 

ال��ع��ام��ة ل���أوق���اف ال��ت��ي دأب����ت على 

التربوية  للمؤسسة  ال��ع��ون  تقديم 

ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف األص�����ع�����دة ول��ك��اف��ة 

ض��اء لجنة ال��دم��ج ال��ذي��ن ب��ذل��وا 
أع��

ق��ص��ارى ج��ه��ده��م م��ن أج���ل ان��ج��اح 

وتفعيل هذا املشروع.

)تصوير مرهف حورية(

متابعة لوقائع املؤتمر  

جانب من الحضور

• اللوغاني: اختيار جيد أن تكون املرحلة االبتدائية

     هى نقطة اإلنطالق لهذا املشروع 

• البدر: نأمل أن يكون هذا العمل مبشرا وناجحا

     وأن يتوسع مستقبال 

• الجالهمة: تكلفة املشروع في منطقة مبارك

      الكبير التعليمية تقدر بمليون دوالر

• الخالدي: سنبذل الجهود كافة لتوفير البيئة

     املناسبة واملناخ املالئم لنجاح املشروع

»نتيجة« خلص إليها املشاركون في املؤتمر التاسع للتنظيمات املدرسية واملجتمعية

إتالف ممتلكات املدارس... »ذنب« بحق الوطن

تتحمل »أسر الطلبة الجناة«... وزره
|   كتبت خلود الحاموش   |

املشاركني  آراء  تباينت  وإن   ...

ف�����ي م����ؤت����م����ر »إب�����������داع ق������ل������م... أم 

ت����ش����وي����ه وط������������ن؟« ف������ي اس����ب����اب 

املمتلكات  إت���الف  ظ��اه��رة  تفشي 

ال���ع���ام���ة ف����ي امل����������دارس، اال ان��ه��ا 

املشكلة  ان  على  اتفقت جميعها 

م��رده��ا »خ���ل���الن« ال ث��ال��ث لهما: 

غ��ي��اب ال����دور ال��ت��وع��وي االس���ري 

للناشئة، وضعف الوازع الديني 

الناتج عن مخالطة الطلبة لرفاق 

السوء.

وف����ي����م����ا ش����������ددت م�����دي�����ر ع����ام 

م��ن��ط��ق��ة ح��ول��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة منى 

ال����ص����الل ع���ل���ى اه���م���ي���ة ال��ت��ف��اع��ل 

االي��ج��اب��ي م��ن االس����رة واملجتمع 

واالعالم لتحقيق اهداف املؤتمر 

ال����داع����ي ل����دراس����ة ظ���اه���رة ات���الف 

امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة ف���ي امل��ج��ت��م��ع 

املدرسي، اشارت مراقب الخدمات 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة ك��ري��م��ة 

سليم الى ضرورة االرتقاء باالداء 

وال���س���ل���وك ال���ط���الب���ي ع����ن ط��ري��ق 

اث�����راء امل��ش��اري��ع وال��ع��م��ل ال��ف��ع��ال 

للحد من هذا السلوك السيئ.

وأك����د امل���ش���ارك���ون ف���ي امل��ؤت��م��ر 

ال���������ذي اق�����ي�����م ص�����ب�����اح ام�������س ف��ي 

م�������درس�������ة اس�������م�������اء ب�����ن�����ت ي����زي����د 

االن���ص���اري���ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب 

ال���س���رة ب���رع���اي���ة وزي������رة ال��ت��رب��ي��ة 

الدكتورة  العالي  التعليم  وزي��رة 

م�����وض�����ي ال�����ح�����م�����ود وب���ح���ض���ور 

ال��ع��ام  للتعليم  امل��س��اع��د  ال��وك��ي��ل 

م��ن��ى ال��ل��وغ��ان��ي اه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر 

لالرض  االنتماء  لبلوغ  الجهود 

وال���وط���ن. وج����اء ت��ق��ري��ر امل��وج��ه��ة 

الفنية نبيلة العسعوسي مؤشرا 

واض�����ح�����ا ع���ل���ى ت�������ردي ال���س���ل���وك 

ال��ط��الب��ي وق��ل��ة االن��ت��م��اء والقلق 

في نفوس الطلبة الكويتيني. من 

جهتها، تمنت الصالل ان يشكل 

ه����ذا امل����وض����وع م���دخ���ال ل��ت��زوي��د 

الفرد بالخبرات االجتماعية التي 

تسمح له بالتفاعل االيجابي في 

امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق ن���م���و ش��ام��ل 

من  الكثير  يعاني  ال��ذي  للطالب 

املخاوف والسلبيات في سلوكه.

واع���ت���ب���رت ان ال����ه����در ال���الح���ق 

ح����ول إت����الف امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة 

امل��درس��ي يعود الى  ف��ي املجتمع 

قلة الوعي والتراكمات النفسية، 

»إب��داع  املؤتمر  ان شعار  مؤكدة 

قلم... أم تشويه وط��ن؟« يجب ان 

ي��ع��ك��س خ���ط���ورة امل���ش���روع ال���ذي 

تبنته وزارة التربية واملؤسسات 

امل��درس��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم��راك��ز 

الخدمات االجتماعية والنفسية.

ه�����ذه  ان  ال��������ص��������الل  وق��������ال��������ت 

ال��ظ��اه��رة ت��ص��ور ض��ع��ف االس���رة 

الناشئة،  محاكاة  في  واملجتمع 

على  التركيز  اهمية  ال��ى  مشيرة 

وس��ائ��ل االع����الم ال��ت��ي ت��ص��ل ال��ى 

ج���م���ي���ع ال����ش����رائ����ح امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

وك���ذا ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود لتحقيق 

الهدف املنشود بالحد من التلف 

واالرت�������ق�������اء ب���ال���ط���ل���ب���ة ل��ت��ح��وي��ل 

س��ل��وك��ه��م ال���س���ي���ئ ال�����ى اي��ج��اب��ي 

ولدعم  الصحيحة  القنوات  عبر 

ال�����ج�����ان�����ب ال����ن����ف����س����ي وال����ف����ك����ري 

واالنتمائي لديهم.

وأك������������دت م������راق������ب ال����خ����دم����ات 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة ك��ري��م��ة 

ف��ي  ال����ش����راك����ة  ع���ل���ى دور  س���ل���ي���م 

ص���ن���اع���ة ال�����وط�����ن ل���ت���م���ي���ز ال���ف���رد 

بعطائه املخلص ألرضه الطيبة، 

م��ن��ب��ه��ة ال���ى ان ه���ذا ال��ت��م��ي��ز يتم 

ع��ب��ر ال��ت��رب��ي��ة ال��س��ل��ي��م��ة وتحمل 

املسؤولية التي يضعها املعلمون 

وااله����������ل ف�����ي ن����ف����وس ال���ن���اش���ئ���ة 

لتهيئة مناخ صالح ملستقبلهم. 

وزارة  ت����وج����ي����ه����ات  ان  وق�����ال�����ت 

االتالف  التربية ملواجهة ظاهرة 

حيث  واملشاريع  بالعمل  تترجم 

في  ارتقاء  الطلبة حينها  يشهد 

سلوكهم وأدائهم املدرسي. 

وع�����رض�����ت امل����وج����ه����ة ال���ف���ن���ي���ة 

ال���ن���ف���س���ي���ة ن��ب��ي��ل��ة ال��ع��س��ع��وس��ي 

ت�����ق�����ري�����را ح�������ول ظ������اه������رة ات������الف 

املمتلكات بموجب دراسة نفذت 

ع��ل��ى ش��ري��ح��ة واس��ع��ة م��ن طلبة 

امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 

ب��ن��ني وب��ن��ات ومجموعة  ح��ول��ي 

ك�����ب�����ي�����رة م��������ن امل�����ع�����ل�����م�����ني ل���ف���ه���م 

اشكاليات هذا السلوك.

وأوض���ح���ت ال���دراس���ة - حسب 

امل���ن���ه���ج ال���وص���ف���ي - ان��خ��ف��اض 

ات���ج���اه ال��ط��ل��ب��ة االي��ج��اب��ي نحو 

امل�������درس�������ة وامل��������درس��������ني وع������دم 

ال����ش����ع����ور ب����االن����ت����م����اء وزي��������ادة 

ان  ال��ى  امل��درس��ي، مشيرة  القلق 

ال����دواف����ع واالس����ب����اب م���ن وج��ه��ة 

نظر املعلمني تركز على ضعف 

مشاهد  وتقليد  الديني  ال���وازع 

قبل  م��ن  االهتمام  العنف وع��دم 

االسرة ومخالطة رفاق السوء.

ف�����ي�����م�����ا ح��������ث ال������ت������ق������ري������ر ف���ي 

ت���وص���ي���ات���ه ع���ل���ى ت���ف���ع���ي���ل دور 

االس���������رة وامل���ج���ت���م���ع واالل�����ت�����زام 

بالنظام في امل��دارس وخارجها 

وت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ات ب��ح��ق من 

ي���خ���ال���ف ال����ق����وان����ني واالن���ظ���م���ة 

العامة.

يذكر ان فعاليات هذا املؤتمر 

للتنظيمات  ال��ت��اس��ع  يعد  ال���ذي 

تستمر  واملجتمعية  امل��درس��ي��ة 

ح����ت����ى ي�������وم ال���خ���م���ي���س امل���ق���ب���ل 

وت��ت��خ��ل��ل��ه��ا س��ل��س��ل��ة م����ن ورش 

العمل والجلسات الحوارية.
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من الحفل 

لوحة مسرحية تحاكي مشاكل الشباب وازماته

فتحية أبدعت في ... »الطوفة«

• الصالل:

 خطورة الظاهرة 

تتجلى في شعار 

املؤتمر

... »إبداع قلم أم 

تشويه وطن؟«

• سليم: ال مفر

 من »التربية 

السليمة« للناشئة

بحضهم 

على االهتمام 

بمرافق مدارسهم

• العسعوسي:

انخفاض اتجاه 

الطلبة »اإليجابي«

نحو املدرسة... 

السبب في تفشي 

الظاهرة

قدم امللتقى التاسع للتنظيمات املدرسية واملجتمعية 

تأليف واخراج  )الطوفة( من  عرضا مسرحيا بعنوان 

فتحية عبدالنبي واداء طالب ثانوية فرحان الخالد،

شبابية 
وأبدع الطالب املشاركون في تمثيل الحالة ال

الكويتية في لوحة مسرحية محاكية ملشاكل الشباب 

واالنحراف  املخدرات  املسرحية  عالجت  اذ  وازماتهما، 

الجنسي والبخل وعدم اهتمام االسرة والضياع بقالب 

بسيط وفّعال.

وكان للمؤلفة فتحية عبدالنبي التي استوحت فكرة 

العامة، نصيب  املمتلكات  اتالف  املسرحية من ظاهرة 

االس��د ف��ي انعكاس ال��دراس��ة ال��ى واق��ع ورؤي���ة واضحة 

للطالب عن سلوكياتهم.
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في جلسة استثنائية عقدت على مرحلتين

»البلدي« يوافق على تطوير »األفنيوز« في مرحلته الرابعة 
مشعل البوص

في جلسة ماراثونية عقدت على مرحلتين، وذلك 
بعد رفعها بسبب حدوث شجار بين بعض االعضاء، 
اختتم المجلس البلدي جلسته العادية لدور االنعقاد 
العاش�ر والتي ناقش�ت العديد من المقترحات التي 

قدمها أعضاء »البلدي«.
وقد وافق المجلس البلدي في جلسته على تطوير 
مش�روع االفني�وز ف�ي مرحلت�ه الرابعة كم�ا فعل 
الم�ادة 14 ثالث مرات ضد اعتراضات الوزير بش�أن 
الئحة الزراعة ومعامالت شهادات األوصاف بمنطقة 
الجلي�ب ولفض تش�ابك بي�ن جارين ح�ول مواقف 

سيارات، وفيما يلي وقائع الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي جلس�ة 
المجلس العادية في تمام الساعة العاشرة لمناقشة 
جدول أعمال المجلس البلدي لدور االنعقاد العاش�ر 

عن االجتماع رقم )06 / 2010(.
في البداية ذكر نائب رئيس المجلس البلدي شايع 
الش�ايع أن المجل�س في الجلس�ة الس�ابقة عرض 
تسجيل فيديو بين مدى اإلهمال في منطقة الخيران، 
وأعطان�ا نائ�ب المدي�ر الع�ام لش�ؤون محافظتي 
األحم�دي والفروانية وع�داً وصدق ف�ي وعدة وردم 
النفاي�ات، كما عملت وداد المخلد على تقديم تقرير 
للمجلس البلدي عن خسارة البلدية 77 مليون دينار، 
فهل ت�م توزيع هذا التقرير عل�ى األعضاء؟ مضيفاً 
أن لدينا عتبا عل�ى وزير البلدية، كونه لم يعمل على 
تكري�م األمي�ن الع�ام للمجل�س البلدي ال�ذي اليزال 
يواصل أعماله في المجلس منذ )36( عاماً الذي يعد 

أكثر من عمر الوزير الوظيفي. 
 بدوره ق�ال رئيس المجلس البل�دي زيد العازمي 
نشكر فيصل صادق على جهوده ونتمنى من البقية 

أن يحذوا حذوه.
 ف�ي الحقيق�ة إننا تقدمن�ا بهذه الفك�رة حينما 
ترأسنا المجلس البلدي لكن الوزير نسب هذه الفكرة 
ل�ه ولم يك�رم بعض األش�خاص الذين يس�تحقون 
التكريم، ونتمنى م�ن المجلس البلدي أن يعمل على 

تكريم األمين العام بدر العدساني. 
وردت المخلد بقولها أنا س�لمت التقرير إلى نائب 
رئي�س المجل�س البلدي ش�ايع الش�ايع عندما كان 

رئيساً في الجلسة السابقة. 
واس�تغرب الش�ايع من عدم توزيع التقرير على 

األعضاء حتى اآلن إن كان التقرير لدى األمانة. 
 ورد األمي�ن الع�ام للمجل�س البل�دي أن�ا لم أكن 
موجوداً في الجلسة الس�ابقة، وإنما من تواجد في 
بها األمين العام المساعد وأن التقرير عند الرئيس. 

وذكر مانع العجمي أن التقرير نش�ر في الجريدة 
الرس�مية وهو واض�ح ومعروف، ولك�ن نحن اليوم 
نتكلم عن تكريم البلدية، وهناك محاباة ونطلب من 
الوزير االستعجال بتس�كين األمناء المساعدين في 

المجلس البلدي، والبد من تكريمهم جميعاً.
وانتق�ل المجلس لمناقش�ة طلب الهيئ�ة العامة 
للصناع�ة لإلفادة بالراي حول طلب ش�ركة عقارات 
الراي ترخيص نشاط فنادق ومكاتب ومركز صحي 
ف�ي منطق�ة ال�راي مش�روع االفني�وز »المرحل�ة 

الرابعة«.
فقد اقترح العضو موس�ى الصراف إعادة الطلب 
ال�ى اللجنة الفنية لعدم وض�وح األمور، وخاصة ان 
الطلب يأتي بزيادة انش�طة جديدة على المش�روع، 
ومن ه�ذا المنطلق ن�ود ان نضع قاع�دة عامة لهذا 
المش�روع والمش�اريع االخرى ونحن النريد سحب 
الموض�وع ال ولك�ن إرجاعه�ا إل�ى اللجن�ة الفني�ة 

لدراس�تها من جديد ووضع توصيه عامة وش�املة 
وراي الجهاز بها.

وبع�د ذلك تقدم أحد األعض�اء بقفل باب النقاش 
وت�م التصوي�ت والموافق�ة على قفل ب�اب النقاش 
والتصوي�ت على الطلب، ولكن بع�د تعالي األصوات 
والنقاش الحاد بشأن مش�روع األفنيوز رفع رئيس 
المجل�س البلدي الجلس�ة نصف س�اعة حتى تهدئ 
النفوس حيث وافق األعضاء عقب استئناف الجلسة 
على معاملة تطوير مش�روع االفني�وز في مرحلته 
الرابع�ة ورفضها العض�و مانع العجم�ي وامتنعت 
العضو منى بورس�لي وقالت أنا اويد هذه المشاريع 
التنموية، ولك�ن البد من االلت�زام بأصحاب العالقة 
بالدراس�ات التنظيمية والشروط التي تقرها البلدية 

وال يفيد تعطيل التنمية.
وقال العضو موس�ى الصراف إن الموضوع كبير 
ولكن يوجد بعض األم�ور غير المعروفة وأرجو رده 
للدراسة فيه، فهي طالبة بعض النشاطات بمواضيع 
اخرى والبد من دراس�ته بالكام�ل، وقد تكون هناك 

امور خافية على البعض.
وانتقل المجلس إلى جدول أعمال لجنة محافظة 
حول�ي لمناقش�ة االقتراح المقدم م�ن قبل عدد من 
األعضاء بش�أن تنظي�م القطع الس�كنية 80 و227 
و66 و12، بالسالمية وتمت الموافقة على التوصية، 
وق�ال العضو محم�د الهدية: نتمن�ى أن يتم أنصاف 
أهالي منطقة الس�المية الذين انزعجوا من الظروف 
المحيط�ة به�م، ونتمنى أن يراعي االخ�وة األعضاء 
حال�ة أهالي منطقة الس�المية وس�ط ه�ذا الزحام 
الموج�ود، خصوص�ا ان المنطق�ة تعتب�ر منطق�ة 
استثمارية، الس�يما أننا مقبلون على طفرة جديدة 
ف�ي عالم الم�ال واألعمال ونتمنى أن يت�م الموافقة 
عل�ى ذلك االقت�راح، مضيف�ا أننا الب�د أن نذكر دور 
العضو م.موس�ى الصراف الذي تبنى هذه الدراس�ة 
في الس�ابق، الس�يما ان هذه المنطق�ة هي منطقة 

تجاري�ة واس�تثمارية باعتباره�ا عاصم�ة الكويت 
االستثمارية والتجارية.

 من ناحية اخرى تساءل محمد المفرج:هل الدولة 
مستعدة ألن تعمل على إعادة بناء البنية التحتية في 

السالمية، وهل ستتحمل البنية التحتية لها؟ 
 م�ن جهت�ه أش�ار العضو موس�ى الص�راف إلى 
أن المطل�وب م�ن االدارة أن تس�تعجل بوضع حلول 
لمناطق مشابهة تعاني أكثر من السالمية ومن حق 

المجلس أن يستعجل.
لمناقش�ة  هن�ا  »نح�ن  الهدي�ة:  وذك�ر محم�د 
موض�وع منطق�ة الس�المية وكالم أخوي موس�ى 
الص�راف صحيح والموافقة على مش�روع دراس�ة 
بي�وت الس�كن الخ�اص بمنطق�ة الس�المية، وذلك 
وف�ق ما جاء بكت�اب مدير عام البلدي�ة رقم )أ.ت / 
1 / 11 / 1 � 9523( بش�أن إع�ادة تنظي�م القطعة 
رق�م 12 بمنطق�ة الس�المية بعد تغيير اس�تعماله 

للس�كن االس�تثماري م�ع توفي�ر مواقف س�يارات 
وس�احات وحدائق لخدمة هذه القس�ائم واستمالك 
القس�ائم المتأث�رة به�ذا التعدي�ل والبال�غ عدده�ا 
116 قس�يمة واجمالي مس�احتها )74089.5م2(، 
إضافة إلى اس�تمالك القس�ائم ضمن القطعة 227 
بمنطقة الس�المية والبالغ عددهم 102 ومساحتهم 
46631.5م2، وذلك لصغر مس�احة أغلبية القسائم 
وال تصل�ح لتحويله�ا للس�كن االس�تثماري لمرافق 
عامة وخدمات واس�تعماالت سكنية في المستقبل، 
فضال عن اس�تمالك القس�ائم ضم�ن القطعتين 66 
و80 بمنطقة السالمية والبالغ عددهم 177 قسيمة 
بإجمالي مس�احة )74528م2( وذل�ك لكون أغلبية 
ه�ذه القس�ائم ذات مس�احتها صغي�رة وال تصلح 
لتحويلها للس�كن االس�تثماري على أن تتم دراس�ة 
اس�تعماالت األراضي الناتجة عن االس�تمالك ضمن 
الدراس�ة التي تج�ري حاليا بتطوير ش�ارع س�الم 

المبارك.
 العض�و منى بورس�لي احتجت على ه�ذا الكالم 
بقوله�ا: أنا لم أوافق على موضوع الس�المية، وهذا 
لم أسمعه بأنه يتم التصويت بالموافقة وأنا وزميلي 
موس�ى لم نع�رف بانتقالكم لبند آخ�ر. ورد الممثل 
القانون�ي : يجوز النظر في إع�ادة التصويت، ولكن 

بموافقة ثلثي المجلس.
 وتح�ول المجل�س إل�ى موض�وع طل�ب وزارة 
والعم�ل تخصي�ص موق�ع  االجتماعي�ة  الش�ؤون 
الس�المية، وت�م  الس�ن بمنطق�ة  لديواني�ة كب�ار 
الموافقه م�ع التوصية، التي تضمنت الموافقة على 
الطلب المقدم من وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل 
)20×15=300م2(  بمس�احة  موق�ع  تخصي�ص 
لجمعي�ة الس�المية التعاونية إلقام�ة ديوانية لكبار 
الس�ن بمنطقة الس�المية ش�ريطة التقييد بما جاء 
ب�ردود وزارات الخدم�ات المختلف�ة وش�ريطة أن 
تكون مداخل ومخ�ارج الديوانية م�ن جهة مواقف 

السيارات القائمة. 
 وانتق�ل المجلس إلى طلب ش�ركة المش�روعات 
الس�ياحية بش�أن ترخي�ص مكتب رح�الت بحرية 

متنوعة ونقل الركاب بالواجهة البحرية. 
وقال�ت بورس�لي نح�ن ال نرخص ف�ي المجلس 

البلدي، وإنما نعطي رأينا فقط.
وأش�ار مهله�ل الخالد إل�ى أن هذا الطل�ب قديم، 
وس�بق أن عمل�ت لجن�ة إزال�ة التعديات عل�ى إزالة 
الموقع، وإن ما حصل اآلن أنه تم تقديم الطلب للعمل 
على ترخيص الموقع ليكون موقع للركاب، ونرى أن 
الموقع ال يحتاج إلى الترخيص من أي جهات، وتمت 

الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية.
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وناقش 
المجلس كتاب معارضة الوزي�ر على الئحة الزراعة 

التي تم التعديل عليها من قبل المجلس البلدي. 
وقال العنزي نس�تغرب من هذا الوزير كونه وجه 
لن�ا في األمس دراس�ة بين من خاللها بانه يس�مح 
بارتفاع )120س�م(، وذلك ما يذكرنا بقول الش�اعر 
»تمخ�ض الجب�ل فول�د ف�أراً« وه�ذا ما ق�در عليه 

الوزير. 
وتاب�ع العجم�ي بالق�ول هن�اك تعاون م�ن قبل 
العدي�د من الجهات، ولكن الوزي�ر رفض وأضاع كل 
الجهود المضنية التي ضاعت س�دى والوزير أعطى 
كلمة قال فيها أن الئحة الزراعة ماشية وإلى اآلن لم 
يحدث شيء من التعديالت المرجوة، فإن كان الوزير 
يعطي الوعود وينقضها فمن نصدق إذاً.  وقال سليم 
أعتق�د أن هناك خالفا بس�يطا واالختالف فقط على 
ارتفاع السور الزراعي. وتس�اءل الشايع: هل يجوز 
أن تعي�د الموض�وع إل�ى المجل�س أم ال؟ والس�ؤال 
للقانوني، وأوض�ح الممثل القانوني أن المادة )14( 
تن�ص على أنه في حال رفض الوزير إلى قرار يجوز 
لألعضاء اس�تخدام المادة )14(، وال يجوز لألعضاء 

رد القرار إلى المجلس باقتراح جديد ويدرس. 
وقال�ت المستش�ار الفن�ي التاب�ع إل�ى مكت�ب 
الوزير وداد المخلد الوزير معترض وأنتم تناقش�ون 
االعتراض، وأرى أنكم إما أن توافقوا على االعتراض 
أو تعملوا على استخدام المادة )14( إلحالته للجهة 

المختصة للدراسة. 
ورد العنزي نحن س�نعمل عل�ى مخاطبة اإلزاالت 
بالتريث حول إزالة المشروعات وال بد من أن نناقش 
موضوع الدراس�ة وال نس�تخدم الم�ادة )14( حالياً 

لمزيد من الدراسة وجمع الجهات المسؤولة. 
من جانبه قال العجمي أقول لإلخوان ال يوهقونكم 
اإلدارة القانونية، وال بد من أن نستخدم المادة )14( 

ونبرئ ساحتنا أمام الشعب الكويتي. 
وق�ال جس�ار الجس�ار إذا كان�ت الم�ادة )14( 
لمصلح�ة الش�ارع الكويتي، فنحن م�ع األخت وداد 

كونها تقول إن من الممكن أن يعالج الموضوع. 
الرئيس: هل يوافق المجلس على استخدام المادة 
)14(، وواف�ق المجلس على اس�تخدام المادة )14( 
بأغلبي�ة )12( صوت�ا من أص�ل )16(، وذل�ك بعدم 

موافقة ثالثة أعضاء وعدم حضور أحد األعضاء. 
وق�ال الجس�ار: والله ف�ي هذه الحالة س�يضيع 
المواطن وستضيع الفرص التي ستكون مواتية لنا.

ورفع رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة 
لمدة نصف ساعة ألداء صالة الظهر، وذلك في تمام 
الس�اعة الثانية عش�ر ظهراً، واس�تأنفت الجلس�ة 

أعمالها في تمام الساعة 12.50 ظهرا.
وتحول المجلس لمناقش�ة اعتراض الوزير صفر 
على ش�هادات األوصاف للعقارات في منطقة جليب 

الشيوخ.

مناقشات جانبية على هامش الجلسةمنصة الرئاسة في جلسة أمس

انطالق المؤتمر التربوي األول لمدارس الدمج التعليمي
عق�د مركز تقوي�م وتعلي�م الطفل المؤتم�ر التربوي األول لمش�روع 
مدارس الدمج التعليمي خالل يومي 5 و6 من أبريل 2010، الذي يتم العمل 
علي�ه بالتعاون مع منطقة مبارك الكبير التعليمية والهيئة االستش�ارية 
البريطانية المانحة لشهادة جودة الدمج، والممول من الصندوق الوقفي 

للتنمية الصحية التابع لألمانة العامة لألوقاف. 
وجاء في كلمة االفتتاح التي ألقتها الوكيل المساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني أن منطقة مبارك الكبير س�تكون النواة النطالق هذا المش�روع 
الذي يعد بالكثير لذوي صعوبات التعلم، والذي س�يعمم من بعد ذلك على 

جمي�ع المناط�ق التعليمية في الكوي�ت، كما ثّمنت الجه�ود التي يبذلها 
مرك�ز تقويم وتعليم الطفل لتحقيق ما هو أفضل لذوي صعوبات التعلم، 
وألق�ت الضوء على التعاون الدائم الذي يبديه القائمون على مركز تقويم 
وتعلي�م الطفل مع وزارة التربية، لتنفيذ المش�اريع التربوية التي تخص 
ه�ذه الفئة. من جانبها أكدت كلمة مدير عام مركز تقويم وتعليم الطفل 
فات�ن البدر على أهمية دم�ج الطالب ذوي صعوب�ات التعلم في مدارس 
التعليم العام، وضرورة تأهيل الكوادر الكويتية في المدارس للتعامل مع 
الط�الب ذوي صعوبات التعلم، كما ألقت الضوء على المجهود الذي يبذله 

المركز منذ نش�أته في سبيل تحقيق بيئة تعليمية مالئمة لهم. في ختام 
كلمته�ا تقدمت البدر بالش�كر الجزي�ل على التعاون الدائ�م الذي تقدمه 
وزارة التربي�ة، واإليمان بقضي�ة صعوبات التعلم ال�ذي يظهر من خالل 
دع�م األمانة العامة لألوقاف لمش�اريع مركز تقويم وتعليم الطفل.قالت 
مدي�ر عام منطقة مب�ارك الكبير بدرية الخال�دي أن  المنطقة التعليمية 
على أهبة االس�تعداد لتطبيق المش�روع، وتأهيل الم�دارس بكل هيكلها 
الفن�ي واإلداري إلنجاحه، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، كما تقدمت 

بالشكر لجميع الجهات المشاركة في هذا المشروع.

تستضيفه البلدية 18 أبريل الجاري برعاية الوزير صفر

المنفوحي: أنهينا االستعدادات لمؤتمر 
العمل البلدي الخليجي الخامس

تنطلق فعالي�ات المؤتم�ر الخامس 
للعم�ل البلدي المش�ترك ل�دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في  الثامن 
عش�ر من ابري�ل الجاري تح�ت رعاية 
الدكت�ور فاض�ل صف�ر وزير األش�غال 
العام�ة ووزي�ر الدولة لش�ؤون البلدية 
وتس�تمر ثالثة أيام بمش�اركة عدد من 
الدارس�ين والباحثين المتخصصين في 
الش�أن البل�دي ب�دول مجل�س التعاون 
الخليج�ي حيث يعقد المؤتمر في فندق 
جي دبليو ماري�وت في الفترة من -18

20 أبريل .وفي تصريح للمهندس أحمد 
المنفوح�ي نائب المدير العام لش�ؤون 
التطوير والمعلومات في بلدية الكويت 
رئي�س اللجن�ة المنظم�ة للمؤتمر قال 
إن البلدي�ة أنه�ت جمي�ع اس�تعداداتها 
المش�اركة  ال�دول  وف�ود  الس�تقبال 
واستضافتهم في بلدهم الثاني الكويت 
.. وأش�ار إل�ى أن اللجن�ة المنظم�ة قد 
انته�ت أيض�ا م�ن وضع برنام�ج عمل 
واألوراق  جلس�اته  واختي�ار  المؤتم�ر 

العلمية التي سيناقشها .
وق�ال المنفوح�ي أن بلدي�ة الكويت 
ق�د تلقت العدي�د م�ن أوراق العمل من 
باحثي�ن متخصصي�ن م�ن جميع دول 
مجلس التعاون وقد ت�م اختيار األوراق 
العلمي�ة المناس�بة م�ن قب�ل اللجن�ة 
العلمية التي قامت بدراس�ة تلك األوراق 

واختيار األفضل منها .

وذك�ر أن البلدي�ة قد وضع�ت أربعة 
مح�اور للمؤتمر الخامس للعمل البلدي 
حيث يعالج المح�ور األول دور القطاع 
الخاص ف�ي تنفي�ذ المش�روعات التي 
البلدي�ة  اختصاص�ات  ضم�ن  تدخ�ل 
ويتن�اول هذا المح�ور العديد من أوراق 
العمل منها خصخصة المش�اريع وفق 
نظ�ام BOT ، كذل�ك خصخص�ة أمالك 
الدولة للعاملين واالس�تثمار وفق نظام 
PPP وأيض�ا األس�باب  BOT ، ونظ�ام 
مش�روعات  تأخي�ر  وراء  والعوام�ل 
التش�ييد بالقطاع الخاص يناقش أيضا 
المؤتم�ر في مح�وره األول دور القطاع 
الخاص ف�ي تنفيذ مش�روعات البلدية 
وفق نظام الش�راكة ، وكذلك وفق نظام 

التشغيل والبناء والتحويل .

وأش�ار المنفوح�ي إل�ى أن المحور 
الثان�ي م�ن مح�اور المؤتم�ر س�وف 
يناقش البيئة وتدوير النفايات من خالل 
مجموعة من األوراق العلمية حول تنفيذ 
اإلدارات  ودور  بيئي�ة  توعوي�ة  برام�ج 
المعني�ة بالبيئ�ة في مش�اريع التنمية 
العمرانية ، كذلك أهمية النفايات وطرق 
تدويره�ا ، وتج�ارب ال�دول ف�ي مجال 

تدوير النفايات واالستفادة منها .
الثال�ث ال�ذي  وأض�اف أن المح�ور 
سيناقش�ه المؤتم�ر الخام�س للعم�ل 
البلدي المش�ترك هو مح�ور المخطط 
الهيكل�ي للدول�ة ويتناول ه�ذا المحور 
التوس�ع العمران�ي والنم�و الحض�ري 
وعالقت�ه بالمراف�ق والخدم�ات البلدية 
واألولويات ف�ي التنمية العمرانية ودور 
المخطط الهيكلي في تنفيذ إستراتيجية 
كذل�ك  االقتصادي�ة،  والتنمي�ة  الدول�ة 
الط�رق  إلنش�اء  العام�ة  المواصف�ات 
الحضري�ة .كذل�ك ق�ال المنفوح�ي إن 
المح�ور الراب�ع الذي يناقش�ه المؤتمر 
هو محور سالمة الغذاء واألمن الغذائي 
ف�ي دول مجلس التع�اون ويتناول هذا 
المحور أنظمة التحكم بالسلع الغذائية 
ومنهجي�ات التطوي�ر ، كذل�ك أنظم�ة 
التفتي�ش الغذائي الحدي�ث والتحديات 
التي تواجه سالمة وأمن الغذاء في دول 
مجلس التعاون ، وأيض�ا تجارب الدول 

في مجال الرقابة على أمن الغذاء .

أحمد المنفوحي

بالتعاون مع »التربية« و»اإلطفاء« وتشمل العاملين في المدارس والطلبة وأولياء األمور

»الهالل األحمر« تطلق حملة »بذل وعطاء« التوعوية األحد
مشاري العنزي

كش�ف رئي�س جمعي�ة اله�الل 
األحمر برج�س البرجس عن إطالق 
حمل�ة ) بذل وعطاء ( التوعوية يوم 
األح�د، الفتا أن ه�ذه الحمل�ة التي 
س�تنطلق في البداية في محافظتي 
الجهراء والعاصمة تعتبر األولى من 
نوعه�ا ف�ي الكويت وف�ي كل دول 
العال�م العرب�ي والغرب�ي عل�ى حد 

تعبيره .
وأوضح ف�ي المؤتم�ر الصحفي 
ال�ذي عق�د صب�اح األم�س بمق�ر 
أن  الش�ويخ  بمنطق�ة  الجمعي�ة 
هذه الحمل�ة والتي تأت�ي بالتعاون 
م�ع وزارة التربي�ة واإلدارة العام�ة 
لالطفاء تستهدف بشكل مباشر كل 
العاملين بمدارس الكويت باإلضافة 
الى الطلبة وأولياء أمورهم، وأضاف 
أن الحملة تتضم�ن دورات تدريبية 
األولي�ة وط�رق  االس�عافات  عل�ى 
الوقاي�ة ومكافحة الحري�ق، وتمتد 
ألس�بوع يحصل المش�اركون فيها 
عل�ى ش�هادة اتم�ام ال�دورة بع�د 

اجتيازها .
وأكد أن الهدف من المشروع هو 
توعية ش�ريحة م�ن المجتمع على 
بعض األخط�ار التي ق�د تواجههم 
ف�ي الحي�اة باإلضاف�ة ال�ى ط�رق 
التعام�ل معها بالش�كل الذي يكفل 
س�المة وصحة االنسان وخصوصا 
بع�د تك�رار الح�وادث واالصاب�ات 

ف�ي المدارس والش�ارع العام وذلك 
انطالقا من التأكيد على المسؤولية 
االجتماعية الت�ي تتحملها الجمعية 
تج�اه س�المة وصح�ة المجتم�ع. 
متمنيا في الوقت نفس�ه بأن تبادر 
وزارة التربي�ة بادخال مادة »العمل 
التطوعي« في مناهجها الدراس�ية 
لنش�ر الفكر التطوعي بين صفوف 

الطلبة. 
وأض�اف: الحملة بمثابة الخطوة 

باتجاه الالمركزية في طريقة عمل 
الكويتي،  اله�الل االحم�ر  جمعي�ة 
حيث س�تنطلق أعمال الجمعية في 
كل محافظ�ات الكوي�ت بعي�دا عن 
مقرها الكائن في منطقة الشويخ، 
وأن ه�ذه الحمل�ة ستس�اهم أيضا 
في تس�ليط الضوء على نش�اطات 
الجمعية الداخلي�ة من خالل تقديم 
م�ن  للمجتم�ع  الخدم�ات  أفض�ل 
خالل اطالق سلس�لة م�ن الحمالت 

التوعوي�ة ف�ي الم�دارس وتأهي�ل 
االصاب�ات  م�ع  بالتعام�ل  األف�راد 
في حال حدوثها بالش�كل الس�ليم 
والصحي�ح وذلك م�ن دون الحاجة 
إللق�اء اللوم على أح�د ومن جهتها 
لش�ؤون  لمس�اعد  الوكي�ل  أك�دت 
التعليم العام باإلنابة ومدير منطقة 
بدري�ة  التعليمي�ة  الكبي�ر  مب�ارك 
الخال�دي أن ه�ذه الحمل�ة تحظ�ى 
بدعم واهتمام من قبل وزير التربية 

ووزي�ر التعلي�م التعال�ي د.موضي 
الحمود لما تمثل�ه من أهمية بالغة 
تنصب في النهاية لصالح المصلحة 
العامة والشخصية، وأضافت أن هذه 
الحملة الت�ي تتضمن دورات عديدة 
في مجال االسعافات األولية وطرق 
مكافحة والوقاية من الحريق تشمل 
جميع فئ�ات المجتمع م�ن الطلبة 
والمعلمين واالدرايين باإلضافة الى 

أولياء األمور .
وأوضح�ت أن�ه تم التنس�يق مع 
جمعي�ة اله�الل األحم�ر الكويت�ي 
وحس�ب طلبهم بأن يت�م العمل في 
هذا العام لتكون البداية في منطقتي 
الجهراء والعاصمة التعليمية فقط، 
به�ذه  المش�اركين  أن  وأضاف�ت 
الحمل�ة من العاملي�ن في المدارس 
وأولي�اء األمور تم تقس�يمهم على 
فئتي�ن ذكور واناث، حيث س�تكون 
تعليمي�ة مرك�ز  كل منطق�ة  ف�ي 
واح�د للتدري�ب كل م�ن الجنس�ين 
 وذل�ك باش�راف مش�رفين على تلك 

الدورات .
لضي�ق  نتيج�ة  أن�ه  وأش�ارت 
الوقت وعدم تبقي س�وى ش�هرين 
من انته�اء الفصل الدراس�ي، فانه 
كل  ف�ي  البداي�ة  تك�ون  أن  تق�رر 
فص�ل لمحافظت�ي فق�ط، وأنه تم 
اختيار منطقتي الجهراء والعاصمة 
التعليمي�ة لتكون ه�ي البداية لهذه 

الحملة التوعية.

تصوير: هبة ربيع البرجس متحدثاً وإلى جانبه بدرية الخالدي     

 زيد العازمي: المتنفذون مسؤولون عن تعطيل تثمين جليب الشيوخ وهم المستفيدون
 المجلس أقر تنظيم القطع السكنية 80 و227 و66 و12 في السالمية

تصوير: ماجد فوزي       جسار الجسار في مداخلة له 
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كرم حفظة القرآن الكريم بالقادسية

 المنصور: آلية إعفاء مخالفي اإلقامة

 ستتضح الشهر المقبل

 »تقويم الطفل« ينهي فعاليات الجزء الثاني

من »شركاء في الدمج«  

أنهى مركز تقويم وتعليم الطفل أمس فعاليات 

الجزء الثاني من دورات مش�روع )ش�ركاء في 

الدمج( المدعوم جزئيا من الصندوق العربي 

لالنماء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم 

المتحدة االنمائي )يو ان دي بي(.

وقالت مدير عام المركز فاتن البدر ل�)كونا( ان 

هذا الجزء حقق هدفه في تنفيذ تدريب أكثر عمقا 

في مجال صعوبات التعلم من قبل متخصصين 

وخبراء محليين وعالميين لتغطية جميع الجوانب 

المهمة ذات العالقة بالفرد والطالب.

وأضافت البدر ان 20 متدربا شاركوا في هذا 

الجزء يشغلون مناصب مختلفة في بلدانهم بين 

طبيب ومعلم واختصاصي وعضو في مؤسسة 

متخصصة أو مهتمة بصعوبات التعلم من ست 

دول عربي�ة ليكونوا بمنزلة س�فراء يحملون 

خبرة واهتمام مركز تقويم وتعليم الطفل بذوي 

صعوبات التعلم في بلدانهم.

وأشارت الى ان مشروع )شركاء في الدمج( 

انطلق العمل به منذ سنتين وانتهت مرحلته 

االولى منتصف العام الحالي وتمثلت بزيارة 

ست دول عربية عقدت فيها دورات تدريبية عن 

صعوبات التعلم وتعريفها وأنواعها والنواحي 

التشخيصية والنفسية المتعلقة بذوي صعوبات 

التعلم.

عزة عثمان:

أكد الوكيل المساعد لقطاع 

الش�ؤون  العم�ل ف�ي وزارة 

االجتماعية والعمل منصور 

المنصور أن الرؤية حول اآللية 

الخاصة بإعفاء مخالفي اإلقامات 

داخل الكويت ستتضح خالل 

الشهر القادم، مشددا على أن 

الشؤون مع كافة الجهات المشاركة 

تبذل أقصى ما في وسعها لحل 

مشاكل العمالة.

ولفت المنصور في تصريح 

صحافي عقب حضوره حفل 

تكريم حفظة القرآن الكريم من 

أعض�اء حدائ�ق األطفال في 

حديقة القادسية مساء أمس 

األول نيابة ع�ن وكيل وزارة 

الشؤون محمد الكندري إلى أن 

ما حققه األطفال من إنجازات 

مميزة على كافة المستويات وفي 

شتى المحافل على المستوى 

المحلي والدولي خير دليل على 

ما تبذله الشؤون ممثلة بإدارة 

المرأة والطفولة التي تهدف 

إل�ى تنمية مه�ارات األطفال 

وتعزيزه�ا. وثمن المنصور 

الجهود التي تقوم بها إدارة 

حدائق األطفال من أجل توعية 

األبناء وتنشئتهم بشكل قويم، 

لكي يخدموا أنفسهم ووطنهم. 

وقال نثمن هذا الجهد الواضح 

واالهتمام ال�ذي توليه إدارة 

الم�رأة والطفول�ة ألبنائن�ا، 

فلقد ش�اهدنا اليوم العديد 

من النم�اذج التي نفخر بها 

من طلبتنا م�ن حفظة كتاب 

اهلل عز وجل، ونسعى دائما من 

خالل تلك األنشطة إلى غرس 

المفاهيم االجتماعية السليمة 

في األطفال شباب المستقبل، 

من أجل أن يخرجوا إلى الدنيا 

والثقة  باإليم�ان  مس�لحين 

بأنفسهم، منتمين إلى وطنهم 

يسعون دائما إلى تقدمه ورفع 

رايته عالية في شتى المجاالت. 

وبشأن االتهامات التي توجه 

إلى أدارة المرأة والطفولة بأنها 

ال تقوم بالدور المنوط بها قال 

المنصور إدارة المرأة والطفولة 

هي إحدى اإلدارات التابعة لقطاع 

التنمية االجتماعية في وزارة 

الشؤون، وال شك أن لها دورا 

هاما في تنمية المجتمع، وبث 

روح الوطنية في أفراده على 

مختلف فئاتهم، الفتا إلى أن 

قطاع التنمية االجتماعية موجه 

إلى قطاع الشباب، والفتيات، 

واألطفال وكبار السن. 

 منصور المنصور

¶ نثمن الجهد 

الواضح الذي 
توليه إدارة 

المرأة والطفولة 
البنائنا

»الهندسية« تدعو الصحة إلى إنجاز مشروع المختبرات 
نرمني محب: 

كش�فت مصادر صحية ان قطاع الخدمات في الوزارة وجه 

كتاب�ا ال�ى ادارة الصح�ة العامة حذر فيه من ب�طء االدارة في 

تحديد متطلباتها في مشروع المبنى الجديد لها والذي سيضم 

مختبرات الصحة العامة والبيئة والتغذية والميكروبولوجي، 

حيث طالب القطاع االدارة بسرعة اتخاذ الالزم لتنفيذ المشروع 

على اثر تقرير مهم قدمته ادارة الشؤون الهندسية. 

وقالت المصادر ان التقرير تضمن ان اجتماعا عقد الكثر من 

3 س�اعات لم يحضره اي من اعضاء اللجنة ولم يتم استدعاء 

اي م�ن المختصين لمختبر البيئ�ة والتغذية مما ترتب عليه 

تأجيل البت النهائي في المكونات، الفتة الى عدم دعوة رئيسة 

قسم المختبرات لحضور هذه االجتماعات وعدم مشاركة ادارة 

المختبرات الطبية في دراس�ة احتياجات المش�روع وتحديد 

متطلباته. 

كتاب إلى الحمود بطلب التمديد  حتى نهاية فبراير المقبل

الغيص: ندرس ملفات المدارس المتضررة من »الخنازير« 
غادة فرحات:

كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص 

في وزارة التربية فهد الغيص عن نية قطاع 

التعليم الخاص تمديد فترة دراسة ملفات 

مدارس الرياض والحضانات المتضررة 

من تأجيل الدراس�ة خالل العام الدراسي 

الماض�ي ) 2009 2010- ( ج�راء انفلونزا 

الخنازير حتى نهاية شهر فبراير المقبل، 

بانتظ�ار موافق�ة وزيرة التربي�ة وزيرة 

التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود 

عل�ى طلب التمديد.  وأش�ار الغيص في 

تصريح للصحافيين أمس خالل حضوره 

المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية 

للمدارس العربية األهلية الخاصة، نيابة 

عن الوزيرة الحمود، مبينا أن التمديد يأتي 

بهدف منح اللجنة المشكلة الوقت الكافي 

لدراسة ملفات المدارس، حيث أن كل مدرسة 

لها ظروف مختلفة عن األخرى. وذكر أن 

إدارة التعلي�م الخاص خاطبت أصحاب 

الم�دارس الخاص�ة لتزويده�ا ببيانات 

كاملة عن جميع الطلبة، ومدى انتظامهم 

بال�دوام خالل العام الدراس�ي الماضي، 

وعدد الطلبة الذين تغيبوا عن الدراس�ة 

طوال الع�ام، والفترة الزمنية الصحيحة 

للتأجيل. وشدد الغيص على ضرورة التزام 

الدقة خالل دراسة اي ملف والتدقيق كذلك 

بصحة المصروفات الت�ي دفعها أولياء 

ام�ور الطلبة، منوها ال�ى أن جميع هذه 

األمور تختلف من مدرسة الى اخرى، وعليه 

يحتاج التعليم الخاص الى النظر في كل 

ملف على حدة، وهذا يس�تلزم مزيدا من 

الوقت.  وربط تأخر المدارس المتضررة 

بتزوي�د ادارة التعلي�م الخاص واللجنة 

المش�كلة بالتقارير والبيانات المطلوبة 

بتأخر صرف المستحقات والتعويضات، 

منوها الى أن اللجنة حريصة على االنتهاء 

من هذا الملف وصرف المبالغ قبل انتهاء 

السنة المالية الحالية، مشددا على اصحاب 

المدارس ضرورة التعاون مع ادارة التعليم 

الخاص من خالل توفير جميع البيانات 

المطلوبة والمعلومات بصفة عاجلة.

ون�وه الغيص الى أن التعليم الخاص 

تلقى منذ ايام قليلة ما يزيد على 10 طلبات 

م�ن اصحاب م�دارس يطالب�ون بصرف 

تعويضات لهم للغاية نفس�ها، متسائال 

عن اسباب تأخير تقديم طلباتهم، رغم أن 

االدارة عممت كتبا منذ مايو الماضي على 

جميع المدارس بتقديم طلبات التعويض، 

وتبعتها 3 كتب عاجلة في ش�هر اكتوبر 

الماضي للسبب نفسه.

وأض�اف قائال :»ابلغنا هذه المدارس 

بصعوب�ة النظ�ر حالي�ا بطلباتها، قبل 

االنتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة 

في وقت سابق، وحسب التقارير الخاصة 

بهذه المدارس، على أن ينظر في طلباتهم 

عقب ذلك اذا كان هناك متس�ع من الوقت 

قبل نهاية فبراير«.  وردا على سؤال حول 

مشروع توفير اراض للتعليم الخاص بهدف 

بناء مدارس جديدة، قال الغيص: »ما زلنا 

في مرحل�ة وضع الضواب�ط والمعايير 

الخاصة بتوزيع األراضي، مع االطالع على 

التقارير الختامية للجان الس�ابقة التي 

كان�ت تتولى مهمة توزيع االراضي على 

اصحاب المدارس، واالستئناس كذلك برأي 

وزارة المالية في هذا االطار.  وحول عدم 

البت بموضوع قبول طلبة عرب الى اآلن 

للدراسة على حساب الصندوق الخيري، 

رغم تعزيز ميزانيته بمبلغ مليوني دينار، 

قال الغيص:»لقد زادت اعداد الطلبة الى 220 

الف طالب فيما كان عددهم منذ 3 سنوات 

ال يزيد على 180 الف طالبا ،كما أن ميزانية 

الصندوق السابقة كانت تقارب 4 ماليين 

وتكفي هذا العدد، أما اليوم فاألعداد في 

تزايد ونجد انفسنا أمام واقع انه حتى ال� 

6 ماليين ال تكفي لقبول جميع الطلبة من 

كافة الجنسيات، وتقتضي ضبط عملية 

القبول وفق الميزانية المرصودة.

وأوض�ح أن البت ف�ي موضوع قبول 

أعداد جديدة من الطلبة الوافدين للدراسة 

على حساب الصندوق سيتم فور االنتهاء 

من استيفاء كافة االلتزامات المالية على 

الصندوق، مضيفا بالقول:»زودنا أصحاب 

المدارس بكشوفات حول اسماء الطلبة الذين 

لم يستوفوا كافة المستندات الرسمية خالل 

هذا العام لتجديد التسجيل على حساب 

الصندوق، وعليه ال يتحمل الصندوق تغطية 

نفقات تعليمهم لهذا العام ، مشددا على 

أن اللجنة االشرافية تجتمع كل اسبوعين 

للبحث في مستجدات هذا الموضوع. 

وعن فعاليات المعرض، قال الغيص ان 

المعرض يقام سنويا بجهود من المدارس 

الخاصة، بإش�راف قطاع توجيه التربية 

الفني�ة، حيث يحظ�ى بمش�اركة جميع 

المدارس العربية ، موضحا أن المشاركة 

تتمثل بأعمال كلوحات فنية ومجسمات.  

وتوقف الغيص عند معرض هذه السنة، التي 

يمتاز بأن تكلفة إنشائه في الواقع باكورة 

من مساهمات أصحاب المدارس الخاصة، 

بعد تفعيل القرار الوزاري الخاص بمساهمة 

المدارس الخاصة بصندوق األنشطة التابع 

إلدارة التعلي�م الخاص.  وش�دد على أن 

القرار ينص على أن تقوم كل مدرسة بدفع 

ربع دينار على كل طالب مس�جل لديها، 

الى صندوق األنش�طة سنويا، موضحا 

أن المعرض يع�د أول فعالية يتم تفعيل 

فيه�ا هذا القرار، بهدف تعزيز األنش�طة 

والبرامج في قطاع التعليم الخاص، مشيرا 

الى أن التكلفة المالية الكاملة لتنظيم هذا 

المعرض جاءت بمساهمة أصحاب المدارس 

الخاصة، عبر قرار التربية.  وأوضح الغيص 

أن المعرض كان ينظم خالل السنوات الماضية 

بجه�ود فردية من المدارس والموجهين 

والمعلمين، اال أنه بدءا من هذه السنة ينظم 

بمساهمة المدارس وامتثالها لقرار دفع 

ربع دينار عن كل طالب لصندوق األنشطة 

ف�ي التعليم الخاص، معبرا عن ثقته بأن 

أصحاب المدارس لن يبخلوا أو يتوانوا 

ع�ن دفع هذه األموال، نظرا إليمانهم بأن 

العائد والمقابل من هذه األموال سيصب في 

صالح الطلبة لديهم، وإبراز دور مدارسهم 

من خالل هذه الفعاليات. 

وتابع قائال:« سيتم تنظيم أنشطة ثقافية 

ورياضية وعلمية ومسابقات بمواد فنية 

أخرى كالعلوم والرياضيات، بدعم متكامل 

من صندوق األنشطة«. 

فهد الغيص

¶ حريصون على صرف المبالغ للمستحقين 

قبل انتهاء السنة المالية الحالية

¶ ندرس ضوابط ومعايير تخصيص أراض 

إلنشاء مدارس خاصة 

¶ قبول الطلبة الوافدين في الصندوق الخيري 

مرهون باستيفاء االلتزامات المالية

 ¶ إلزام المدارس الخاصة بدفع ربع دينار

 عن كل طالب لصندوق األنشطة سنويًا
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كرم حفظة القرآن الكريم بالقادسية

 المنصور: آلية إعفاء مخالفي اإلقامة

 ستتضح الشهر المقبل

 »تقويم الطفل« ينهي فعاليات الجزء الثاني

من »شركاء في الدمج«  

أنهى مركز تقويم وتعليم الطفل أمس فعاليات 

الجزء الثاني من دورات مش�روع )ش�ركاء في 

الدمج( المدعوم جزئيا من الصندوق العربي 

لالنماء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم 

المتحدة االنمائي )يو ان دي بي(.

وقالت مدير عام المركز فاتن البدر ل�)كونا( ان 

هذا الجزء حقق هدفه في تنفيذ تدريب أكثر عمقا 

في مجال صعوبات التعلم من قبل متخصصين 

وخبراء محليين وعالميين لتغطية جميع الجوانب 

المهمة ذات العالقة بالفرد والطالب.

وأضافت البدر ان 20 متدربا شاركوا في هذا 

الجزء يشغلون مناصب مختلفة في بلدانهم بين 

طبيب ومعلم واختصاصي وعضو في مؤسسة 

متخصصة أو مهتمة بصعوبات التعلم من ست 

دول عربي�ة ليكونوا بمنزلة س�فراء يحملون 

خبرة واهتمام مركز تقويم وتعليم الطفل بذوي 

صعوبات التعلم في بلدانهم.

وأشارت الى ان مشروع )شركاء في الدمج( 

انطلق العمل به منذ سنتين وانتهت مرحلته 

االولى منتصف العام الحالي وتمثلت بزيارة 

ست دول عربية عقدت فيها دورات تدريبية عن 

صعوبات التعلم وتعريفها وأنواعها والنواحي 

التشخيصية والنفسية المتعلقة بذوي صعوبات 

التعلم.

عزة عثمان:

أكد الوكيل المساعد لقطاع 

الش�ؤون  العم�ل ف�ي وزارة 

االجتماعية والعمل منصور 

المنصور أن الرؤية حول اآللية 

الخاصة بإعفاء مخالفي اإلقامات 

داخل الكويت ستتضح خالل 

الشهر القادم، مشددا على أن 

الشؤون مع كافة الجهات المشاركة 

تبذل أقصى ما في وسعها لحل 

مشاكل العمالة.

ولفت المنصور في تصريح 

صحافي عقب حضوره حفل 

تكريم حفظة القرآن الكريم من 

أعض�اء حدائ�ق األطفال في 

حديقة القادسية مساء أمس 

األول نيابة ع�ن وكيل وزارة 

الشؤون محمد الكندري إلى أن 

ما حققه األطفال من إنجازات 

مميزة على كافة المستويات وفي 

شتى المحافل على المستوى 

المحلي والدولي خير دليل على 

ما تبذله الشؤون ممثلة بإدارة 

المرأة والطفولة التي تهدف 

إل�ى تنمية مه�ارات األطفال 

وتعزيزه�ا. وثمن المنصور 

الجهود التي تقوم بها إدارة 

حدائق األطفال من أجل توعية 

األبناء وتنشئتهم بشكل قويم، 

لكي يخدموا أنفسهم ووطنهم. 

وقال نثمن هذا الجهد الواضح 

واالهتمام ال�ذي توليه إدارة 

الم�رأة والطفول�ة ألبنائن�ا، 

فلقد ش�اهدنا اليوم العديد 

من النم�اذج التي نفخر بها 

من طلبتنا م�ن حفظة كتاب 

اهلل عز وجل، ونسعى دائما من 

خالل تلك األنشطة إلى غرس 

المفاهيم االجتماعية السليمة 

في األطفال شباب المستقبل، 

من أجل أن يخرجوا إلى الدنيا 

والثقة  باإليم�ان  مس�لحين 

بأنفسهم، منتمين إلى وطنهم 

يسعون دائما إلى تقدمه ورفع 

رايته عالية في شتى المجاالت. 

وبشأن االتهامات التي توجه 

إلى أدارة المرأة والطفولة بأنها 

ال تقوم بالدور المنوط بها قال 

المنصور إدارة المرأة والطفولة 

هي إحدى اإلدارات التابعة لقطاع 

التنمية االجتماعية في وزارة 

الشؤون، وال شك أن لها دورا 

هاما في تنمية المجتمع، وبث 

روح الوطنية في أفراده على 

مختلف فئاتهم، الفتا إلى أن 

قطاع التنمية االجتماعية موجه 

إلى قطاع الشباب، والفتيات، 

واألطفال وكبار السن. 

 منصور المنصور

¶ نثمن الجهد 

الواضح الذي 
توليه إدارة 

المرأة والطفولة 
البنائنا

»الهندسية« تدعو الصحة إلى إنجاز مشروع المختبرات 
نرمني محب: 

كش�فت مصادر صحية ان قطاع الخدمات في الوزارة وجه 

كتاب�ا ال�ى ادارة الصح�ة العامة حذر فيه من ب�طء االدارة في 

تحديد متطلباتها في مشروع المبنى الجديد لها والذي سيضم 

مختبرات الصحة العامة والبيئة والتغذية والميكروبولوجي، 

حيث طالب القطاع االدارة بسرعة اتخاذ الالزم لتنفيذ المشروع 

على اثر تقرير مهم قدمته ادارة الشؤون الهندسية. 

وقالت المصادر ان التقرير تضمن ان اجتماعا عقد الكثر من 

3 س�اعات لم يحضره اي من اعضاء اللجنة ولم يتم استدعاء 

اي م�ن المختصين لمختبر البيئ�ة والتغذية مما ترتب عليه 

تأجيل البت النهائي في المكونات، الفتة الى عدم دعوة رئيسة 

قسم المختبرات لحضور هذه االجتماعات وعدم مشاركة ادارة 

المختبرات الطبية في دراس�ة احتياجات المش�روع وتحديد 

متطلباته. 

كتاب إلى الحمود بطلب التمديد  حتى نهاية فبراير المقبل

الغيص: ندرس ملفات المدارس المتضررة من »الخنازير« 
غادة فرحات:

كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص 

في وزارة التربية فهد الغيص عن نية قطاع 

التعليم الخاص تمديد فترة دراسة ملفات 

مدارس الرياض والحضانات المتضررة 

من تأجيل الدراس�ة خالل العام الدراسي 

الماض�ي ) 2009 2010- ( ج�راء انفلونزا 

الخنازير حتى نهاية شهر فبراير المقبل، 

بانتظ�ار موافق�ة وزيرة التربي�ة وزيرة 

التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود 

عل�ى طلب التمديد.  وأش�ار الغيص في 

تصريح للصحافيين أمس خالل حضوره 

المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية 

للمدارس العربية األهلية الخاصة، نيابة 

عن الوزيرة الحمود، مبينا أن التمديد يأتي 

بهدف منح اللجنة المشكلة الوقت الكافي 

لدراسة ملفات المدارس، حيث أن كل مدرسة 

لها ظروف مختلفة عن األخرى. وذكر أن 

إدارة التعلي�م الخاص خاطبت أصحاب 

الم�دارس الخاص�ة لتزويده�ا ببيانات 

كاملة عن جميع الطلبة، ومدى انتظامهم 

بال�دوام خالل العام الدراس�ي الماضي، 

وعدد الطلبة الذين تغيبوا عن الدراس�ة 

طوال الع�ام، والفترة الزمنية الصحيحة 

للتأجيل. وشدد الغيص على ضرورة التزام 

الدقة خالل دراسة اي ملف والتدقيق كذلك 

بصحة المصروفات الت�ي دفعها أولياء 

ام�ور الطلبة، منوها ال�ى أن جميع هذه 

األمور تختلف من مدرسة الى اخرى، وعليه 

يحتاج التعليم الخاص الى النظر في كل 

ملف على حدة، وهذا يس�تلزم مزيدا من 

الوقت.  وربط تأخر المدارس المتضررة 

بتزوي�د ادارة التعلي�م الخاص واللجنة 

المش�كلة بالتقارير والبيانات المطلوبة 

بتأخر صرف المستحقات والتعويضات، 

منوها الى أن اللجنة حريصة على االنتهاء 

من هذا الملف وصرف المبالغ قبل انتهاء 

السنة المالية الحالية، مشددا على اصحاب 

المدارس ضرورة التعاون مع ادارة التعليم 

الخاص من خالل توفير جميع البيانات 

المطلوبة والمعلومات بصفة عاجلة.

ون�وه الغيص الى أن التعليم الخاص 

تلقى منذ ايام قليلة ما يزيد على 10 طلبات 

م�ن اصحاب م�دارس يطالب�ون بصرف 

تعويضات لهم للغاية نفس�ها، متسائال 

عن اسباب تأخير تقديم طلباتهم، رغم أن 

االدارة عممت كتبا منذ مايو الماضي على 

جميع المدارس بتقديم طلبات التعويض، 

وتبعتها 3 كتب عاجلة في ش�هر اكتوبر 

الماضي للسبب نفسه.

وأض�اف قائال :»ابلغنا هذه المدارس 

بصعوب�ة النظ�ر حالي�ا بطلباتها، قبل 

االنتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة 

في وقت سابق، وحسب التقارير الخاصة 

بهذه المدارس، على أن ينظر في طلباتهم 

عقب ذلك اذا كان هناك متس�ع من الوقت 

قبل نهاية فبراير«.  وردا على سؤال حول 

مشروع توفير اراض للتعليم الخاص بهدف 

بناء مدارس جديدة، قال الغيص: »ما زلنا 

في مرحل�ة وضع الضواب�ط والمعايير 

الخاصة بتوزيع األراضي، مع االطالع على 

التقارير الختامية للجان الس�ابقة التي 

كان�ت تتولى مهمة توزيع االراضي على 

اصحاب المدارس، واالستئناس كذلك برأي 

وزارة المالية في هذا االطار.  وحول عدم 

البت بموضوع قبول طلبة عرب الى اآلن 

للدراسة على حساب الصندوق الخيري، 

رغم تعزيز ميزانيته بمبلغ مليوني دينار، 

قال الغيص:»لقد زادت اعداد الطلبة الى 220 

الف طالب فيما كان عددهم منذ 3 سنوات 

ال يزيد على 180 الف طالبا ،كما أن ميزانية 

الصندوق السابقة كانت تقارب 4 ماليين 

وتكفي هذا العدد، أما اليوم فاألعداد في 

تزايد ونجد انفسنا أمام واقع انه حتى ال� 

6 ماليين ال تكفي لقبول جميع الطلبة من 

كافة الجنسيات، وتقتضي ضبط عملية 

القبول وفق الميزانية المرصودة.

وأوض�ح أن البت ف�ي موضوع قبول 

أعداد جديدة من الطلبة الوافدين للدراسة 

على حساب الصندوق سيتم فور االنتهاء 

من استيفاء كافة االلتزامات المالية على 

الصندوق، مضيفا بالقول:»زودنا أصحاب 

المدارس بكشوفات حول اسماء الطلبة الذين 

لم يستوفوا كافة المستندات الرسمية خالل 

هذا العام لتجديد التسجيل على حساب 

الصندوق، وعليه ال يتحمل الصندوق تغطية 

نفقات تعليمهم لهذا العام ، مشددا على 

أن اللجنة االشرافية تجتمع كل اسبوعين 

للبحث في مستجدات هذا الموضوع. 

وعن فعاليات المعرض، قال الغيص ان 

المعرض يقام سنويا بجهود من المدارس 

الخاصة، بإش�راف قطاع توجيه التربية 

الفني�ة، حيث يحظ�ى بمش�اركة جميع 

المدارس العربية ، موضحا أن المشاركة 

تتمثل بأعمال كلوحات فنية ومجسمات.  

وتوقف الغيص عند معرض هذه السنة، التي 

يمتاز بأن تكلفة إنشائه في الواقع باكورة 

من مساهمات أصحاب المدارس الخاصة، 

بعد تفعيل القرار الوزاري الخاص بمساهمة 

المدارس الخاصة بصندوق األنشطة التابع 

إلدارة التعلي�م الخاص.  وش�دد على أن 

القرار ينص على أن تقوم كل مدرسة بدفع 

ربع دينار على كل طالب مس�جل لديها، 

الى صندوق األنش�طة سنويا، موضحا 

أن المعرض يع�د أول فعالية يتم تفعيل 

فيه�ا هذا القرار، بهدف تعزيز األنش�طة 

والبرامج في قطاع التعليم الخاص، مشيرا 

الى أن التكلفة المالية الكاملة لتنظيم هذا 

المعرض جاءت بمساهمة أصحاب المدارس 

الخاصة، عبر قرار التربية.  وأوضح الغيص 

أن المعرض كان ينظم خالل السنوات الماضية 

بجه�ود فردية من المدارس والموجهين 

والمعلمين، اال أنه بدءا من هذه السنة ينظم 

بمساهمة المدارس وامتثالها لقرار دفع 

ربع دينار عن كل طالب لصندوق األنشطة 

ف�ي التعليم الخاص، معبرا عن ثقته بأن 

أصحاب المدارس لن يبخلوا أو يتوانوا 

ع�ن دفع هذه األموال، نظرا إليمانهم بأن 

العائد والمقابل من هذه األموال سيصب في 

صالح الطلبة لديهم، وإبراز دور مدارسهم 

من خالل هذه الفعاليات. 

وتابع قائال:« سيتم تنظيم أنشطة ثقافية 

ورياضية وعلمية ومسابقات بمواد فنية 

أخرى كالعلوم والرياضيات، بدعم متكامل 

من صندوق األنشطة«. 

فهد الغيص

¶ حريصون على صرف المبالغ للمستحقين 

قبل انتهاء السنة المالية الحالية

¶ ندرس ضوابط ومعايير تخصيص أراض 

إلنشاء مدارس خاصة 

¶ قبول الطلبة الوافدين في الصندوق الخيري 

مرهون باستيفاء االلتزامات المالية

 ¶ إلزام المدارس الخاصة بدفع ربع دينار

 عن كل طالب لصندوق األنشطة سنويًا

 
ً
أسيل العوضي: المرأة الكويتية ستحصل على المزيد من حقوقها... قريبا

خالل الحلقة النقاشية »الحقوق المدنية للمرأة الكويتية« التي نظمتها جمعية الخريجين

أك����دت ال��ن��ائ��ب��ة د. أس��ي��ل ال��ع��وض��ي 
ان ال��ح��ك��وم��ة ت��ق��ف ح��ج��ر ع���ث���رة ام���ام 
اق��������رار ح����ق����وق ال�����م�����رأة ال���م���دن���ي���ة، م��ن 
خ���ال ت��ع��م��ده��ا ال��غ��ي��اب ع���ن جلسات 
مجلس االمة وما يترتب عليه من فقد 
النصاب، معتبرة ان الوزراء لم يقوموا 
ب���واج���ب���ات���ه���م ت���ج���اه ق����ان����ون ال��خ��دم��ة 
المدنية، وأفشلوا الجلسة المخصصة 
ل��ه ل��ع��دم اق����راره، مشيرة ال��ى ان لجنة 
ال���م���رأة ف���ي ال��م��ج��ل��س ق��دم��ت ال��ق��ان��ون 
على دفعات، حتى ال يتم رفضه لو قدم 

دفعة واحدة.
وأوضحت العوضي خال الحلقة 
ال���ن���ق���اش���ي���ة ال����ت����ي ع���ق���دت���ه���ا ج��م��ع��ي��ة 
ال��خ��ري��ج��ي��ن م��س��اء ام���س االول تحت 
ع����ن����وان "ال����ح����ق����وق ال���م���دن���ي���ة ل���ل���م���رأة 
الكويتية" ان ال��م��رأة الكويتية خال 
الفترات المقبلة ستحصل على المزيد 
من حقوقها، مشيرة الى ان "الحكومة 
عطلت الحقوق المدنية للمرأة بذريعة 
الكلفة المالية الباهظة، ونحن بدورنا 
ل��ن نتنازل ع��ن الحد االدن���ى م��ن م��واد 
القانون"، مؤكدة ان الصعوبات التي 
تواجهها اللجنة سيتم التغلب عليها، 
ال سيما ان الحكومة في وضع محرج 

وموقف ال تحسد عليه.

500 مليون دينار

وب����دوره����ا، ذك���رت ال�����ن���ائ����ب�����ة 
د. معصومة ال��م��ب��ارك ان التعديات 
 على قانون المرأة 

ً
التي اجريت اخيرا

يتم تمويلها من صندوق خاص انشئ 
ف���ي ب��ن��ك ال��ت��س��ل��ي��ف واالدخ������ار بمبلغ 
500 مليون دي��ن��ار، معتبرة ان "اق��رار 

نظمت جمعية الخريجين 
الكويتية مساء أمس األول حلقة 
نقاشية بعنوان "الحقوق المدنية 

للمرأة الكويتية"، أكدت خاللها 
المحاضرات أن المرأة الكويتية 

خالل الفترات المقبلة ستحصل 
على المزيد من حقوقها المسلوبة.

جورج عاطف

العدد 1142 /  الخميس 20 يناير 2011م / 16 صفر 1432ه�

دلبلا•
محليات www.aljarida.com5
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أص�����������در وزي�����������ر ال��������دول��������ة ل�����ش�����ؤون 
ال��ب��ل��دي��ة وزي���ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وزي��ر 
ل���ع���م����������ل  الشؤون االجت������ماع�������ي�����ة وا
 
ً
ب���اإلن�����اب�����ة د.فاضل صفر امس ق��رارا
 يقضي بتمديد ع��م��ل المدير 

ً
وزاري�����ا

المعين التحاد الجمعيات التعاونية 
االس��ت��ه��اك��ي��ة د.ح���س���ي���ن ال��دوي��ه��ي��س 
عامين اعتبارا من اول فبراير المقبل 
م���ن ال���ع���ام ال����ج����اري، وي���ل���ت���زم ال��م��دي��ر 
ال��م��ع��ي��ن ب���إع���ان ف��ت��ح ب����اب ال��ت��رش��ح 
ل��ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س االدارة، وال���دع���وة 
إل���ى ع��ق��د جمعية ع��م��وم��ي��ة الن��ت��خ��اب 
مجلس ادارة جديد خال 3 أشهر من 
، على ان 

ً
انتهاء ال��م��دة ال��م��ذك��ورة آن��ف��ا

يستمر المدير المعين في تسيير أمور 
االتحاد، حتى انتخاب مجلس االدارة 

الجديد، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 
ت��اري��خ ص���دوره، وينشر ف��ي الجريدة 
الرسمية وع��ل��ى المختصين تنفيذه 

كل في ما يخصه.

109 نزالء

وف����ي م���وض���وع آخ�����ر، ك��ش��ف م��دي��ر 
ادارة رعاية األحداث في وزارة الشؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
السنان عن أعداد نزالء دار الماحظة 
الموقوفين خال العام الماضي 2010، 
الذين بلغ عددهم 109 نزالء، موزعين 
على النحو التالي: 108 ذكور، ونزيلة 
واحدة، مشيرا الى ان جميع نزالء الدار 
متهمون في قضايا مختلفة، وأمرت 
 
ً
ن��ي��اب��ة االح����داث بحبسهم احتياطيا

لحين االنتهاء من التحقيق معهم.

وأوض�����������ح ال����س����ن����ان ف������ي ت���ص���ري���ح 
صحافي ادل��ى ب��ه ام��س، على هامش 
حفل تكريم م��درب��ي ال���ورش وافتتاح 
المعرض ال��دائ��م لمنتجات ن���زالء دار 
الماحظة، أن الجهاز الفني ومدربي 
الورش يقومون بتدريب النزالء اثناء 
وجودهم في الدار، والحاقهم بدورات 
 اهمية مثل 

ً
تدريبية ومهنية، م��ؤك��دا

ه����ذه االن���ش���ط���ة ال��ي��وم��ي��ة م���ن ال����ورش 
 من النشاط 

ً
المهنية، التي تعد نوعا

الجماعي والفردي حسب طبيعة كل 
ورش���ة يتعلم ال��ح��دث خ��ال��ه��ا ه��واي��ة 
مفيدة اثناء فترة حبسه االحتياطي 

في الدار لحين التحقيق معه.

تعليم وتدريب

وق����ال ال��س��ن��ان: "إن ال��ج��ه��از الفني 

 
ً
وم���درب���ي ال�����ورش ال ي���دخ���رون ج��ه��دا

طوال العام في تعليم وتدريب النزالء 
لمساعدة أنفسهم مستقبا، وتعريفهم 
بقدراتهم الفنية، وشغل اوقات فراغهم، 
وت��ف��ري��غ ط��اق��ات��ه��م ال��ك��ام��ن��ة، السيما 
ان ال���ورش المهنية متنوعة ومفيدة 
 لمهارات النزيل 

ً
ويتم اختيارها وفقا

وميوله، مثل ورش النجارة واآلرك��ت 
وال��ل��ح��ام وج��م��ي��ع��ه��ا ان��ش��ط��ة محببة 
 بالشكر إلى 

ً
لنفوس النزالء"، متقدما

مدربي الورش على ما بذلوه من جهد 
واضح لتحقيق ما تصبو اليه االدارة 
في تعديل سلوكيات النزالء، واع��داد 
جيل قوي قادر على دفع عجلة التنمية 

الى االمام.    

الجهاز الفني 
ومدربو الورش 
 
ً
ال يألون جهدا

طوال العام في 
تعليم وتدريب 

النزالء
السنان

● جورج عاطف

»تقويم وتعليم الطفل« 
ينهي المرحلة الثانية 

من مشروع مدارس 
الدمج

أك������دت م���دي���ر ع�����ام م���رك���ز ت��ق��وي��م 
وت��ع��ل��ي��م ال��ط��ف��ل ف��ات��ن ال��ب��در انتهاء 
مشروع مدارس الدمج التعليمي من 
مرحلتي جمع المعلومات والتوعية 
م��ن بين أرب��ع م��راح��ل، على أن يبدأ 
مرحلته الثالثة الخاصة بالفرز في 

مارس المقبل.
وقالت البدر في تصريح صحافي 
أم��س إن ال��م��رك��ز ان��ه��ى آخ��ر دورات���ه 
التدريبية المقامة ضمن المرحلة 
الثانية التي احتوت على اكثر من 
60 م��ح��اض��رة و8 دورات تدريبية 

رئيسية.
وذكرت ان المركز استضاف فريقا 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ت��خ��ص��ص��ا م���ن معهد 
االدارة الملكي البريطاني لتدريب 
ن�����اظ�����رات س���ب���ع م��������دارس اب���ت���دائ���ي���ة 
م��ت��م��ي��زة ف��ي منطقة م��ب��ارك الكبير 
في مجال االدارة المدرسية وتحقيق 

الجودة على مدى اسبوع.
وأوضحت ان المركز بدأ بتنفيذ 
م��ش��روع م����دارس ال��دم��ج التعليمي 
ع���ل���ى س��ب��ي��ل ال���ت���ج���رب���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
مبارك الكبير التعليمية بالتعاون 
م������ع وزارة ال����ت����رب����ي����ة وب������دع������م م��ن 
األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف وال��ش��ؤون 
االس��ام��ي��ة ومجموعة م��ن الخبراء 
واالستشاريين المحليين والدوليين 
اعتبارا من مطلع م��ارس الماضي، 
ف���ي ح��ي��ن ت��س��ت��غ��رق م���دة ال��م��ش��روع 
ث�����اث س����ن����وات وي���ش���م���ل ال����م����دارس 
االب��ت��دائ��ي��ة ك��اف��ة ف��ي منطقة مبارك 
ال���ك���ب���ي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وع�����دده�����ا 28 

مدرسة.
وبينت ان فكرة المشروع جاءت 
ام����ت����دادا ل����أه����داف االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
لمركز تقويم وتعليم الطفل الخاصة 
بتوفير ال��دع��م وال��م��س��ان��دة للطاب 
ذوي صعوبات التعلم ف��ي م��دارس 
وزارة ال���ت���رب���ي���ة م����ن خ�����ال ت��وف��ي��ر 
الخدمات المختلفة التي تساعدهم 
على التغلب على المشكات التي 

تقابلهم في حياتهم المدرسية.

المشاركون في ورشة العمل من اليسار: المبارك والتميمي والعوضي والحميدان

ه����ذه ال���ت���ع���دي���ات س��ي��رف��ع ع���ن ك��اه��ل 
المرأة معاناة الحصول على الرعاية 
السكنية"، مؤكدة السعي الجاد خال 
التعديات لتحقيق المبادئ االساسية 
ف����ي ال����دس����ت����ور ال���ك���وي���ت���ي، وت��ط��ب��ي��ق 
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 
الكويت، والتي تلزمها بإزالة اشكال 

التمييز كافة ضد المرأة.
وق���ال���ت ال���م���ب���ارك ل��ق��د "اص��ط��دم��ت 
ج�����ه�����ودن�����ا ب���ب���ع���ض ال�������ن�������واب ال����ذي����ن 
استغربوا تقديمنا مقترحات تتضمن 
اق�������رار ق����ان����ون خ�����اص ل���ل���م���رأة، ول��ك��ن 
ب��إص��رارن��ا وإي��ض��اح��ن��ا ل��ل��ج��دوى من 
الدخول على القوانين وتعديلها تبين 
انه أفضل للمرأة والمجتمع وللشكل 
ال��ق��ان��ون��ي، م��ن ان ي��ك��ون ه��ن��اك قانون 
خاص للمرأة"، مؤكدة انه "بعد تجزئة 
ال��ق��ان��ون ب���دأ ب��ع��ض ال���ن���واب ال��ت��ع��اون 
معنا وس��ارت آلية التعديل والتغيير 
م���ن ث���م ب���دأن���ا ب���ال���دخ���ول ال����ى ق��وان��ي��ن 
اخ��رى مثل قوانين الرعاية السكنية 
وال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��خ��دم��ة 
المدنية وال��رع��اي��ة الصحية وغيرها 

من القوانين.

فن الممكن

وأض�����اف�����ت ل���ق���د "ب�����دأن�����ا ب���ق���ان���ون 
الخدمة المدنية وت��م تعديله، ومن 
ثم ع��رض على مجلس االم��ة في 27 
ي���ول���ي���و ال���م���اض���ي، ول���ك���ن ول���أس���ف 
ت���م���ت م����واج����ه����ة ال����م����ح����اور االول������ى 
بموقف حكومي لم يكن ايجابيا على 
اإلطاق، وخال فترة الصيف كان لنا 
اج��ت��م��اع��ات م��اراث��ون��ي��ة اذ اجتمعت 

اللجنة المشتركة التي اح��ال اليها 
مجلس األم���ة ال��ت��ق��اري��ر األخ��ي��رة مع 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
وانتهينا ال��ى تصور مشترك متفق 
عليه ليس سقف الطموح بالنسبة 
ل���ن���ا إن���م���ا ه����و ب����داي����ة ال���ط���م���وح ك��م��ا 

توصلنا الى سقف معين ونحن على 
يقين ب���أن ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ه��و فن 
الممكن وهذا ما سعينا له في لجنة 
حقوق ال��م��رأة بالتعاون م��ع اللجنة 
االسكانية ومؤسسة العامة للرعاية 

السكنية".

جهود حثيثة

وم��ن جانبها أوض��ح��ت مستشارة 
مكتب وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون االسكان 
نضال الحميدان ان "الحقوق المدنية 
واالجتماعية فيها العديد من النقاط 

المفصلية، ك��ون ان ال��ق��ان��ون السابق 
ال يعطي المطلقة واألرم��ل��ة الحق في 
الرعاية السكنية، مشيرة الى انه "بعد 
جهود حثيثة، وضع صندوق للمرأة 
 عن اقتراح فكرة منح قروض 

ً
، فضا

للمرأة، ولكن ه��ذا االق��ت��راح ال يصلح 

ألغ��ل��ب األرام������ل وال��م��ط��ل��ق��ات ال��ل��وات��ي 
ي��ع��م��ل��ن وف����ق ن���ظ���ام ال��م��ك��اف��أة ول��ي��س 
لديهن رات��ب، الن القرض يحتاج الى 
تقرير راتب وعلى هذا األساس جاءت 
فكرة دمج فكرتين كبدل سكني واعطاء 

القرض".

 
ً
أسيل العوضي: المرأة الكويتية ستحصل على المزيد من حقوقها... قريبا

خالل الحلقة النقاشية »الحقوق المدنية للمرأة الكويتية« التي نظمتها جمعية الخريجين

أك����دت ال��ن��ائ��ب��ة د. أس��ي��ل ال��ع��وض��ي 
ان ال��ح��ك��وم��ة ت��ق��ف ح��ج��ر ع���ث���رة ام���ام 
اق��������رار ح����ق����وق ال�����م�����رأة ال���م���دن���ي���ة، م��ن 
خ���ال ت��ع��م��ده��ا ال��غ��ي��اب ع���ن جلسات 
مجلس االمة وما يترتب عليه من فقد 
النصاب، معتبرة ان الوزراء لم يقوموا 
ب���واج���ب���ات���ه���م ت���ج���اه ق����ان����ون ال��خ��دم��ة 
المدنية، وأفشلوا الجلسة المخصصة 
ل��ه ل��ع��دم اق����راره، مشيرة ال��ى ان لجنة 
ال���م���رأة ف���ي ال��م��ج��ل��س ق��دم��ت ال��ق��ان��ون 
على دفعات، حتى ال يتم رفضه لو قدم 

دفعة واحدة.
وأوضحت العوضي خال الحلقة 
ال���ن���ق���اش���ي���ة ال����ت����ي ع���ق���دت���ه���ا ج��م��ع��ي��ة 
ال��خ��ري��ج��ي��ن م��س��اء ام���س االول تحت 
ع����ن����وان "ال����ح����ق����وق ال���م���دن���ي���ة ل���ل���م���رأة 
الكويتية" ان ال��م��رأة الكويتية خال 
الفترات المقبلة ستحصل على المزيد 
من حقوقها، مشيرة الى ان "الحكومة 
عطلت الحقوق المدنية للمرأة بذريعة 
الكلفة المالية الباهظة، ونحن بدورنا 
ل��ن نتنازل ع��ن الحد االدن���ى م��ن م��واد 
القانون"، مؤكدة ان الصعوبات التي 
تواجهها اللجنة سيتم التغلب عليها، 
ال سيما ان الحكومة في وضع محرج 

وموقف ال تحسد عليه.

500 مليون دينار

وب����دوره����ا، ذك���رت ال�����ن���ائ����ب�����ة 
د. معصومة ال��م��ب��ارك ان التعديات 
 على قانون المرأة 

ً
التي اجريت اخيرا

يتم تمويلها من صندوق خاص انشئ 
ف���ي ب��ن��ك ال��ت��س��ل��ي��ف واالدخ������ار بمبلغ 
500 مليون دي��ن��ار، معتبرة ان "اق��رار 

نظمت جمعية الخريجين 
الكويتية مساء أمس األول حلقة 
نقاشية بعنوان "الحقوق المدنية 

للمرأة الكويتية"، أكدت خاللها 
المحاضرات أن المرأة الكويتية 

خالل الفترات المقبلة ستحصل 
على المزيد من حقوقها المسلوبة.

جورج عاطف
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أص�����������در وزي�����������ر ال��������دول��������ة ل�����ش�����ؤون 
ال��ب��ل��دي��ة وزي���ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وزي��ر 
ل���ع���م����������ل  الشؤون االجت������ماع�������ي�����ة وا
 
ً
ب���اإلن�����اب�����ة د.فاضل صفر امس ق��رارا
 يقضي بتمديد ع��م��ل المدير 

ً
وزاري�����ا

المعين التحاد الجمعيات التعاونية 
االس��ت��ه��اك��ي��ة د.ح���س���ي���ن ال��دوي��ه��ي��س 
عامين اعتبارا من اول فبراير المقبل 
م���ن ال���ع���ام ال����ج����اري، وي���ل���ت���زم ال��م��دي��ر 
ال��م��ع��ي��ن ب���إع���ان ف��ت��ح ب����اب ال��ت��رش��ح 
ل��ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س االدارة، وال���دع���وة 
إل���ى ع��ق��د جمعية ع��م��وم��ي��ة الن��ت��خ��اب 
مجلس ادارة جديد خال 3 أشهر من 
، على ان 

ً
انتهاء ال��م��دة ال��م��ذك��ورة آن��ف��ا

يستمر المدير المعين في تسيير أمور 
االتحاد، حتى انتخاب مجلس االدارة 

الجديد، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 
ت��اري��خ ص���دوره، وينشر ف��ي الجريدة 
الرسمية وع��ل��ى المختصين تنفيذه 

كل في ما يخصه.

109 نزالء

وف����ي م���وض���وع آخ�����ر، ك��ش��ف م��دي��ر 
ادارة رعاية األحداث في وزارة الشؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
السنان عن أعداد نزالء دار الماحظة 
الموقوفين خال العام الماضي 2010، 
الذين بلغ عددهم 109 نزالء، موزعين 
على النحو التالي: 108 ذكور، ونزيلة 
واحدة، مشيرا الى ان جميع نزالء الدار 
متهمون في قضايا مختلفة، وأمرت 
 
ً
ن��ي��اب��ة االح����داث بحبسهم احتياطيا

لحين االنتهاء من التحقيق معهم.

وأوض�����������ح ال����س����ن����ان ف������ي ت���ص���ري���ح 
صحافي ادل��ى ب��ه ام��س، على هامش 
حفل تكريم م��درب��ي ال���ورش وافتتاح 
المعرض ال��دائ��م لمنتجات ن���زالء دار 
الماحظة، أن الجهاز الفني ومدربي 
الورش يقومون بتدريب النزالء اثناء 
وجودهم في الدار، والحاقهم بدورات 
 اهمية مثل 

ً
تدريبية ومهنية، م��ؤك��دا

ه����ذه االن���ش���ط���ة ال��ي��وم��ي��ة م���ن ال����ورش 
 من النشاط 

ً
المهنية، التي تعد نوعا

الجماعي والفردي حسب طبيعة كل 
ورش���ة يتعلم ال��ح��دث خ��ال��ه��ا ه��واي��ة 
مفيدة اثناء فترة حبسه االحتياطي 

في الدار لحين التحقيق معه.

تعليم وتدريب

وق����ال ال��س��ن��ان: "إن ال��ج��ه��از الفني 

 
ً
وم���درب���ي ال�����ورش ال ي���دخ���رون ج��ه��دا

طوال العام في تعليم وتدريب النزالء 
لمساعدة أنفسهم مستقبا، وتعريفهم 
بقدراتهم الفنية، وشغل اوقات فراغهم، 
وت��ف��ري��غ ط��اق��ات��ه��م ال��ك��ام��ن��ة، السيما 
ان ال���ورش المهنية متنوعة ومفيدة 
 لمهارات النزيل 

ً
ويتم اختيارها وفقا

وميوله، مثل ورش النجارة واآلرك��ت 
وال��ل��ح��ام وج��م��ي��ع��ه��ا ان��ش��ط��ة محببة 
 بالشكر إلى 

ً
لنفوس النزالء"، متقدما

مدربي الورش على ما بذلوه من جهد 
واضح لتحقيق ما تصبو اليه االدارة 
في تعديل سلوكيات النزالء، واع��داد 
جيل قوي قادر على دفع عجلة التنمية 

الى االمام.    

الجهاز الفني 
ومدربو الورش 
 
ً
ال يألون جهدا

طوال العام في 
تعليم وتدريب 

النزالء
السنان

● جورج عاطف

»تقويم وتعليم الطفل« 
ينهي المرحلة الثانية 

من مشروع مدارس 
الدمج

أك������دت م���دي���ر ع�����ام م���رك���ز ت��ق��وي��م 
وت��ع��ل��ي��م ال��ط��ف��ل ف��ات��ن ال��ب��در انتهاء 
مشروع مدارس الدمج التعليمي من 
مرحلتي جمع المعلومات والتوعية 
م��ن بين أرب��ع م��راح��ل، على أن يبدأ 
مرحلته الثالثة الخاصة بالفرز في 

مارس المقبل.
وقالت البدر في تصريح صحافي 
أم��س إن ال��م��رك��ز ان��ه��ى آخ��ر دورات���ه 
التدريبية المقامة ضمن المرحلة 
الثانية التي احتوت على اكثر من 
60 م��ح��اض��رة و8 دورات تدريبية 

رئيسية.
وذكرت ان المركز استضاف فريقا 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ت��خ��ص��ص��ا م���ن معهد 
االدارة الملكي البريطاني لتدريب 
ن�����اظ�����رات س���ب���ع م��������دارس اب���ت���دائ���ي���ة 
م��ت��م��ي��زة ف��ي منطقة م��ب��ارك الكبير 
في مجال االدارة المدرسية وتحقيق 

الجودة على مدى اسبوع.
وأوضحت ان المركز بدأ بتنفيذ 
م��ش��روع م����دارس ال��دم��ج التعليمي 
ع���ل���ى س��ب��ي��ل ال���ت���ج���رب���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
مبارك الكبير التعليمية بالتعاون 
م������ع وزارة ال����ت����رب����ي����ة وب������دع������م م��ن 
األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف وال��ش��ؤون 
االس��ام��ي��ة ومجموعة م��ن الخبراء 
واالستشاريين المحليين والدوليين 
اعتبارا من مطلع م��ارس الماضي، 
ف���ي ح��ي��ن ت��س��ت��غ��رق م���دة ال��م��ش��روع 
ث�����اث س����ن����وات وي���ش���م���ل ال����م����دارس 
االب��ت��دائ��ي��ة ك��اف��ة ف��ي منطقة مبارك 
ال���ك���ب���ي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وع�����دده�����ا 28 

مدرسة.
وبينت ان فكرة المشروع جاءت 
ام����ت����دادا ل����أه����داف االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
لمركز تقويم وتعليم الطفل الخاصة 
بتوفير ال��دع��م وال��م��س��ان��دة للطاب 
ذوي صعوبات التعلم ف��ي م��دارس 
وزارة ال���ت���رب���ي���ة م����ن خ�����ال ت��وف��ي��ر 
الخدمات المختلفة التي تساعدهم 
على التغلب على المشكات التي 

تقابلهم في حياتهم المدرسية.

المشاركون في ورشة العمل من اليسار: المبارك والتميمي والعوضي والحميدان

ه����ذه ال���ت���ع���دي���ات س��ي��رف��ع ع���ن ك��اه��ل 
المرأة معاناة الحصول على الرعاية 
السكنية"، مؤكدة السعي الجاد خال 
التعديات لتحقيق المبادئ االساسية 
ف����ي ال����دس����ت����ور ال���ك���وي���ت���ي، وت��ط��ب��ي��ق 
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 
الكويت، والتي تلزمها بإزالة اشكال 

التمييز كافة ضد المرأة.
وق���ال���ت ال���م���ب���ارك ل��ق��د "اص��ط��دم��ت 
ج�����ه�����ودن�����ا ب���ب���ع���ض ال�������ن�������واب ال����ذي����ن 
استغربوا تقديمنا مقترحات تتضمن 
اق�������رار ق����ان����ون خ�����اص ل���ل���م���رأة، ول��ك��ن 
ب��إص��رارن��ا وإي��ض��اح��ن��ا ل��ل��ج��دوى من 
الدخول على القوانين وتعديلها تبين 
انه أفضل للمرأة والمجتمع وللشكل 
ال��ق��ان��ون��ي، م��ن ان ي��ك��ون ه��ن��اك قانون 
خاص للمرأة"، مؤكدة انه "بعد تجزئة 
ال��ق��ان��ون ب���دأ ب��ع��ض ال���ن���واب ال��ت��ع��اون 
معنا وس��ارت آلية التعديل والتغيير 
م���ن ث���م ب���دأن���ا ب���ال���دخ���ول ال����ى ق��وان��ي��ن 
اخ��رى مثل قوانين الرعاية السكنية 
وال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��خ��دم��ة 
المدنية وال��رع��اي��ة الصحية وغيرها 

من القوانين.

فن الممكن

وأض�����اف�����ت ل���ق���د "ب�����دأن�����ا ب���ق���ان���ون 
الخدمة المدنية وت��م تعديله، ومن 
ثم ع��رض على مجلس االم��ة في 27 
ي���ول���ي���و ال���م���اض���ي، ول���ك���ن ول���أس���ف 
ت���م���ت م����واج����ه����ة ال����م����ح����اور االول������ى 
بموقف حكومي لم يكن ايجابيا على 
اإلطاق، وخال فترة الصيف كان لنا 
اج��ت��م��اع��ات م��اراث��ون��ي��ة اذ اجتمعت 

اللجنة المشتركة التي اح��ال اليها 
مجلس األم���ة ال��ت��ق��اري��ر األخ��ي��رة مع 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
وانتهينا ال��ى تصور مشترك متفق 
عليه ليس سقف الطموح بالنسبة 
ل���ن���ا إن���م���ا ه����و ب����داي����ة ال���ط���م���وح ك��م��ا 

توصلنا الى سقف معين ونحن على 
يقين ب���أن ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ه��و فن 
الممكن وهذا ما سعينا له في لجنة 
حقوق ال��م��رأة بالتعاون م��ع اللجنة 
االسكانية ومؤسسة العامة للرعاية 

السكنية".

جهود حثيثة

وم��ن جانبها أوض��ح��ت مستشارة 
مكتب وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون االسكان 
نضال الحميدان ان "الحقوق المدنية 
واالجتماعية فيها العديد من النقاط 

المفصلية، ك��ون ان ال��ق��ان��ون السابق 
ال يعطي المطلقة واألرم��ل��ة الحق في 
الرعاية السكنية، مشيرة الى انه "بعد 
جهود حثيثة، وضع صندوق للمرأة 
 عن اقتراح فكرة منح قروض 

ً
، فضا

للمرأة، ولكن ه��ذا االق��ت��راح ال يصلح 

ألغ��ل��ب األرام������ل وال��م��ط��ل��ق��ات ال��ل��وات��ي 
ي��ع��م��ل��ن وف����ق ن���ظ���ام ال��م��ك��اف��أة ول��ي��س 
لديهن رات��ب، الن القرض يحتاج الى 
تقرير راتب وعلى هذا األساس جاءت 
فكرة دمج فكرتين كبدل سكني واعطاء 

القرض".

دلبلا•
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محافظ األحمدي 
يتوجه إلى فيتنام 

لتوقيع مذكرة تفاهم 
مع مدينة هوشي منه 

لــــــــيــــــــوم محافظ  يـــــتـــــوجـــــه ا
األحـــــــمـــــــدي الــــشــــيــــخ إبراهيم 
الــدعــيــج الــصــبــاح الــــى فيتنام 
مــتــرئــســا وفـــــدا كــويــتــيــا، وذلك 
لــلــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تفاهم 
بين محافظة األحمدي ومدينة 
هوشي منه، وبحث تعزيز آفاق 
التعاون المشترك بين الكويت 

وفيتنام.
وســيــتــم خـــال هـــذه الزيارة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر خــــمــــســــة أيــــــام 
متتالية التباحث حول عدد من 
المسائل ذات االهتمام المشترك، 
ومـــنـــاقـــشـــة امـــكـــانـــيـــة التعاون 
مــســتــقــبــا، وتــــبــــادل الخبرات 
فـــي مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، إضافة 
الى تعزيز العاقات المشتركة 
بما يصب في مصلحة البلدين 
الــصــديــقــيــن ويـــعـــزز التواصل 

بينهما.
وتتضمن الزيارة لقاء موسعا 
مــــع الــســكــرتــيــر الــــعــــام للحزب 
الــشــيــوعــي فـــي مــديــنــة هوشي 
منه ليثان هاي وحاكم المدينة 
لي هوانغ كوان ومدير عام غرفة 
تجارة وصناعة المدينة فو تان 
ثانه، إضافة الى زيارة للمنطقة 
الــصــنــاعــيــة ومــتــحــف مخلفات 
الــحــرب وقــصــر الــرئــاســة وعدد 

من المناطق المهمة.
يــذكــر أن مــحــافــظ االحمدي 
وقـــــــع عـــــــدة اتــــفــــاقــــيــــات توأمة 
باألحرف االولــى بين محافظة 
األحــمــدي ومدينتي ديفون لي 
وبــــــون ان بـــــرس الفرنسيتين 
ومـــديـــنـــة ســـرايـــيـــفـــو لترسيخ 
التعاون بين المحافظة والمدن 
وأجـــــهـــــزتـــــهـــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة في 
مجاالت متعددة، والسيما في 
مجاالت المحافظة على البيئة 
والـــســـيـــاحـــة وتـــعـــزيـــز الفرص 

االستثمارية.

»األشغال«: فكرة لبناء محطة تنقية جديدة
في جنوب البالد

قال وكيل وزارة االشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب 
إن محافظة الجهراء ستحظى بالكثير من مشاريع خطة التنمية 
وعلى رأسها المشاريع التي تنفذ حاليا كطريق الصبية وميناء 

مبارك الكبير البحري.
وأضاف المهندس الكليب في تصريح صحافي أمس على 
هامش معرض مشاريع وزارة االشغال في جولته الثالثة المقام 
بمجمع سليل الجهراء أن هذا المعرض يعتبر فرصة اللتقاء 
المواطنين والتوضيح لهم بشأن المشاريع التي تنجز من 

حولهم في الباد ولرؤية جهود الوزارة في هذا الصدد.
واستعرض من مشاريع الطرق في الجهراء "طريق بحيث" 
الواصل بين التقاء الطريق عند مسجد الفتوح حتى الحدود 
الشمالية وصوال الى العبدلي، إضافة الى بعض المشاريع داخل 
محافظة الجهراء مثل بعض المدارس ومشاريع وزارة العدل، 

وهي مشاريع قيد التنفيذ حاليا.

وكشف أنــه سيتم في الفترة المقبلة طــرح مشروع تحويل 
طــريــق العبدلي الــى طــريــق ســريــع الــى جــانــب مــشــروع تطوير 
طريق السالمي، مشيرا الى وجود كثير من المشاريع التي تخدم 
أهالي منطقة الجهراء وان كانت ليست ضمن حدود المحافظة 
كمشروع طريق الجهراء الذي تم توقيع عقده وهو حاليا في 
طور التنفيذ الى جانب مشروع طريق جمال عبدالناصر، الذي 

سيتم توقيع عقده في الفترة المقبلة.
وذكر انه سيتم ايضا طرح مشروع تطوير الطريق الواصل 
من دوار االمم المتحدة الى وصلة الدوحة الذي يمر بمناطق 
غرناطة والصليبيخات والــدوحــة في السنة المالية المقبلة، 
موضحا ان محطة الجهراء الصحية الحالية سيتم تحويلها 
الى محطة ضخ تنقل المياه الى محطة كبد الجديدة في الثلث 
االول من العام المقبل، كما يتم حاليا انجاز مشروع البنية 

التحتية في منطقة النسيم قطعة )3 و4(.

وأشــار الــى تنسيق مسبق مع بلدية الكويت بشأن األرض 
المخصصة لكل مــشــروع ســـواء كــان فــي مرحلة الــطــرح أو تم 
توقيع عقده، مبينا انه اذا ما كانت هناك أية معوقات "فإننا 
نعمل على إزالتها مع البلدية، ولكن معظم المشاريع في الوزارة 

تم استام االراضي المخصصة لها من البلدية".
وفـــي حــديــثــه عــن ضــــرورة تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لشبكة 
الــصــرف الصحي فــي العاصمة كشف عــن فــكــرة لبناء محطة 
تنقية جديدة في جنوبي الباد، السيما أن محطة الرقة بحاجة 
الى التوسعة،  ومفاد الفكرة أن يتم بناء محطة تنقية جديدة 
بعيدة عن المناطق السكنية، وقد تم إجراء دراسات حول موقع 
المحطة الجديدة والطاقة االستيعابية المفترضة، وسيتم طرح 

مناقصة لتنفيذ هذه المحطة.

الكليب: تنسيق مسبق مع بلدية الكويت بشأن األرض المخصصة لكل مشروع

الحمود: المراسالت مستمرة مع »الخدمة المدنية« 
لتعيين المعلمين »البدون«

يم 
ّ
»التربية«: »الملف اإلنجازي« في »االبتدائي« ُيق

باستمرار لقياس مهارات الطلبة

تجرى بين وزارة التربية وديوان 
الخدمة المدنية مراسالت لتعيين 
المعلمين البدون، في حين طالب 

خريجو الجامعات الفلبينية الحمود 
بتحقيق مطالبهم.

كــشــفــت وزيـــــرة الــتــربــيــة وزيرة 
التعليم العالي د. موضي الحمود 
عن وجود مراسات مشتركة بين 
ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة ووزارة 
الــتــربــيــة بــشــأن تعيين المعلمين 
الــبــدون، مــؤكــدة انــه "كــل مــا تصل 
الــيــنــا دفـــعـــة مـــن الــــديــــوان نباشر 
بتعيينها وتوظيفها داخل وزارة 
التربية"، متمنية أن تتم العملية 

بوتيرة اسرع. 
وأكــــدت الــحــمــود عــقــب اجتماع 
مجلس وكاء التربية في تصريح 
للصحافيين صباح امس أن نهار 
االربـــعـــاء سيشهد افــتــتــاح مكتبة 
عبدالعزيز الصرعاوي على أن يتم 
افتتاح صاالت البولينغ االسبوع 
المقبل وتــحــديــدا فـــي13 الجاري، 

ومن ثم افتتاح مكتبة الجابرية. 
وقالت انه "ضمن خطة الوزارة، 
سيتم ربط هذه المكتبات بالقواعد 
الــبــحــثــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى العالم، 
لتكون مكتبات متكاملة للطلبة 
والــبــاحــثــيــن مـــن افـــــراد المجتمع، 
وهــــي خـــطـــوة حـــضـــاريـــة متقدمة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــكـــتـــبـــات العامة 
اضــــافــــة الـــــى تــجــهــيــزهــا بأحدث 
الـــتـــجـــهـــيـــزات"، الفـــتـــة الـــــى وجود 
لــجــنــة فــنــيــة مــشــكــلــة مـــن قطاعات 
التعليم العام والنوعي والمناهج 
تــــعــــمــــل حـــــالـــــيـــــا عـــــلـــــى مــــراجــــعــــة 
وثــيــقــة التعليم الــديــنــي للمرحلة 
الــــمــــتــــوســــطــــة، واصـــــفـــــة الوثيقة 
بالجيدة، "والــهــدف منها مساواة 
طلبة التعليم الديني بطلبة التعلم 
الـــعـــام، فــهــم يـــــؤدون اختباراتهم 
فــي نــفــس الــوقــت مــع أقــرانــهــم من 
التعليم العام، وستحاول اللجنة 

التوفيق بين مواعيد االمتحانات 
ومواضيعها". 

أمراض مستعصية

وفــي سياق آخــر، قالت الحمود 
ان مراكز تعليم كبار السن تم اقرار 
رسومها نفس ما كان معتمدا في 
السابق، اذ تمت الموافقة عليها. 
وتــوقــفــت الــحــمــود عند مسألتين، 
األولــى تتعلق باالهتمام بالطلبة 
الذين يعانون أمراضا مستعصية 
اذ ستوفر لهم فصول رعاية خاصة 
داخل المستشفيات حتى ال تفوتهم 
الدروس واالمتحانات التي تؤدى 
في موعيدها، حرصا من الوزارة 
على تأمين التعليم لجميع الطلبة، 
وقالت ان قطاع التعليم العام يعمل 
بــالــتــعــاون مــع مستشفى امراض 
الــــســــرطــــان لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى هــــؤالء 
الطلبة تمهيدا لتوظيف عــدد من 
الــمــدرســيــن بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
األوقـــاف، حتى تتم االستفادة من 

خدماتهم. 
وذكـــــــرت ان الـــمـــســـألـــة الثانية، 
تتعلق بالطلبة الذين يشاركون في 
مسابقات عالمية خــارج الكويت، 
ــــــدروس  الــــذيــــن تـــفـــوتـــهـــم بـــعـــض ال
نظرا لمشاركتهم في المسابقات، 
اذ ستخصص لهم فــصــول رعاية 
خــــاصــــة. وعـــــن ضــــوابــــط األعمال 
الممتازة قالت انه تم اقرارها وفق 

الضوابط والمعايير السابقة.
وشـــــددت الــحــمــود عــلــى أهمية 
اعـــداد تقريرين دوريــيــن كــل شهر 
الجتماعات مــديــري الــعــمــوم التي 
تعقد بشكل مستمر، وذلك للوقوف 

على آخر انجازات هذه االجتماعات 
وتفعيل البنود التي يتفق عليها 
خــــالــــهــــا، فـــــي خـــــطـــــوة وصفتها 
بــالــمــتــابــعــة الــفــعــالــة لــمــا ينعكس 

ايجابا على الميدان التربوي. 

خريجو الفلبين

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــجــمــع عدد 
مـــن الــطــلــبــة خــريــجــي الجامعات 
الفلبينية أمام مبنى الوزارة صباح 
أمس وتقدمهم بكتاب الى الوزيرة، 
كشفت الحمود عن عزمها االطاع 
عــلــى الــكــتــاب الــــذي طــالــبــوهــا فيه 
بــإعــادة الــنــظــر فــي الــقــرار الصادر 
اول ديــســمــبــر الـــجـــاري، والخاص 
بعدم معادلة الشهادات لخريجي 

الجامعات الفلبينية. 
وقــــال الــمــحــتــجــون فــي كتابهم: 
"نرجو من الوزيرة موضي الحمود 
مـــســـاواتـــنـــا بــخــريــجــي بريطانيا 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا لـــعـــام 2009، الذين 
تنقصهم بعض المعايير المحددة 
مــــن قـــبـــل وزارة الــتــعــلــيــم العالي 

لمعادلة الشهادات". 
وطــــالــــب الـــخـــريـــجـــون الــــــــوزارة 
بـــــتـــــصـــــديـــــق شــــــــــهــــــــــادات جميع 
الخريجين قبل تــاريــخ 25 مارس 
الـــمـــاضـــي، وأيـــضـــا مـــن االلتحاق 
بالدراسة فعليا قبل هذا التاريخ، 
مع اعطائهم فرصة للتحويل الى 
جــامــعــات اخــــرى، فــي حـــال صدور 
قرار بالتحويل، أو متابعة تعليمهم 
فـــي الــجــامــعــات نــفــســهــا، مـــع منح 
هـــؤالء الــطــلــبــة الــحــق بالمصادقة 
على شهاداتهم من وزارة التعليم 

العالي. 

تحرص وزارة التربية على نجاح 
مشروع مدارس الدمج التعليمي 

لطلبة صعوبات التعلم، 
وستطبق التجربة على عموم 
المناطق التعليمية في حال 

نجاحها في »مبارك الكبير«.

الخالدي: افتتاح مدرسة نموذجية الستقبال ذوي اإلعاقات التعليمية في 2011خريجو »الفلبينية« يناشدون الوزيرة إعادة النظر في »عدم معادلة شهاداتهم«
منال المكيمي

أكــدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني منال المكيمي
أن مشروع الملف اإلنجازي في المرحلة االبتدائية يخضع 
لتقييم مستمر من أجل قياس المهارات لدى الطلبة، مشددة 
على أنهم يسعون الى معالجة أي خلل في نسبة التحصيل 
الـــدراســـي لـــدى الــتــامــيــذ، »إذ ان الـــــوزارة تــتــابــع مــن خال 
المناطق التعليمية تطبيق هذا المشروع وتقييمه وقياس 

مدى امكانية استمراره إن ثبت عدم نجاحه«.
وأشارت اللوغاني في تصريح للصحافيين عقب افتتاح 
الدورة التدريبية لمشروع صعوبات التعلم لمديري المرحلة 
االبتدائية في منطقة مبارك الكبير التعليمية صباح أمس 
إلى ان المشروع أقيم بالتعاون مع مركز تقويم الطفل وبدعم 
من األمانة العامة لألوقاف كتجربة أولية في 28 مدرسة من 
مدارس المنطقة الكتشاف الطلبة الذين يعانون صعوبات 

تعلم تؤثر على تحصيلهم الدراسي.
وقالت »اننا نسعى من خال هذه التجربة إلى اكتشاف 
طلبة صعوبات التعلم وتصنيفهم إلى عدة مستويات ضمن 
المرحلة األولى للتعرف على كيفية التعامل معهم«، موضحة 
أن »المشروع سوف يستمر حتى التأكد من نجاح التجربة 
لينطلق بعدها الى بقية المناطق التعليمية ومن ثم تعميم 

المشروع على كل مدارس الكويت«.

جودة الدمج

من جانبها، قالت المديرة العامة لمنطقة مبارك الكبير 
التعليمية بدرية الخالدي ان الجهة االستشارية المانحة 
لشهادة جودة الدمج بعد أن قامت بزيارة مدارس المرحلة 
االبتدائية في المنطقة ركزت على تدريب القيادات المدرسية 
والموجهين تدريبا مكثفا على أساليب القيادة التربوية 
الحديثة وعلى آليات وسياسات الدمج التعليمي وكيفية 
تطبيقه وكيفية توفير التوجيه واإلشراف التربوي بداخل 
المدرسة وكيفية زيادة  التعاون بين جميع األقسام الدراسية 
بالمدرسة بحيث ينشأ عنها تعليم تكاملي وتفريد لعملية 
التعلم ومراعاة ألساليب التدريس وأساليب التعلم لدمج 
ذوي اإلعاقات التعليمية »صعوبات التعلم الخاصة«. وأكدت 
حرص وزارة التربية ومنطقة مبارك الكبير التعليمية على 

نجاح مــشــروع مـــدارس الــدمــج التعليمي، معلنة أن هناك 
»مــزيــدا مــن الــــدورات والفعاليات التدريبية الموجهة الى 
جميع العاملين بــمــدارس المرحلة االبــتــدائــيــة بالمنطقة 
وكذلك تشخيص الطاب ضمن فعاليات المشروع وافتتاح 
وتأسيس مدرسة متخصصة هي مدرسة السديم النموذجية 
التي نعمل على تأهيلها الستقبال الطاب ذوي االعاقات 
التعليمية بــدايــة مــن الــعــام الــدراســي 2012/2011 على أن 
تستقبل هذه المدرسة الحاالت الشديدة ويتم دمج الحاالت 
الــبــســيــطــة والــمــتــوســطــة فـــي مـــــدارس الــمــرحــلــة االبتدائية 
بالمنطقة تأكيدا لمسعى الوزارة نحو دمج هؤالء األطفال 

في مدارس التعليم العام قدر اإلمكان«.

تقويم الطفل

وأوضــحــت الــمــديــرة الــعــامــة لــمــركــز تــقــويــم الــطــفــل فاتن 
البدر ان »فريقا تدريبيا بريطانيا سيقوم بتدريب مديري 
المدارس والموجهين في منطقة مبارك الكبير على مدار 5 
أشهر قادمة ضمن مرحلة تنطلق االن حتى نهاية مارس 
المقبل على أن يؤهل هذا التدريب بعض المدارس المتميزة 
لمتابعة  تدريبهم في بريطانيا والحصول على شهادة 
معتمدة من المعهد الملكي البريطاني لإلدارة«. وقالت »إن 
المرحلة القادمة ستشمل أيضا فرز طاب الصفوف الثاني 
والــثــالــث والــرابــع االبــتــدائــي جميعهم للتعرف إلــى الذين 
لديهم صعوبات تعلم خاصة«. وبينت البدر أن »مشروع 
مدارس الدمج التعليمي يهدف إلى نقل الخبرة التي تراكمت 
لدى مركز تقويم وتعليم الطفل على مدار خمسة وعشرين 
عاما في خدمة االشخاص ذوي االعاقة وال سيما االعاقة 
التعليمية، وبالتحديد كيفية دمج هؤالء الطاب في مدارس 
التعليم العام وتوفير خدمات التوعية والتشخيص والتدخل 
العاجي والتدريب لهم من خال التعاون مع قطاع التعليم 
العام بوزارة التربية وذلك ألول مرة بتطبيق المشروع على 
28 مدرسة ابتدائية هي مجمل مدارس المرحلة االبتدائية 
بمنطقة مبارك الكبير التعليمية على سبيل التجربة التي 
نأمل نجاحها وتطبيقها تطبيقا موسعا على بقية المناطق 

التعليمية وبقية المراحل التعليمية بوزارة التربية«.
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)تصوير علي السالم( الشيخ مبارك العبدالله مع املكرمني  

في حفل ضم كوكبة من الرواد واملتميزين

مت مبدعي الكويت »الشرق« كرَّ

أعلنت تطبيق لوائح الحضور والغياب

»التربية« تنفي إطالة إجازة منتصف العام:
 في موعدها من 30 يناير حتى 11 فبراير

البنك الدولي يشيد بخطوات إصالح التعليم 
وسعي الكويت للوصول إلى الجودة الشاملة

أشادت بمبادرة نواف العدواني في تكريم أبطاله

فريحة األحمد: نادي املعاقني
في حاجة إلى املزيد من االهتمام 

مركز تقويم الطفل ينهي املرحلة الثانية 
من مشروع مدارس الدمج التعليمي

كونا- أكدت مدير عام مركز تقويم وتعليم الطفل فاتن البدر 
ان��ت��ه��اء م���ش���روع م�����دارس ال���دم���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن م��رح��ل��ت��ي جمع 
يبدأ مرحلته  أن  أرب��ع مراحل على  املعلومات والتوعية من بني 

الثالثة الخاصة بالفرز في مارس املقبل.
 وقالت البدر في تصريح صحافي »ان املركز انهى آخر دوراته 
التدريبية املقامة ضمن املرحلة الثانية التي احتوت على اكثر من 

60 محاضرة و8 دورات تدريبية رئيسية«. 
وذك��رت ان املركز »استضاف فريقا بريطانيا متخصصا من 
م��دارس  سبع  ن��اظ��رات  لتدريب  البريطاني  امللكي  االدارة  معهد 
اب��ت��دائ��ي��ة م��ت��م��ي��زة ف��ي منطقة م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر ف��ي م��ج��ال االدارة 

املدرسية وتحقيق الجودة على مدى اسبوع«. 
واوض����ح����ت ان امل���رك���ز ب����دأ ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع م������دارس ال��دم��ج 

التعليمي على سبيل التجربة في منطقة مبارك الكبير التعليمية 
لألوقاف  العامة  األمانة  من  وبدعم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
وال���ش���ؤون االس��ام��ي��ة وم��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ب��راء واالس��ت��ش��اري��ني 
امل��ح��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني اع���ت���ب���ارا م���ن م��ط��ل��ع م�����ارس امل���اض���ي فيما 
تستغرق مدة املشروع ثاث سنوات ويشمل املدارس االبتدائية 

كافة في منطقة مبارك الكبير التعليمية وعددها 28 مدرسة.
وبينت ان فكرة املشروع جاءت امتدادا لاهداف االستراتيجية 
وامل��س��ان��دة  ال��دع��م  بتوفير  ال��خ��اص��ة  الطفل  وتعليم  تقويم  مل��رك��ز 
ال��ت��رب��ي��ة من  م����دارس وزارة  ف��ي  التعلم  ل��ل��ط��اب ذوي ص��ع��وب��ات 
خال توفير الخدمات املختلفة التي تساعدهم في التغلب على 

املشكات التي تقابلهم في حياتهم املدرسية. 
واكدت البدر حرص املركز على التعاون املستمر والبناء 

م��ع وزارة ال��ت��رب��ي��ة م��ن اج���ل خ��دم��ة ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات في 
م��خ��ت��ل��ف م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام الس��ي��م��ا ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
ص����ع����وب����ات ف�����ي ال���ت���ع���ل���م م���ن���وه���ة ب���ال���ن���ج���اح���ات امل���ت���ك���ررة 
الطفل بدعم  التي نفذها مركز تقويم وتعليم  للمشروعات 
م���ن األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل����ألوق����اف م��م��ث��ا ل��ل��ص��ن��دوق ال��وق��ف��ي 

للتنمية الصحية. 
الكوادر  الخبرة وتدريب  املركز بنقل  ال��ى رغبة  واش��ارت 
كيفية  على  ال��ع��ام  التعليم  م���دارس  ف��ي  الوطنية  الكويتية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ذوي ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ال��خ��اص��ة ب��ال��ف��ص��ول 
مبدأ  الحكومية عبر تطبيق  وامل����دارس  ال��ع��ادي��ة  ال��دراس��ي��ة 
البسيطة واملتوسطة  الخاصة  التعلم  دمج ذوي صعوبات 

قدر اإلمكان.

|   كتبت هبة الحنفي   |

دع����ت رئ��ي��س��ة ج��م��ع��ي��ة م��س��اب��ق��ة 
امل��ت��م��ي��زة  واالس����������رة  امل���ث���ال���ي���ة  االم 
ال����ش����ي����خ����ة ف����ري����ح����ة األح������م������د إل����ى 
االه��ت��م��ام أك��ث��ر ف��ي ن���ادي امل��ع��اق��ني، 
بهذه  تهتم  التي  املؤسسات  وكافة 
ال���ش���ري���ح���ة ال���ع���زي���زة ع���ل���ى ق��ل��وب��ن��ا 
ج���م���ي���ع���ا، م���ش���ي���دة ب����م����ب����ادرة رج���ل 
األعمال نواف العدواني في تكريم 

ابطالنا املعاقني.
األحمد  فريحة  الشيخة  وق��ال��ت 
ف��������ي ت�����ص�����ري�����ح ص�����ح�����اف�����ي خ�����ال 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ح���ف���ل ت���ك���ري���م اب���ط���ال 
ال���ك���وي���ت امل���ع���اق���ني ب���ح���ض���ور ع���دد 
م�����ن ال�����س�����ف�����راء وامل����ح����اف����ظ����ني »ان�����ا 
س��ع��ي��دة ب��م��ا ش��اه��دت��ه م��ن م��ب��ادرة 
رج������ل االع�����م�����ال ن�������واف ال����ع����دوان����ي 
ب��ت��ك��ري��م اخ���وان���ه امل��ع��اق��ني االب��ط��ال 
ال������ذي اب����دع����وا ف����ي ك���اف���ة امل���ج���االت 
املزيد من  لهم  الرياضية«، متمنية 

االنجازات.
وب����������دوره����������ا، ت����م����ن����ت ال����رئ����ي����س 
ل��ن��ادي امل��ع��اق��ني الشيخة  ال��ف��خ��ري 
ت����ح����ذو  أن  ال�����ع�����ب�����دال�����ل�����ه  ش����ي����خ����ة 
م�����ؤس�����س�����ات ال����ق����ط����اع����ني ال����خ����اص 
وال���ح���ك���وم���ي ح�����ذو رج�����ل االع���م���ال 
العدواني في  املتميز نواف  الشاب 

تكريم ابنائهم املعاقني.
هذه  تكريم  »ت��زام��ن  أن  وتابعت 
ال���ف���ئ���ة ال����ع����زي����زة ع���ل���ى ق���ل���وب���ن���ا م��ع 

خمسني  ب��م��رور  الكويت  احتفاالت 
ع���ام���ا ع���ل���ى االس����ت����ق����ال وع��ش��ري��ن 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
ع��ل��ى ت��ول��ي ص��اح��ب ال��س��م��و مسند 
االمارة لهي ايام سعيدة نتمنى من 

الله ان يديمها علينا«. 
وت�����وج�����ه�����ت ال����ش����ي����خ����ة ش���ي���خ���ة 
ال���ع���ب���دال���ل���ه ب��ال��ت��ح��ي��ة ال�����ى ش��ب��اب 
ال���ك���وي���ت ال����ذي����ن ي���ت���س���اب���ق���ون ع��ل��ى 
الشيخة  ش��اك��رة  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل 

ف��ري��ح��ة االح���م���د ع��ل��ى م��ش��ارك��ت��ه��ا، 
واع����ض����اء ال��س��ل��ك ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي، 
ابنائنا  مشاركة  على  واملحافظني، 

املعاقني في هذا الحفل.
وخ����ت����م����ت ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل��ل��ش��ع��ب 
ال���ك���وي���ت���ي ع���ل���ى امل���ك���رم���ة االم���ي���ري���ة 
السخية وقالت »هي ليس بغريبة 

على والد الجميع«.
 ومن جهته، توجه رجل األعمال 
نواف العدواني بالشكر الى جميع 
ال���ح���ض���ور، واع�����دا امل��ع��اق��ني ب��م��زي��د 
م��ن ال��دع��م��ني امل����ادي وامل��ع��ن��وي في 
املزيد  على  لحضهم  املقبلة  االي���ام 
من االبداع، كاشفا أن توجهه املقبل 
سيكون لدعم كافة مؤسسات ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة م��ن مسنني 
وايتام ومعاقني، الى جانب تنظيم 
دورات رمضانية الى جانب العديد 

من املشاريع الخيرية.
ف�����ي امل����ق����اب����ل، ت����وج����ه أم������ني س��ر 
ن������ادي امل���ع���اق���ني ش���اف���ي ال���ه���اج���ري 
بالشكر لرجل األعمال على تكريمه 
أبطال الكويت من إخوانه املعاقني، 
متمنيا أن يكون هذا التكريم قدوة 
ت���ق���ت���دي ب���ه���ا م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
املدني والقطاع الخاص، متمنيا ان 
تستمر ه��ذه االح��ت��ف��االت، متوجها 
ابو  ال��ى  بالشكر  وامل��ع��اق��ني  باسمه 
ال���ك���وي���ت ص����اح����ب ال���س���م���و األم���ي���ر 
الشيخ صباح االحمد، على املكرمة 

االميرية السخية.

أش���اد ف��ري��ق م��ن خ��ب��راء ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ب��خ��ط��وات اص��اح 
التعليم في الكويت »واستمرار سعي القائمني على املنظومة 
التعليمية للوصول إلى الجودة الشاملة في محاور العمل 
التربوي والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة 

اإلنمائية لوزارة التربية للسنوات -2010 2014«.
االرتقاء  الفريق خ��ال ورش��ة عمل مع فريق  واستعرض 
وتطوير  التعليمية  للعملية  ال��داخ��ل��ي��ة  ة  ال��ك��ف��اء بعناصر 
أن��واع  ة  ف��ي ظ��ل نظام م��رن للتجريب بكفاء ط��رق التدريس 
وكيل  وامل��ت��اب��ع��ة  اإلش����راف  لجنة  رئيسة  بحضور  التعليم 
التعليم العام بوزارة التربية منى اللوغاني ورئيس لجنة 
االرتقاء مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر 
الهيم  ال��ص��ال وطلق  العموم منى  م���دراء  اللجان  ورؤس���اء 

الدكتور سعود الحربي باإلضافة لعدد من أعضاء اللجان 
التي  االميركية  املتحدة  ال��والي��ات  تجربة  استعرض  حيث 
الجامعات وتمييز  املنهجي في نظام  التغير  توضح مدى 
الطلبة الفائقني واملجتهدين وإلحاقهم بفصول خاصة كما 
التعليم  تطوير  وعملية  ع��م��ان  سلطنة  تجربة  اس��ت��ع��رض 
منذ عام 1970 وحتى عامنا الحالي وذلك لوضع أولويات 
ال��ع��م��ل ورؤي����ة ل���أله���داف وت��ح��دي��د امل��ع��وق��ات خ���ال تطبيق 
الخطة اإلنمائية لوزارة التربية التي تأتي ضمن مهام لجنة 
االرتقاء في تحليل نتائج التحصيل للمتعلمني في صفوف 

النقل باملراحل التعليمية بالكويت.
وحدد الفريق األهداف التي تعمق مفهوم جودة التعليم 
والسياسات  الجودة  نظم  ووض��ع  التعليمية  املنظومة  في 

التعليم  لتحسني  التحويلية  املقاربة  أج��ل  من  واملمارسات 
وع��م��ل رؤي����ة م��ش��ت��رك��ة م��ح��ددة ب��وض��وح وم���ط���ورة بالعمل 
الجماعي من أجل التحول من التوسع والصيانة إلى فلسفة 
ال��ق��ي��ادة وال���ج���ودة لخلق ب��ي��ئ��ات ج��ي��دة وم��م��ارس��ات أفضل 
لتخريج طاب ذوي أداء عاٍل لجعلهم مواطنني جيدين على 

مستوى الوطن.
وت����ط����رق ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى ال����ورش����ة إل�����ى ت���ح���دي���د خ��م��س 
خ��ص��ائ��ص للمنظمات ال��ت��ي ت��ت��س��م ب�����األداء ال��ع��ال��ي وال��ت��ي 
ت��ت��م��ح��ور ح����ول اإلت���ق���ان ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة وال��ن��م��اذج 
والتفكير  ال��ج��م��اع��ي  والتعليم  امل��ش��ت��رك��ة  وال���رؤي���ة  ال��ف��ك��ري��ة 
بالنظم، موضحني أن أكثر تلك الجوانب أهمية هي النماذج 

الفكرية والتفكير بالنظم.

أك�����دت وزي������رة ال��ت��رب��ي��ة وزي������رة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ال���دك���ت���ورة 
موضي الحمود ان مواعيد اجازة عطلة الربيع للعام الدراسي 
2011/2010 في موعدها من 30 /1 /2011 ولغاية 11 /2 /2011 
حيث سيكون بدء الدوام في 13 /2/ 2011 علما بأن االختبارت 
املؤجلة ستكون في موعدها من 14 /2 /2011 وحتى 22 /2/ 
 15 وم��ن  الديني«  »املعهد  الثانوي  عشر  الثاني  للصف   2011
/2/ 2011 حتى 24 /2/ 2011 للصفوف العاشر والحادي عشر 

والثاني عشر الثانوي »األدبي والعلمي«.
واش��ارت الحمود ال��ى ان ال���وزارة ستطبق اللوائح الخاصة 

ب��ن��ظ��ام ال��ح��ض��ور وال���غ���ي���اب امل��ع��م��ول ب��ه��ا ح��رص��ا م��ن��ه��ا على 
بالتقيد  ام��وره��م  واول��ي��اء  بابنائها  وتهيب  الطالب،  مصلحة 

بالنظم واللوائح، متمنية للجميع التوفيق والنجاح
اللوغاني  منى  ال��ع��ام  للتعليم  التربية  وزارة  وكيلة  ون��ف��ت 
ما تم تداوله صباح امس في االوس��اط التربية وبني املعلمني 
واولياء االمور بان اجازة منصف العام الدراسي 2010 /2011 
»ستمتد ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ش��ه��ر ف��ب��راي��ر امل��ق��ب��ل«، م��ؤك��دة ان وزارة 
ال��دوام  ب��دء  ال��خ��اص بمواعيد   1 رق��م  بالقرار  التربية »ملتزمة 

واالجازات الرسمية واالختبارات«.

ودعت اللوغاني اولياء االمور الى »عدم االلتفات ملثل هذه 
االشاعات والتي تهدف الرباك العملية التعليمية والتربوية«، 
الدراسية مسبقًا  العام وضع خطته  التعليم  ان »قطاع  مبينة 
وقبل صدور القرار رقم 1 وعليه تم تحديد االجازات ومواعيد 

االختبارات وفق تلك الخطة«.
وف���ي االط����ار ن��ف��س��ه، اك���د م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ب��االن��اب��ة ب��اس��ل ال��س��ب��ت ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي »ع��دم 
صحة ما تم ت��داول��ه بهذا ال��ش��أن«، مشيرا ال��ى »ال��ت��زام ال��وزارة 

بقرارها رقم )1( الخاص في االجازات«.

عّزي في املطيري:
ُ

نقابة املوانئ ت
هل أصبحت املخافر أوكار تعذيب؟

ق�����دم رئ���ي���س ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ل���ني ب��م��ؤس��س��ة امل���وان���ئ 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ن��وخ��ذة ع��ل��ي ال��س��ك��ون��ي خ��ال��ص ال��ع��زاء 

ألسرة املرحوم محمد غزاي املطيري.
وق�����ال ال���س���ك���ون���ي: ان م���ا ق����ام ب���ه رج�����ال ال��داخ��ل��ي��ة 
يعتبر  امل���وت  ح��ت��ى  امل��ط��ي��ري  امل��ت��ه��م محمد  بتعذيب 
 أس�����ود وق��ب��ي��ح��ًا« ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وت��ع��ل��و 

ً
»س���ج���ا

البعد  ك��ل  التعذيب وه��ي بعيدة  ك��ل ص��ور  صفحاته 
عن حفظ الكرامة.

وت��س��اءل: »ه��ل وص��ل اه��م��ال ال��ق��ان��ون واالستهتار 
ب��غ��ي��اب ال��رق��ي��ب ل��ه��ذه ال��درج��ة م��ن امل��ه��ان��ة والبشاعة 

أوك��ار تعذيب  الداخلية  وه��ل أصبحت مخافر وزارة 
ومحابس تذليل للمواطنني؟«.

وق����ال: ان م��ا ح���دث ل��ل��م��واط��ن امل��ط��ي��ري - ج��ري��م��ة قتل 
ب��ش��ع��ة ض����د اإلن���س���ان���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع ب���أك���م���ل���ه. وأض�����اف 
السكوني: يجب على وزارة الداخلية ان تؤهل ضباطها 
وال��دس��ت��وري��ة  امل��دن��ي��ة  بالحقوق  تلزمهم  وان  وأف���راده���ا 
للمتهمني وباألخص املادة 43 من الدستور التي تنص 
ع��ل��ى أن امل��ت��ه��م ب����ريء ح��ت��ى ت��ث��ب��ت ادان���ت���ه ف��ي محاكمة 
ملمارسة  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن  قانونية 

حق الدفاع ويحظر ايذاء املتهم جسمانيًا أو معنويًا.

|   كتب غانم السليماني   |

احتفلت جريدة »الشرق« بتكريم 
ف��ي م��ج��االت  ك��وك��ب��ة م��ن املتميزين 
متنوعة في احتفالية اقيمت تحت 
رعاية الشيخ مبارك عبدالله املبارك 
ال��ص��ب��اح ال���ذي وزع ال��ج��وائ��ز على 
املكرمني في صالة منطقة الخالدية 

مساء اول من امس.
وقال راعي الحفل الشيخ مبارك 
تعتبر  ال  العظيمة  »ال��ش��ع��وب  ان 
املبدعني من ابنائها مجرد ذكرى 
وانما تعتبرهم معالم على طريق 

انتصاراتها.
واض�����اف »ل��ق��د ح��ق��ق��ت ال��ب��ل��دان 
ال��راق��ي��ة خ��ط��وات مهمة ف��ي طريق 
التقدم واالزدهار حني عرفت كيف 
بالشكل  لديها  االن��س��ان  تستثمر 
االم����ث����ل، وت���ق���در ج���ه���ود امل��ب��دع��ني 
وت�����ك�����رم�����ه�����م ب�����م�����ا ي���س���ت���ح���ق���ون���ه 
ل��ي��واص��ل��وا م��س��ي��رت��ه��م ول��ي��ك��ون��وا 
قدوة لاخرين وحافزا لهم، فتسع 
دائ�����رة امل��ب��دع��ني، وت��ت��ط��ور ال��ب��اد 
وح���ق���ق االه���������داف ال���ك���ب���ي���رة ال��ت��ي 

تسعى اليها«.
نفتخر  الكويت  في  نحن  وزاد: 
ب����ه����ؤالء امل���ب���دع���ني ال����ذي����ن ع��م��ل��وا 
وتعبوا واجتهدوا، وقدموا للوطن 
عصارة فكرهم وجهدهم فحققوا 
ان����ج����ازات م��ل��م��وس��ة ف���ي م��ي��ادي��ن 
ف��ان��ه��م يستحقون  وب���ه���ذا  ش��ت��ى، 
م��ن��ا ال��ت��ك��ري��م وال���ت���ق���دي���ر، ع��رف��ان��ًا 
بما بذلوه وتحفيزًا لآلخرين كي 
ن��ه��ج��ه��م، فتتكامل  ع��ل��ى  ي��س��ي��روا 
الجهود لارتقاء ببادنا الغالية، 
ل���ت���ت���ب���وأ أع�����ل�����ى األم����ك����ن����ة وارف�������ع 
ال���درج���ات، وان��ن��ي اذ اب���ارك اليوم 
لهؤالء االخوة واالخوات املبدعني، 
واه��ن��ئ��ه��م ع��ل��ى م���ا ق���ام���وا ب���ه في 
سبيل رفعة الوطن وانطاقته في 

ميدان الحضارة اإلنسانية.
واش�������ار ال�����ى ان ال���ح���ف���ل ي��ه��دف 
ل��ه��ؤالء املبدعني  ال��ج��م��ي��ل  ال���ى رد 
ل����ت����ظ����ل اس������م������اؤه������م خ������ال������دة ف��ي 
ضمير ال��ك��وي��ت«، ف��أل��ف ش��ك��ر ملن 
ع��م��ل واج��ت��ه��د واب�����دع، واس��ت��ح��ق 
التكريم، وال��ف شكر لايدي التي 
ت��ك��رم ه���ذه امل��ش��اع��ل امل��ض��ي��ئ��ة في 

وجدان االمة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال رئ��ي��س جريدة 
»ال��ش��رق« ف��واز الشمري ان العمل 
االن���س���ان���ي وامل��ث��م��ر امل���ب���ارك ال���ذي 
س����ي����ائ����م ف������ي ارت�������ق�������اء االوط���������ان 
وازده���اره���ا، ويمنح االن��س��ان ثقة 
بنفسه ل��ي��ق��دم م��زي��دًا م��ن ال��ع��ط��اء 
واالن��ج��ازات،  العمل  دائ���رة  فتكبر 
وت����ت����ح����ق����ق االه�������������داف واالح����������ام 
والطموحات ذلك هو ما يقوم به 
املبدعون من ابناء الوطن، والذين 
ال�����ذات، ليعطوا  ت���ج���اوزوا ح����دود 
ال�����وط�����ن م�����ن ع�����ص�����ارة ارواح�����ه�����م، 
وع����ق����ول����ه����م، وي����رس����م����وا خ���ارط���ة 

املستقبل املشرق الواعد.
وقال »نحن اليوم تقف لتكريم 
ه��������ؤالء امل����ب����دع����ني، وه������و اق������ل م��ا 
ت���ج���اه���ه���م،  ب������ه  ن�����ق�����وم  ان  ي���م���ك���ن 
لبناء  امل��ت��ح��ض��رة تسعى  ف��ال��دول 
االن���س���ان وااله���ت���م���ام ب����ه، وم��ن��ح��ه 
ع����وام����ل ال���ث���ق���ة وال����ق����وة وال���ع���ط���اء 
ليقدم اك��ث��ر، وي��ب��دع اك��ث��ر، ويكون 
مثله،  ليصبحوا  لآلخرين  حافزًا 
وعندئذ تكثر املوارد الطيبة التي 
ت���ص���ب ف����ي ح�����وض ال����وط����ن خ��ي��رًا 

ونماء.
واض�������اف ان���ن���ا اذ ن���ك���رم ال���ي���وم 
ه�������ؤالء امل���ب���دع���ني ال����ذي����ن ض��ح��وا 
ب���ال���وق���ت وال���ج���ه���د وال�����راح�����ة ف��ي 
املهمة  الوطن، وهي  سبيل خدمة 
االن��ب��ل واالس���م���ى، ف��ان��ن��ا ن��أم��ل ان 
ي���ت���م االه����ت����م����ام ب���ك���ل امل���ب���دع���ني م��ن 

ق��ب��ل ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، 
وم���ن���ح���ه���م ال����رع����اي����ة م���ن���ذ ال��ص��غ��ر 
للعمل  واس��ع  امامهم مجال  ليكون 

والعطاء واالنجاز.
من جانبها، قالت الدكتورة هند 
الشومر في كلمة انابة من املكرمني 
»م�����ن دواع�������ي س�������روري وس���ع���ادت���ي 
ان ات�����ش�����رف ن���ي���اب���ة ع�����ن زم���ي���ات���ي 
وزم��ائ��ي امل��ك��رم��ني وب��االص��ال��ة عن 
ن���ف���س���ي الت�����ق�����دم ب����خ����ال����ص ال���ش���ك���ر 
واالم���ت���ن���ان مل���ا ش��م��ل��ت��م��ون��ا ب���ه من 
ت���ك���ري���م وت���ق���دي���ر واخ������ص ب��ال��ش��ك��ر 
فواز الشمري رئيس تحرير جريدة 

»الشرق« واسرة الجريدة على هذه 
امل����ب����ادرة ال��ك��ري��م��ة س��ن��وي��ًا، وك��ذل��ك 
ال���ش���ك���ر م�����وص�����ول ل���ل���ش���ي���خ م���ب���ارك 
ع���ب���دال���ل���ه امل������ب������ارك ال����ص����ب����اح ع��ل��ى 

رعايته الكريمة لهذا الحفل«.
امل��ن��اس��ب��ة  ان »ه�������ذه  واض������اف������ت: 
ج��ري��دة  ادارة  ووع���ي  ادراك  تعكس 
ال���ش���رق مل��س��ؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
ودوره�������������ا ال��������ري��������ادي ف������ي م���س���ي���رة 
كما  للمبدعني،  وتقديرها  التنمية 
من  الكثير  تحمل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ان 
امل���ع���ان���ي وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا االه��ت��م��ام 

بالتنمية البشرية«.

... ويكرم متميزة

... ويتوسط كاملة العياد وليلى العثمان ونورية الصبيح

)تصوير أسعد عبدالله( الحضور    فريحة األحمد وشيخة العبدالله تكرمان األبطال

شيخة العبدالله ترحب بالشيخة فريحة

• شيخة العبدالله: 
نتمنى أن تحذو 

مؤسسات 
القطاعني الخاص 

والحكومي حذو 
العدواني

• نواف العدواني: 
مزيد من الدعم 

املادي واملعنوي 
في األيام املقبلة 
لحض املعاقني 

على اإلبداع

• العبدالله: الشعوب العظيمة تعتبر مبدعيها 
معالم على طريق انتصاراتها

• الشمري: املتميزون من أبناء الوطن 
يرسمون خارطة املستقبل املشرق

املكرمون من النادي الكويتي للمعاقني
- عادل فهاد سالم عيد العجمي 

- عبدالرحمن عادل جاسم القالف
- عبدالله احمد عبدالله مشاري السيف

 - ماجد حجاب شالش الضايع
- حمد علي محمد حجي

املخترعون

- مريم جابر الحسني

- عبدالعزيز العريعر

- عبدالله الحشاش

- نهاد بهبهاني

- صادق احمد غلوم قاسم

- ضافر جبرين العصيمي

- طارق عبدالجليل البحري
- احمد الفي املطيري

- ابراهيم راشد الرشدان
- عبدالله العيدان

- احمد سفر الجعفر
- ضياء علي الفايز

- فهد الهويشل

محليات12 www.alraimedia.comlssue No.(A0 -11525) • Thursday 20 Jan. 2011 الخميس 20 يناير • (A0 -11525) العدد

)تصوير علي السالم( الشيخ مبارك العبدالله مع املكرمني  

في حفل ضم كوكبة من الرواد واملتميزين

مت مبدعي الكويت »الشرق« كرَّ

أعلنت تطبيق لوائح الحضور والغياب

»التربية« تنفي إطالة إجازة منتصف العام:
 في موعدها من 30 يناير حتى 11 فبراير

البنك الدولي يشيد بخطوات إصالح التعليم 
وسعي الكويت للوصول إلى الجودة الشاملة

أشادت بمبادرة نواف العدواني في تكريم أبطاله

فريحة األحمد: نادي املعاقني
في حاجة إلى املزيد من االهتمام 

مركز تقويم الطفل ينهي املرحلة الثانية 
من مشروع مدارس الدمج التعليمي

كونا- أكدت مدير عام مركز تقويم وتعليم الطفل فاتن البدر 
ان��ت��ه��اء م���ش���روع م�����دارس ال���دم���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن م��رح��ل��ت��ي جمع 
يبدأ مرحلته  أن  أرب��ع مراحل على  املعلومات والتوعية من بني 

الثالثة الخاصة بالفرز في مارس املقبل.
 وقالت البدر في تصريح صحافي »ان املركز انهى آخر دوراته 
التدريبية املقامة ضمن املرحلة الثانية التي احتوت على اكثر من 

60 محاضرة و8 دورات تدريبية رئيسية«. 
وذك��رت ان املركز »استضاف فريقا بريطانيا متخصصا من 
م��دارس  سبع  ن��اظ��رات  لتدريب  البريطاني  امللكي  االدارة  معهد 
اب��ت��دائ��ي��ة م��ت��م��ي��زة ف��ي منطقة م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر ف��ي م��ج��ال االدارة 

املدرسية وتحقيق الجودة على مدى اسبوع«. 
واوض����ح����ت ان امل���رك���ز ب����دأ ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع م������دارس ال��دم��ج 

التعليمي على سبيل التجربة في منطقة مبارك الكبير التعليمية 
لألوقاف  العامة  األمانة  من  وبدعم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
وال���ش���ؤون االس��ام��ي��ة وم��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ب��راء واالس��ت��ش��اري��ني 
امل��ح��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني اع���ت���ب���ارا م���ن م��ط��ل��ع م�����ارس امل���اض���ي فيما 
تستغرق مدة املشروع ثاث سنوات ويشمل املدارس االبتدائية 

كافة في منطقة مبارك الكبير التعليمية وعددها 28 مدرسة.
وبينت ان فكرة املشروع جاءت امتدادا لاهداف االستراتيجية 
وامل��س��ان��دة  ال��دع��م  بتوفير  ال��خ��اص��ة  الطفل  وتعليم  تقويم  مل��رك��ز 
ال��ت��رب��ي��ة من  م����دارس وزارة  ف��ي  التعلم  ل��ل��ط��اب ذوي ص��ع��وب��ات 
خال توفير الخدمات املختلفة التي تساعدهم في التغلب على 

املشكات التي تقابلهم في حياتهم املدرسية. 
واكدت البدر حرص املركز على التعاون املستمر والبناء 

م��ع وزارة ال��ت��رب��ي��ة م��ن اج���ل خ��دم��ة ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات في 
م��خ��ت��ل��ف م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام الس��ي��م��ا ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
ص����ع����وب����ات ف�����ي ال���ت���ع���ل���م م���ن���وه���ة ب���ال���ن���ج���اح���ات امل���ت���ك���ررة 
الطفل بدعم  التي نفذها مركز تقويم وتعليم  للمشروعات 
م���ن األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل����ألوق����اف م��م��ث��ا ل��ل��ص��ن��دوق ال��وق��ف��ي 

للتنمية الصحية. 
الكوادر  الخبرة وتدريب  املركز بنقل  ال��ى رغبة  واش��ارت 
كيفية  على  ال��ع��ام  التعليم  م���دارس  ف��ي  الوطنية  الكويتية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ذوي ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ال��خ��اص��ة ب��ال��ف��ص��ول 
مبدأ  الحكومية عبر تطبيق  وامل����دارس  ال��ع��ادي��ة  ال��دراس��ي��ة 
البسيطة واملتوسطة  الخاصة  التعلم  دمج ذوي صعوبات 

قدر اإلمكان.

|   كتبت هبة الحنفي   |

دع����ت رئ��ي��س��ة ج��م��ع��ي��ة م��س��اب��ق��ة 
امل��ت��م��ي��زة  واالس����������رة  امل���ث���ال���ي���ة  االم 
ال����ش����ي����خ����ة ف����ري����ح����ة األح������م������د إل����ى 
االه��ت��م��ام أك��ث��ر ف��ي ن���ادي امل��ع��اق��ني، 
بهذه  تهتم  التي  املؤسسات  وكافة 
ال���ش���ري���ح���ة ال���ع���زي���زة ع���ل���ى ق��ل��وب��ن��ا 
ج���م���ي���ع���ا، م���ش���ي���دة ب����م����ب����ادرة رج���ل 
األعمال نواف العدواني في تكريم 

ابطالنا املعاقني.
األحمد  فريحة  الشيخة  وق��ال��ت 
ف��������ي ت�����ص�����ري�����ح ص�����ح�����اف�����ي خ�����ال 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ح���ف���ل ت���ك���ري���م اب���ط���ال 
ال���ك���وي���ت امل���ع���اق���ني ب���ح���ض���ور ع���دد 
م�����ن ال�����س�����ف�����راء وامل����ح����اف����ظ����ني »ان�����ا 
س��ع��ي��دة ب��م��ا ش��اه��دت��ه م��ن م��ب��ادرة 
رج������ل االع�����م�����ال ن�������واف ال����ع����دوان����ي 
ب��ت��ك��ري��م اخ���وان���ه امل��ع��اق��ني االب��ط��ال 
ال������ذي اب����دع����وا ف����ي ك���اف���ة امل���ج���االت 
املزيد من  لهم  الرياضية«، متمنية 

االنجازات.
وب����������دوره����������ا، ت����م����ن����ت ال����رئ����ي����س 
ل��ن��ادي امل��ع��اق��ني الشيخة  ال��ف��خ��ري 
ت����ح����ذو  أن  ال�����ع�����ب�����دال�����ل�����ه  ش����ي����خ����ة 
م�����ؤس�����س�����ات ال����ق����ط����اع����ني ال����خ����اص 
وال���ح���ك���وم���ي ح�����ذو رج�����ل االع���م���ال 
العدواني في  املتميز نواف  الشاب 

تكريم ابنائهم املعاقني.
هذه  تكريم  »ت��زام��ن  أن  وتابعت 
ال���ف���ئ���ة ال����ع����زي����زة ع���ل���ى ق���ل���وب���ن���ا م��ع 

خمسني  ب��م��رور  الكويت  احتفاالت 
ع���ام���ا ع���ل���ى االس����ت����ق����ال وع��ش��ري��ن 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
ع��ل��ى ت��ول��ي ص��اح��ب ال��س��م��و مسند 
االمارة لهي ايام سعيدة نتمنى من 

الله ان يديمها علينا«. 
وت�����وج�����ه�����ت ال����ش����ي����خ����ة ش���ي���خ���ة 
ال���ع���ب���دال���ل���ه ب��ال��ت��ح��ي��ة ال�����ى ش��ب��اب 
ال���ك���وي���ت ال����ذي����ن ي���ت���س���اب���ق���ون ع��ل��ى 
الشيخة  ش��اك��رة  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل 

ف��ري��ح��ة االح���م���د ع��ل��ى م��ش��ارك��ت��ه��ا، 
واع����ض����اء ال��س��ل��ك ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي، 
ابنائنا  مشاركة  على  واملحافظني، 

املعاقني في هذا الحفل.
وخ����ت����م����ت ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل��ل��ش��ع��ب 
ال���ك���وي���ت���ي ع���ل���ى امل���ك���رم���ة االم���ي���ري���ة 
السخية وقالت »هي ليس بغريبة 

على والد الجميع«.
 ومن جهته، توجه رجل األعمال 
نواف العدواني بالشكر الى جميع 
ال���ح���ض���ور، واع�����دا امل��ع��اق��ني ب��م��زي��د 
م��ن ال��دع��م��ني امل����ادي وامل��ع��ن��وي في 
املزيد  على  لحضهم  املقبلة  االي���ام 
من االبداع، كاشفا أن توجهه املقبل 
سيكون لدعم كافة مؤسسات ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة م��ن مسنني 
وايتام ومعاقني، الى جانب تنظيم 
دورات رمضانية الى جانب العديد 

من املشاريع الخيرية.
ف�����ي امل����ق����اب����ل، ت����وج����ه أم������ني س��ر 
ن������ادي امل���ع���اق���ني ش���اف���ي ال���ه���اج���ري 
بالشكر لرجل األعمال على تكريمه 
أبطال الكويت من إخوانه املعاقني، 
متمنيا أن يكون هذا التكريم قدوة 
ت���ق���ت���دي ب���ه���ا م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
املدني والقطاع الخاص، متمنيا ان 
تستمر ه��ذه االح��ت��ف��االت، متوجها 
ابو  ال��ى  بالشكر  وامل��ع��اق��ني  باسمه 
ال���ك���وي���ت ص����اح����ب ال���س���م���و األم���ي���ر 
الشيخ صباح االحمد، على املكرمة 

االميرية السخية.

أش���اد ف��ري��ق م��ن خ��ب��راء ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ب��خ��ط��وات اص��اح 
التعليم في الكويت »واستمرار سعي القائمني على املنظومة 
التعليمية للوصول إلى الجودة الشاملة في محاور العمل 
التربوي والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة 

اإلنمائية لوزارة التربية للسنوات -2010 2014«.
االرتقاء  الفريق خ��ال ورش��ة عمل مع فريق  واستعرض 
وتطوير  التعليمية  للعملية  ال��داخ��ل��ي��ة  ة  ال��ك��ف��اء بعناصر 
أن��واع  ة  ف��ي ظ��ل نظام م��رن للتجريب بكفاء ط��رق التدريس 
وكيل  وامل��ت��اب��ع��ة  اإلش����راف  لجنة  رئيسة  بحضور  التعليم 
التعليم العام بوزارة التربية منى اللوغاني ورئيس لجنة 
االرتقاء مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر 
الهيم  ال��ص��ال وطلق  العموم منى  م���دراء  اللجان  ورؤس���اء 

الدكتور سعود الحربي باإلضافة لعدد من أعضاء اللجان 
التي  االميركية  املتحدة  ال��والي��ات  تجربة  استعرض  حيث 
الجامعات وتمييز  املنهجي في نظام  التغير  توضح مدى 
الطلبة الفائقني واملجتهدين وإلحاقهم بفصول خاصة كما 
التعليم  تطوير  وعملية  ع��م��ان  سلطنة  تجربة  اس��ت��ع��رض 
منذ عام 1970 وحتى عامنا الحالي وذلك لوضع أولويات 
ال��ع��م��ل ورؤي����ة ل���أله���داف وت��ح��دي��د امل��ع��وق��ات خ���ال تطبيق 
الخطة اإلنمائية لوزارة التربية التي تأتي ضمن مهام لجنة 
االرتقاء في تحليل نتائج التحصيل للمتعلمني في صفوف 

النقل باملراحل التعليمية بالكويت.
وحدد الفريق األهداف التي تعمق مفهوم جودة التعليم 
والسياسات  الجودة  نظم  ووض��ع  التعليمية  املنظومة  في 

التعليم  لتحسني  التحويلية  املقاربة  أج��ل  من  واملمارسات 
وع��م��ل رؤي����ة م��ش��ت��رك��ة م��ح��ددة ب��وض��وح وم���ط���ورة بالعمل 
الجماعي من أجل التحول من التوسع والصيانة إلى فلسفة 
ال��ق��ي��ادة وال���ج���ودة لخلق ب��ي��ئ��ات ج��ي��دة وم��م��ارس��ات أفضل 
لتخريج طاب ذوي أداء عاٍل لجعلهم مواطنني جيدين على 

مستوى الوطن.
وت����ط����رق ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى ال����ورش����ة إل�����ى ت���ح���دي���د خ��م��س 
خ��ص��ائ��ص للمنظمات ال��ت��ي ت��ت��س��م ب�����األداء ال��ع��ال��ي وال��ت��ي 
ت��ت��م��ح��ور ح����ول اإلت���ق���ان ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة وال��ن��م��اذج 
والتفكير  ال��ج��م��اع��ي  والتعليم  امل��ش��ت��رك��ة  وال���رؤي���ة  ال��ف��ك��ري��ة 
بالنظم، موضحني أن أكثر تلك الجوانب أهمية هي النماذج 

الفكرية والتفكير بالنظم.

أك�����دت وزي������رة ال��ت��رب��ي��ة وزي������رة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ال���دك���ت���ورة 
موضي الحمود ان مواعيد اجازة عطلة الربيع للعام الدراسي 
2011/2010 في موعدها من 30 /1 /2011 ولغاية 11 /2 /2011 
حيث سيكون بدء الدوام في 13 /2/ 2011 علما بأن االختبارت 
املؤجلة ستكون في موعدها من 14 /2 /2011 وحتى 22 /2/ 
 15 وم��ن  الديني«  »املعهد  الثانوي  عشر  الثاني  للصف   2011
/2/ 2011 حتى 24 /2/ 2011 للصفوف العاشر والحادي عشر 

والثاني عشر الثانوي »األدبي والعلمي«.
واش��ارت الحمود ال��ى ان ال���وزارة ستطبق اللوائح الخاصة 

ب��ن��ظ��ام ال��ح��ض��ور وال���غ���ي���اب امل��ع��م��ول ب��ه��ا ح��رص��ا م��ن��ه��ا على 
بالتقيد  ام��وره��م  واول��ي��اء  بابنائها  وتهيب  الطالب،  مصلحة 

بالنظم واللوائح، متمنية للجميع التوفيق والنجاح
اللوغاني  منى  ال��ع��ام  للتعليم  التربية  وزارة  وكيلة  ون��ف��ت 
ما تم تداوله صباح امس في االوس��اط التربية وبني املعلمني 
واولياء االمور بان اجازة منصف العام الدراسي 2010 /2011 
»ستمتد ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ش��ه��ر ف��ب��راي��ر امل��ق��ب��ل«، م��ؤك��دة ان وزارة 
ال��دوام  ب��دء  ال��خ��اص بمواعيد   1 رق��م  بالقرار  التربية »ملتزمة 

واالجازات الرسمية واالختبارات«.

ودعت اللوغاني اولياء االمور الى »عدم االلتفات ملثل هذه 
االشاعات والتي تهدف الرباك العملية التعليمية والتربوية«، 
الدراسية مسبقًا  العام وضع خطته  التعليم  ان »قطاع  مبينة 
وقبل صدور القرار رقم 1 وعليه تم تحديد االجازات ومواعيد 

االختبارات وفق تلك الخطة«.
وف���ي االط����ار ن��ف��س��ه، اك���د م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ب��االن��اب��ة ب��اس��ل ال��س��ب��ت ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي »ع��دم 
صحة ما تم ت��داول��ه بهذا ال��ش��أن«، مشيرا ال��ى »ال��ت��زام ال��وزارة 

بقرارها رقم )1( الخاص في االجازات«.

عّزي في املطيري:
ُ

نقابة املوانئ ت
هل أصبحت املخافر أوكار تعذيب؟

ق�����دم رئ���ي���س ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ل���ني ب��م��ؤس��س��ة امل���وان���ئ 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ن��وخ��ذة ع��ل��ي ال��س��ك��ون��ي خ��ال��ص ال��ع��زاء 

ألسرة املرحوم محمد غزاي املطيري.
وق�����ال ال���س���ك���ون���ي: ان م���ا ق����ام ب���ه رج�����ال ال��داخ��ل��ي��ة 
يعتبر  امل���وت  ح��ت��ى  امل��ط��ي��ري  امل��ت��ه��م محمد  بتعذيب 
 أس�����ود وق��ب��ي��ح��ًا« ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وت��ع��ل��و 

ً
»س���ج���ا

البعد  ك��ل  التعذيب وه��ي بعيدة  ك��ل ص��ور  صفحاته 
عن حفظ الكرامة.

وت��س��اءل: »ه��ل وص��ل اه��م��ال ال��ق��ان��ون واالستهتار 
ب��غ��ي��اب ال��رق��ي��ب ل��ه��ذه ال��درج��ة م��ن امل��ه��ان��ة والبشاعة 

أوك��ار تعذيب  الداخلية  وه��ل أصبحت مخافر وزارة 
ومحابس تذليل للمواطنني؟«.

وق����ال: ان م��ا ح���دث ل��ل��م��واط��ن امل��ط��ي��ري - ج��ري��م��ة قتل 
ب��ش��ع��ة ض����د اإلن���س���ان���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع ب���أك���م���ل���ه. وأض�����اف 
السكوني: يجب على وزارة الداخلية ان تؤهل ضباطها 
وال��دس��ت��وري��ة  امل��دن��ي��ة  بالحقوق  تلزمهم  وان  وأف���راده���ا 
للمتهمني وباألخص املادة 43 من الدستور التي تنص 
ع��ل��ى أن امل��ت��ه��م ب����ريء ح��ت��ى ت��ث��ب��ت ادان���ت���ه ف��ي محاكمة 
ملمارسة  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن  قانونية 

حق الدفاع ويحظر ايذاء املتهم جسمانيًا أو معنويًا.

|   كتب غانم السليماني   |

احتفلت جريدة »الشرق« بتكريم 
ف��ي م��ج��االت  ك��وك��ب��ة م��ن املتميزين 
متنوعة في احتفالية اقيمت تحت 
رعاية الشيخ مبارك عبدالله املبارك 
ال��ص��ب��اح ال���ذي وزع ال��ج��وائ��ز على 
املكرمني في صالة منطقة الخالدية 

مساء اول من امس.
وقال راعي الحفل الشيخ مبارك 
تعتبر  ال  العظيمة  »ال��ش��ع��وب  ان 
املبدعني من ابنائها مجرد ذكرى 
وانما تعتبرهم معالم على طريق 

انتصاراتها.
واض�����اف »ل��ق��د ح��ق��ق��ت ال��ب��ل��دان 
ال��راق��ي��ة خ��ط��وات مهمة ف��ي طريق 
التقدم واالزدهار حني عرفت كيف 
بالشكل  لديها  االن��س��ان  تستثمر 
االم����ث����ل، وت���ق���در ج���ه���ود امل��ب��دع��ني 
وت�����ك�����رم�����ه�����م ب�����م�����ا ي���س���ت���ح���ق���ون���ه 
ل��ي��واص��ل��وا م��س��ي��رت��ه��م ول��ي��ك��ون��وا 
قدوة لاخرين وحافزا لهم، فتسع 
دائ�����رة امل��ب��دع��ني، وت��ت��ط��ور ال��ب��اد 
وح���ق���ق االه���������داف ال���ك���ب���ي���رة ال��ت��ي 

تسعى اليها«.
نفتخر  الكويت  في  نحن  وزاد: 
ب����ه����ؤالء امل���ب���دع���ني ال����ذي����ن ع��م��ل��وا 
وتعبوا واجتهدوا، وقدموا للوطن 
عصارة فكرهم وجهدهم فحققوا 
ان����ج����ازات م��ل��م��وس��ة ف���ي م��ي��ادي��ن 
ف��ان��ه��م يستحقون  وب���ه���ذا  ش��ت��ى، 
م��ن��ا ال��ت��ك��ري��م وال���ت���ق���دي���ر، ع��رف��ان��ًا 
بما بذلوه وتحفيزًا لآلخرين كي 
ن��ه��ج��ه��م، فتتكامل  ع��ل��ى  ي��س��ي��روا 
الجهود لارتقاء ببادنا الغالية، 
ل���ت���ت���ب���وأ أع�����ل�����ى األم����ك����ن����ة وارف�������ع 
ال���درج���ات، وان��ن��ي اذ اب���ارك اليوم 
لهؤالء االخوة واالخوات املبدعني، 
واه��ن��ئ��ه��م ع��ل��ى م���ا ق���ام���وا ب���ه في 
سبيل رفعة الوطن وانطاقته في 

ميدان الحضارة اإلنسانية.
واش�������ار ال�����ى ان ال���ح���ف���ل ي��ه��دف 
ل��ه��ؤالء املبدعني  ال��ج��م��ي��ل  ال���ى رد 
ل����ت����ظ����ل اس������م������اؤه������م خ������ال������دة ف��ي 
ضمير ال��ك��وي��ت«، ف��أل��ف ش��ك��ر ملن 
ع��م��ل واج��ت��ه��د واب�����دع، واس��ت��ح��ق 
التكريم، وال��ف شكر لايدي التي 
ت��ك��رم ه���ذه امل��ش��اع��ل امل��ض��ي��ئ��ة في 

وجدان االمة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال رئ��ي��س جريدة 
»ال��ش��رق« ف��واز الشمري ان العمل 
االن���س���ان���ي وامل��ث��م��ر امل���ب���ارك ال���ذي 
س����ي����ائ����م ف������ي ارت�������ق�������اء االوط���������ان 
وازده���اره���ا، ويمنح االن��س��ان ثقة 
بنفسه ل��ي��ق��دم م��زي��دًا م��ن ال��ع��ط��اء 
واالن��ج��ازات،  العمل  دائ���رة  فتكبر 
وت����ت����ح����ق����ق االه�������������داف واالح����������ام 
والطموحات ذلك هو ما يقوم به 
املبدعون من ابناء الوطن، والذين 
ال�����ذات، ليعطوا  ت���ج���اوزوا ح����دود 
ال�����وط�����ن م�����ن ع�����ص�����ارة ارواح�����ه�����م، 
وع����ق����ول����ه����م، وي����رس����م����وا خ���ارط���ة 

املستقبل املشرق الواعد.
وقال »نحن اليوم تقف لتكريم 
ه��������ؤالء امل����ب����دع����ني، وه������و اق������ل م��ا 
ت���ج���اه���ه���م،  ب������ه  ن�����ق�����وم  ان  ي���م���ك���ن 
لبناء  امل��ت��ح��ض��رة تسعى  ف��ال��دول 
االن���س���ان وااله���ت���م���ام ب����ه، وم��ن��ح��ه 
ع����وام����ل ال���ث���ق���ة وال����ق����وة وال���ع���ط���اء 
ليقدم اك��ث��ر، وي��ب��دع اك��ث��ر، ويكون 
مثله،  ليصبحوا  لآلخرين  حافزًا 
وعندئذ تكثر املوارد الطيبة التي 
ت���ص���ب ف����ي ح�����وض ال����وط����ن خ��ي��رًا 

ونماء.
واض�������اف ان���ن���ا اذ ن���ك���رم ال���ي���وم 
ه�������ؤالء امل���ب���دع���ني ال����ذي����ن ض��ح��وا 
ب���ال���وق���ت وال���ج���ه���د وال�����راح�����ة ف��ي 
املهمة  الوطن، وهي  سبيل خدمة 
االن��ب��ل واالس���م���ى، ف��ان��ن��ا ن��أم��ل ان 
ي���ت���م االه����ت����م����ام ب���ك���ل امل���ب���دع���ني م��ن 

ق��ب��ل ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، 
وم���ن���ح���ه���م ال����رع����اي����ة م���ن���ذ ال��ص��غ��ر 
للعمل  واس��ع  امامهم مجال  ليكون 

والعطاء واالنجاز.
من جانبها، قالت الدكتورة هند 
الشومر في كلمة انابة من املكرمني 
»م�����ن دواع�������ي س�������روري وس���ع���ادت���ي 
ان ات�����ش�����رف ن���ي���اب���ة ع�����ن زم���ي���ات���ي 
وزم��ائ��ي امل��ك��رم��ني وب��االص��ال��ة عن 
ن���ف���س���ي الت�����ق�����دم ب����خ����ال����ص ال���ش���ك���ر 
واالم���ت���ن���ان مل���ا ش��م��ل��ت��م��ون��ا ب���ه من 
ت���ك���ري���م وت���ق���دي���ر واخ������ص ب��ال��ش��ك��ر 
فواز الشمري رئيس تحرير جريدة 

»الشرق« واسرة الجريدة على هذه 
امل����ب����ادرة ال��ك��ري��م��ة س��ن��وي��ًا، وك��ذل��ك 
ال���ش���ك���ر م�����وص�����ول ل���ل���ش���ي���خ م���ب���ارك 
ع���ب���دال���ل���ه امل������ب������ارك ال����ص����ب����اح ع��ل��ى 

رعايته الكريمة لهذا الحفل«.
امل��ن��اس��ب��ة  ان »ه�������ذه  واض������اف������ت: 
ج��ري��دة  ادارة  ووع���ي  ادراك  تعكس 
ال���ش���رق مل��س��ؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
ودوره�������������ا ال��������ري��������ادي ف������ي م���س���ي���رة 
كما  للمبدعني،  وتقديرها  التنمية 
من  الكثير  تحمل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ان 
امل���ع���ان���ي وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا االه��ت��م��ام 

بالتنمية البشرية«.

... ويكرم متميزة

... ويتوسط كاملة العياد وليلى العثمان ونورية الصبيح

)تصوير أسعد عبدالله( الحضور    فريحة األحمد وشيخة العبدالله تكرمان األبطال

شيخة العبدالله ترحب بالشيخة فريحة

• شيخة العبدالله: 
نتمنى أن تحذو 

مؤسسات 
القطاعني الخاص 

والحكومي حذو 
العدواني

• نواف العدواني: 
مزيد من الدعم 

املادي واملعنوي 
في األيام املقبلة 
لحض املعاقني 

على اإلبداع

• العبدالله: الشعوب العظيمة تعتبر مبدعيها 
معالم على طريق انتصاراتها

• الشمري: املتميزون من أبناء الوطن 
يرسمون خارطة املستقبل املشرق

املكرمون من النادي الكويتي للمعاقني
- عادل فهاد سالم عيد العجمي 

- عبدالرحمن عادل جاسم القالف
- عبدالله احمد عبدالله مشاري السيف

 - ماجد حجاب شالش الضايع
- حمد علي محمد حجي

املخترعون

- مريم جابر الحسني

- عبدالعزيز العريعر

- عبدالله الحشاش

- نهاد بهبهاني

- صادق احمد غلوم قاسم

- ضافر جبرين العصيمي

- طارق عبدالجليل البحري
- احمد الفي املطيري

- ابراهيم راشد الرشدان
- عبدالله العيدان

- احمد سفر الجعفر
- ضياء علي الفايز

- فهد الهويشل
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م�صروع مدار�س الدمج التعليمي يف ال�صحف

االحد  4  ابريل  2010  11محليات

د.جاد البحيري لـ »األنباء«: تطبيق مشروع الدمج التعليمي بمدراس 
االبتدائي في »مبارك الكبير« التعليمية من مارس 2010 إلى مارس 2013

أسامة دياب

أكد املدير التنفيذي ملركز تقومي وتعليم الطفل د.جاد البحيري أن صعوبات التعلم حتدث بدرجات 
متفاوتة منها البسيط واملتوسط والشديد، موضحا أن احلاالت الشديدة تأتي للمركز أما احلاالت البسيطة 
واملتوسطة فيقع عليها ظلم كبير بسبب غياب التوعية بكيفية التعامل معها مما يجعلها دوما حتت طائلة 
اللوم والتأنيب بسـبب تأخر مستواهم الدراسي، مشـيرا إلى أن املركز قد طبق مشروع الدمج التعليمي 
مبدراس املرحلة االبتدائية مبنطقة مبارك الكبير التعليمية الذي يسـتهدف هذه الفئة وذلك بالتعاون 
مـع وزارة التربية وبتمويل كرمي مـن األمانة العامة لألوقـاف. وأضاف البحيري أن املشـروع ميتد على 
مدار 3 سـنوات بدءا من مارس 2010 وحتى مارس 2013 مبيزانيـة قدرها 280 ألف دينار، الفتا إلى 
أن مصطلـح الدمج التعليمي يعني رعاية ذوي صعوبات التعلم في كل مكان قدر اإلمكان، مشـيرا ألهمية 

مشروع الدمج التعليمي، مشددا على أنه ليس إجراءا فرديا ولكنه فلسفة لقضية مجتمعية تتعاون 
فيها كل مؤسسـات الدولة ووزاراتها تهدف لتوفير التعليم املالئم جلميع الطالب وإعدادهم 
للمستقبل. وأشار إلى عناصر الدمج التعليمي الثالثة: الطالب كمحور رئيسي للعملية التعليمية، 
فريق العمل كأداة فعالة وداعمة، وأخيرا األسرة واملجتمع، مبينا أن املشروع له أهداف سامية 
حتقق املفهوم الشامل للتربية ومن أهمها خفض معدالت الرسوب والتسرب في السنوات األولى 
من التعليم األساسي، احترام تنوع األطفال داخل املدرسة، تبني أشكال ومضامني مريحة وواضحة 

تغذي عملية الدمج التعليمـي وتقلص اإلقصاء االجتماعي والتربوي للطالب الذين يعانون صعوبة 
خاصة في التعلم. »األنباء« التقت د.جاد البحيري واطلعت على أهم محاور وأهداف مشـروع الدمج 

التعليمي، فإلى التفاصيل:

دواٍع عدة لمدارس الدمج التعليمي منها األخالقية والقانونية والقيمة التربوية المضافة

المشـروع يخّفـض 
معدالت الرسـوب 

فــي  والتســرب 
السنوات األولى من 

التعليـم األساسـي 
تنـوع  ويحترم 
األطفال داخل 
المدرســـة

الدمـج التعليمي ليس إجـراًء فرديًا ولكنه فلسـفة لقضيـة مجتمعية تتعاون فيها كل مؤسسـات الدولـة ووزاراتها
الهـدف الجوهـري لمدارس الدمـج التعليمي هـو توفير التعليـم المالئم لجميـع الطالب وإعدادهم للمسـتقبل

ما طبيعة احلاالت التي يرعاها مركز تقومي وتدريب الطفل؟
املركز بوصفه احدى جمعيات النفع العام التي تأسست عام 
1984 يرعى مجموعة من احلاالت الش����ديدة سواء في البرنامج 
الترب����وي الصباحي بالتعاون م����ع وزارة التربية أو البرنامج 
التربوي املسائي املفتوح للجميع، باإلضافة إلى أن املركز يتبع 
إستراتيجية علمية في التعامل مع تلك احلاالت من خالل نظرة 
كلية ش����املة للطالب من خالل التعلي����م املتكامل وليس كوعاء 
للمعلومة، تدري����ب املعلمني وتأهيلهم، مراع����اة تقليل الكثافة 
الطالبية للصفوف بحد أقصى 6 طالب في الصف الواحد أو من 
خالل التدريس الفردي في البرنامج التربوي املسائي، تخصيص 
حصة فردية زائدة لكل معلم يوميا، التركيز على دور االختصاصي 
النفسي واالجتماعي والتربية املوسيقية والفنية وهذا األسلوب 
ميكن الطفل من التغلب على اإلعاقات التي تواجهه وتساهم في 

تطوره بصورة ملحوظة.
هل كل صعوبات التعلم تعتبر إعاقات شديدة؟

بالطب����ع ال، فأي إعاقة أو صعوبة حت����دث بدرجات متفاوتة 
منها البسيط واملتوسط والشديد، احلاالت الشديدة تأتي للمركز 
أما احلاالت البس����يطة واملتوسطة فيقع عليها ظلم كبير بسبب 
غياب التوعية يتم حتويلهم ملدارس التعليم العام العادية حيث 
تواجههم عدد من املش����اكل منها عدم دراية املعلم بحالة الطالب 
مما يجعله دائما حتت طائلة التقصير والتأنيب املس����تمر مما 
يس����هم في تدهور حالته التعليمية ولذلك أقدمنا على مشروع 
مدارس الدمج التعليمي للوصول لهذه الشريحة أصحاب اإلعاقات 

)صعوبات التعلم( املتوسطة والبسيطة.

دمج سهل

إلى أي مدى تعتقد أنه من الس��هل دمج أصحاب صعوبات التعلم 
املتوسطة والبسيطة في مدارس التعليم العام؟

نؤمن بأنه من اليس����ير جدا دم����ج أصحاب صعوبات التعلم 
املتوس����طة والبسيطة في مدارس التعليم العام من خالل آليات 
علمية واضحة والدليل على ذلك أن هناك جهة استشارية بريطانية 
طبقت نظام الدمج التعليمي في بريطانيا من خالل فلسفة مفادها 
النظر للمتعلم كوحدة متكاملة تعتمد على 3 محاور أساسية، األول 
املتعلم وقدراته الشخصية والثاني بيئة التعلم والثالث املجتمع 
الذي يتأثر ب����ه املتعلم وبيئته التعليمية ومن خالل احملاور ال� 
3 طورت 10 نقاط يوضع في االعتبار منها املتعلم وطرق قياس 
تقدمه، املتعل����م وقيمه وعالقاته باآلخرين، املعلمون وتدريبهم 
وعالقتهم باإلدارة، اإلدارة املدرسية ودورها في تطوير العملية 
التعليمية، استخدام تكنولوجيا التعليم، عالقة املدرسة باملجتمع 
احمللي. ومن خالل النقاط ال� 10 طورت هذه اجلهة االستشارية 
ش����هادة جودة خاصة بنظام الدمج من خالل العمل مع املدارس 
وتوجيهها للط����رق املثلى لدمج الطالب ذوي صعوبات التعلم. 
خاطبنا هذه اجلهة ودعوناها لتطبيق هذا املشروع في الكويت 
وحتصل املدارس املتميزة في نظام الدمج على شهادة اجلودة.

ما املفهوم العلمي ملصطلح الدمج التعليمي؟
بداية محاولة تطبيق مبدأ الدمج التعليمي من أهم أهداف مركز 
تقومي وتعليم الطفل اإلستراتيجية، ومصطلح الدمج التعليمي 
يعن����ي رعاية ذوي صعوبات التعلم ف����ي كل مكان قدر اإلمكان 
وعلين����ا أن نعترف بأن هناك كثيرا من اخللط يش����وب مفهوم 
الدمج التعليمي، في الواقع هو ليس إجرا فرديا ولكنه فلس����فة 
لقضية مجتمعية تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، 
فالبعض يتصور أن الدمج هو وضع كل الطالب ذوي صعوبات 
التعلم في م����دارس التعليم العام وهذا التصور خاطئ ألن ذلك 
ما هو إال مجرد آلية من آليات الدمج، فهناك فرق كبير بني الدمج 
وآليات تطبيقه الكثيرة واملتنوعة وعلى سبيل املثال هناك بعض 
الدول مثل السعودية والبحرين لديها ما يسمى بغرفة املصادر 
بحيث حتتوي كل مدرس����ة على غرف����ة، دول أخرى تعتمد آلية 
املراكز املتخصصة املسائية، والبعض اآلخر يعتمد على املدارس 

د.جاد البحيري في سطور
د.جاد البحيري حاصل على دكتواره الفلسفة من جامعة »درهام« 
البريطاني���ة في اللغوي���ات التطبيقية، حيث درس عس���ر القراءة 
»الدسلكس���يا« في اللغة العربية. وتتضم���ن اهتمامات د.البحيري 
البحثية العمليات املعرفية واللغوية ضمن األفراد الطبيعيني واألفراد 

الذين يعانون صعوبات خاصة في التعلم.
عمل د.البحيري كمستش���ار تعليمي لوزارة التخطيط الكويتية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالكويت ملدة س���نة ونصف السنة 
قب���ل أن ينتقل إلى العمل لدى مركز تقومي وتعليم الطفل بالكويت، 

حيث يشغل اآلن وظيفة املدير التنفيذي للمركز.
د.البحيري مهتم بش���كل كبير باألبحاث الت���ي تتناول العالقة 
بني عس���ر القراءة في اللغات املختلف���ة والعوامل التنبؤية للقراءة 
والكتابة ضمن األفراد الذين يتحدثون العربية كلغة أولى، وأبحاثه 
ترتبط ارتباطا وثيقا باجلوانب العملية واملمارس���ة كما هو واضح 

من مؤلفاته.

لكي يكون الدمج فاعال ومثم����را فإن من الضروري توافر إدارة 
فاعلة وداعمة، وتدريب منتظم ذي نوعية جيدة، وبيئة تعليمية 
مؤثرة، واستشارات رفيعة املس����توى، وخدمات تعليم وتعلم 

ذات فاعلية عالية.
ثالثا: األسرة واملجتمع حيث يتعني على األسرة واملجتمع التسليم 
باألهمية األساس����ية لتدخل اآلباء وأولياء األمور، واملسؤولني، 
والش����ركاء اخلارجيني، وخدمات السلطات احمللية واستيعابهم 
لعملية الدمج، حيث يترتب على عدم تدخلهم ومعرفتهم واطالعهم 
والتزامهم، تقليص نطاق ما ميكن حتقيقه من الدمج إلى حد كبير، 
حتى لدى املدارس الناجحة التي ت����ؤدي دورا جيدا في نوعية 

حياة التلميذ إلى أن يصبح راشدا في مجتمعه.
لديكم مش��روع خاص بالدمج التعليمي ل��ذوي صعوبات التعلم 
في م��دارس التعليم العام، فما آخر أخباره واجلهات املش��اركة فيه 

واملستفيدة منه؟
تقدمنا بطلب لألمانة العامة لألوقاف وملس����نا منهم تعاونا 
واضحا وحتمسا للمشروع وأهميته ووافقوا على تقدمي الدعم 
امل����ادي له مبيزانية تق����در بحوالي 280 ألف دين����ار، أما اجلهة 
املستفيدة فهي وزارة التربية وحتديدا مدراس املرحلة االبتدائية 

املتخصصة في صعوبات التعل����م أو وحدات صعوبات التعلم 
داخ����ل مدارس التعليم العام وعلينا أن نعي أن كل هذه اآلليات 

صحيحة وتصب في مصلحة الدمج التعليمي.
الدم����ج التعليمي ليس منوذجا من من����اذج خدمات التربية 
اخلاصة، ولكنه أس����لوب جديد للتفكير واملمارسة التي تشمل 
األفراد جميعهم في املجتمع الذي أصبح االختالف فيه هو القاعدة 
وليس االستثناء. فالهدف اجلوهري للدمج التعليمي هو توفير 

التعليم املالئم للطالب جميعهم إلعدادهم للمستقبل.
ماذا عن مبادئ الدمج التعليمي الرئيسية وأهم عناصره؟

املفهوم اجلوهري للدمج التعليمي يسمح مبنح فرص متساوية 
لكل طالب ليؤدي دورا كامال كفرد متعلم في قلب مجتمعه احمللي 

اخلاص. من خالل 3 عناصر جوهرية وهي:
أوال: الطالب الفرد حي����ث يجب االعتراف بأن الطالب كأفراد 
هم احملور الرئيس لكل ما يقدم، وأن تكون احتياجاتهم الفردية 
وحقوقه����م محل اهتمام كل من احملي����ط التربوي واالجتماعي. 
ينطبق هذا املفهوم على الطالب كافة أيا كان مس����توى قدراتهم 

أو مهاراتهم.
ثانيا: فريق العمل حيث يركز فريق العمل على التسليم بأنه 

مبنطقة مبارك الكبير التعليمية أما اجلهة االستشارية البريطانية 
 »Inclusion Quality Mark« واملانحة لش����هادة اجلودة هي مكتب
االستشاري البريطاني، علما بأن املشروع ميتد على مدار ثالث 
سنوات من أول مارس 2010 الى أول مارس 2013، وللعلم رفضنا 
أن يخصص لنا مدرس����تني في كل منطق����ة وطلبنا تخصيص 
منطقة تعليمية متكاملة حتى تعم الفائدة ويتس����نى لنا تقييم 
التجربة بش����كل واضح، ومن جهة أخرى اخترنا منطقة مبارك 
الكبير بشكل خاص وبالتنسيق مع وزارة التربية لكون مديرتها 
بدرية اخلالدي كانت مديرة إدارة اخلدمة النفسية واالجتماعية 

فهي على دراية كبيرة باالختبارات واحلاالت.

مدارس الدمج

ما دواعي وجود مدارس الدمج التعليمي؟ 
هن����اك دواع عدة للدمج التعليمي أهمها دواع أخالقية والتي 
تقوم على مبدأ املس����اواة، أي أن الطالب جميعهم متساوون في 
احلقوق والواجبات واحلصول على الدعم في أي فترة من فترات 
حياتهم الدراسية، لذلك فإنه أمر أخالقي أن يستفيد ذوو صعوبات 
التعلم من البرامج املدرس����ية العادية قدر اإلمكان ويقدم الدعم 
للمدارس املشاركة واملجتمعات احمللية لتصبح قادرة على تعليم 
الطالب ذوي صعوبات التعلم اخلاص����ة وتدريبهم وتوفر لهم 
تربية وتعليما شبيها قدر اإلمكان للذي توفره للطالب العاديني، 
األمر الذي من ش����أنه أن يش����عر الطالب ذوو صعوبات التعلم 
بأنهم طالب عاديون وغير مختلفني مما سيرفع من مفهومهم عن 
ذاتهم ويكسبهم الثقة بالنفس ويحسن من حتصيلهم الدراسي 
ومينع اآلخرين من النظر إليهم على أنهم طالب غير مناس����بني 

أو غير نافعني. 
أما الدواعي القانونية فتؤك����د على أن عزل الطالب من دون 
س����بب وجيه فيه ظلم وعدم مساواة مع اآلخرين وما دام األمر 
كذلك، فإنه يعد مخالفا حلقوق هؤالء األطفال فالتعليم والتربية 

للطالب جميعهم. 
أما دواعي القيمة التربوية املضافة فتراعي احتياجات الطالب 
ذوي صعوبات التعلم اخلاصة في املدارس العادية قدر اإلمكان 
من الصغر مما يحس����ن من تكيفهم مع أقرانهم، ويحس����ن من 
مستواهم التحصيلي مع تقدمهم في العمر، فالدمج التعليم��ي 
يتيح لهم فرص النم��و الس������وي والتعل������م بالنمذج��ة وعن 

طريق األنداد. 
ما أبرز أهداف مشروع مدارس الدمج التعليمي؟ 

املشروع له أهداف سامية حتقق املفهوم الشامل للتربية ومن 
أهمها خفض معدالت الرسوب والتسرب في السنوات األولى من 
التعليم األساسي، وزيادة معدالت االلتحاق باملرحلة املتوسطة، 
احترام تنوع األطفال داخل املدرسة وتشجيعه كطريقة لتحقيق 
مزيد من الدمج، تبني أشكال ومضامني مريحة وواضحة تغذي 
عملية الدم����ج التعليمي وتقلص اإلقصاء االجتماعي والتربوي 
للطالب الذين يعانون صعوبة خاص����ة في التعلم، التنوع في 
عالقة املنهج القائم على تبن����ي وجهات نظر متعددة ومعاجلة 
وجهة النظر األحادية ودفع توقعات املعلمني ومديري املدارس 

التي تؤثر في نتائج التعلم اخلاص بالطالب.
كيفية إعداد املدارس املشاركة للحصول على شهادة جودة الدمج 

التعليمي؟ 
يجب أن تتبنى املدرس����ة فلسفة شاملة وواضحة قائمة على 
احتياجات الط����الب العامة واخلاصة، مراعاة الفروقات الفردية 
عند توفير فرص التعليم والتعلم، احلصول على دعم املشاركني 
جميعهم في إجناح برامج الدمج التعليمي، االستفادة من أفضل 
الف����رص التربوية احلديثة في مج����ال التعليم والتعلم، تزويد 
املدرسة بكل متطلباتها، تنظيم بيئة املدرسة التي تخدم أغراض 
تقدمي اخلدمات التربوية، التدريب املستمر للمعلمني باإلضافة 
إلى التقييم املستمر للطالب ملعرفة مدى التحسن وتنويع مصادر 

التعليم والتعلم.

المدير التنفيذي لمركز تقويم وتدريب الطفل أكد أنه يمتد على مدار 3 سنوات بدعم من األمانة العامة لألوقاف بميزانية قدرها 280 ألف دينار

)أسامة البطراوي(د.جاد البحيري متحدثا إلى الزميل أسامة دياب

د.جاد البحيري

العناصر التي تقوم عليها شهادة جودة مدارس الدمج التعليمي:
المحورالعنصر

الفرد تقدم الطالب
)الطالب( سلوكيات الطالب، وقيمه ومنوه الشخصي

القيادة واإلدارة

البيئة 
املدرسية

أنظمة فريق العمل والتنظيم
البيئة التعليمية
التعليم والتعلم

املوارد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اآلباء وأولياء األمور

األسرة 
واملجتمع املسؤولون، الشركاء اخلارجيون، والسلطة احمللية

املجتمع من مجموعات وجمعيات ومدارس

مراحل تنفيذ المشروع

التاريخالفترة الزمنيةالمرحلة

املرحلة األولى: جتميع معلومات عن املدارس املشاركة والزيارات وحتليل 
مارس 72010 أشهر البيانات متهيدا لتنفيذ خطة عمل املرحلة الثانية والثالثة.

سبتمبر 2010

املرحلة الثانية: نشر التوعية بالدمج التعليمي وآلياته وكيفية حتقيقه 
أكتوبر 42010 أشهروصعوبات التعلم اخلاصة وكيفية مواجهتها.

فبراير 2011

املرحلة الثالثة: تطبيق اختبارات الفرز للتعرف إلى ذوي صعوبات التعلم 
وحتديد مستويات الصعوبات التي يواجهونها متهيدا لتوفير برامج التدخل 

العالجي املناسبة لهم.
مارس 72011 أشهر

سبتمبر 2011

املرحلة الرابعة: التدخل العالجي من خالل تدريب املدارس املشاركة في 
املشروع على توفير برامج التدخل العالجي لذوي صعوبات التعلم اخلاصة 

كل وفق مستوى الصعوبة التي يعانيها.
أكتوبر 182011 شهرا

مارس 2013

الطالب  نستهدف 
التعلم  صعوبـات  ذوي 
المتوسطة والبسيطـة 
والذيـن يعانون معاناة 
بالغـة بسـبب غيـاب 
الوعـي بحاالتهم
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تتناول  جديدتني  مطويتني  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اأ�ضدر 
الكبري  مبارك  منطقة  يف  القائم  التعليمي  الدمج  مدار�س  م�ضروع 
التابع  ال�ضحية  للتنمية  الوقفي  ال�ضندوق  من  وبدعم  التعليمية، 
زوايا  تتناول  كتب  ثالثة  اإىل  باالإ�ضافة  لالأوقاف،  العامة  لالأمانة 

خمتلفة من ق�ضية �ضعوبات التعلم.
التعليمي"،  الدمج  جببودة  "�ضهادة  االأوىل  املطوية  عنوان  جاء 
ااملطوية  تناولت  التعليمي".حيث  الدمج  "مدار�س  بعنوان  والثانية 
الدمج  مببدار�ببس  جببودة  �ضهادة  اآلببيببات   - االآتببيببة:  العنا�ضر  االأوىل 
تقوم  التي  والعنا�ضر  الرئي�ضة،  التعليمي  الدمج  ومبادئ  التعليمي، 
م�ضروع  اأهداف  اىل  باالإ�ضافة  الدمج،  �ضهادة جودة مدار�س  عليها 

مدار�س الدمج التعليمي واجلهات امل�ضاركة فيه.
امل�ضاركة  املدر�ضة  ح�ضول  كيفية  اإىل  الثانية  املطوية  وتطرقت 
على �ضهادة جودة الدمج، وكيفية اإعداد املدار�س امل�ضاركة للح�ضول 
الدمج  لتحقيق  املدار�س  تلك  اإليه  وما حتتاج  اجلببودة،  �ضهادة  على 
الدمج  مدار�س  وجود  ودواعببي   ، امل�ضروع  تنفيذ  ومراحل  التعليمي، 

التعليمي، وتعريف ماهية مدار�س الدمج التعليمي.
واأولببيبباء  املعلمني  تعريف  يف  املببطببويببات  تللك  اأهببمببيببة  وتكمن 
االأمور،والطالب مباهية الدمج التعليمي، وامل�ضاركة الفعالة يف هذا 

امل�ضروع كي يتحقق التغيري اجلذري يف حياة الطالب واملدار�س.
كما اأ�ضدر مركز تقومي وتعليم الطفل اأي�ضّا ثالثة كتب جديدة، 
موا�ضيع  االإ�ضدارات  تتناول  حيث  املركز  اإ�ضدارات  �ضل�ضلة  �ضمن 
والتعامل  التغلب عليها،  التعلم، وكيفية  وجوانب يف جمال �ضعوبات 

الرتبوي ال�ضحيح معها.
قرائيا"  املع�ضرين  االطفال  "تدري�س  بعنوان  جاء  االأول  الكتاب 
متناواًل مو�ضوع الع�ضر القرائي من خالل خم�ضة ف�ضول. حيث ركز 
ومظاهره،  انت�ضاره،  ون�ضب  القرائي،  الع�ضر  تعريف  على  الكتاب 
عملية  يف  املببعببلببم  ودور  البببقبببراءة،  لع�ضر  الت�ضخي�ضي  واملببنببظببور 
املعلم،  تواجه  التي  واملهنية  الت�ضخي�ضية  وال�ضعوبات  الت�ضخي�س، 
التدخل  عملية  يف  ودوره  ال�ضعوبات،  تلك  لتفادي  وا�ضرتاتيجياته 

التنموي والعالجي لالطفال املع�ضرين قرائيا.
لتدري�س  منوذجية  ببب"ا�ضرتاتيجيات  املعنون  الثاين  الكتاب  اأما 
احلوا�س  بطريقة  وغلينهام  اورتببن  طريقة  وفق  القراءة"  مهارات 
القراءة  مهارات  اأولها  اأبببواب  خم�ضة  مت�ضمنًا  جاء  فقد  املتعددة، 
والعمليات العقلية، وثانيها تعريف ع�ضر القراءة ومظاهرها، وثالثها 

تعريف طريقة اورتن وغلينهام، ورابعها تعريف ا�ضرتاتيجيات تدري�س 
ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  كيفية  واأخببريا  تطورها،  مراحل  وفق  القراءة 
لتدري�س القراءة من خالل الرتكيز على االأخطاء ال�ضائعة يف اللغة 

العربية.
ال�ضندوق  من  بدعم  اأ�ضدرت  الكتب  تلك  اأن  بالذكر  اجلدير 
الوقفي للتنمية ال�ضحية التابع لالأمانة العامة لالوقاف، حيث يعد 
وتعليم  تقومي  مركز  مل�ضاريع  الرئي�ضيني  الداعمني  اأحد  ال�ضندوق 

الطفل.
كتابًا  كذلك  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اأ�ضدر  اآخر  جانب  من 
"التنمر لدى ذوي �ضعوبات التعلم.. مظاهره واأ�ضبابه  ثالثًا بعنوان 
لدى  التنمر  م�ضكلة  يتناول  ف�ضول،  اأربعة  وعالجه" والذي جاء يف 
الفئة.  لهذه  ال�ضلوكية  امل�ضكالت  اأهم  كاأحد  التعلم  �ضعوبات  ذوي 
وعالقته  انت�ضاره،  ون�ضب  التنمر،  تعريف  االأربعة  الف�ضول  تت�ضمن 
املتنمرين،  وخ�ضائ�س  اإليه،  املوؤدية  والعوامل  االأخببرى،  باملفاهيم 
لربامج  النماذج  وبع�س  ال�ضلبية،  واآثبباره  و�ضحاياهم،  ومظاهره، 

مواجهة التنمر، ودرا�ضات معا�ضرة يف التنمر.
وتببعببد هبببذه الببكببتببب اإ�ببضببافببة اىل جمببمببوعببة الببكببتببب واملببوؤلببفببات 
وخرباء  ا�ضت�ضاريون  وتقنينها  تاأليفها  على  عمل  التي  واالختبارات، 
والت�ضخي�س  والتعليم  الرتبية  جمببال  يف  طويل  ببباع  لهم  عامليون 
و�ضعوبات التعلم، حيث اأ�ضدر مركز تقومي وتعليم الطفل �ضبعة كتب 

حتى االآن باالإ�ضافة اإىل خم�ضة اختبارات ت�ضخي�ضية.

لتوزيعها على املدار�س امل�شاركة مب�شروع مدار�س الدمج التعليمي

مركز تقويم وتعليم الطفل يصدر بروشورات 
وثالثة كتب جديدة 

اإ�شدارات املركز
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ضيف العدد

جبببببودة  عببببالمببببة  مبببوؤ�بببضببب�بببضبببة  مبببببا   -1
الدمج)IQM( ؟

اإنها موؤ�ض�ضة تتبع فل�ضفة التطور امل�ضتمر، 
نف�ضها  لتطور  املدار�س  تنتهجه  اأ�ضلوب  وهو 
لت�ضل اإىل ما ي�ضمى االآن باالأ�ضلوب التعليمي 
املدر�ضة  تعريف  يف  ت�ضاهم  وهي  ال�ضحيح، 
بالتعديالت الالزمة لتطور نف�ضها، وتعطيها 
باملقارنة  موقفها  تو�ضح  حمبببددة  عببالمببة 

باملدار�س االأخرى وما يقومون به.
وت�ضاهم باإلقاء ال�ضوء على مواطن القوة 
لدى املدر�ضة، ومواطن ال�ضعف التي حتتاج 

اإىل حت�ضني.
2- ما تاأثري الدمج على النظام التعليمي 

وعلى الطالب؟
بني  الدافعية  باإيجاد  الدمج  تاأثري  يكمن 
الطالب والهيئة التدري�ضية، وكيفية ا�ضتالم 

و�ضع  على  والتعرف  باأنف�ضهم،  التعلم  زمام 
خطة فردية من خالل حتديد م�ضكالت كل 

طفل على حده.
موؤ�ض�ضة عالمة  بني  التعارف  3- كيف مت 
جودة الدمج)IQM(  ومركز تقومي وتعليم 

الطفل؟ 
حمببادثببة  خبببالل  مببن  بيننا  الببتببعببارف  مت 
هاتفية يف عام 2006، عندما دعاين املدير 
التنفيذي ملركز تقومي وتعليم الطفل الدكتور 
اإىل  والتعرف  املركز،  لزيارة  البحريي  جاد 
ما يقوم به  العاملون باملركز ب�ضكل تف�ضيلي، 
على  نعمل  الوقت  ذلك  يف  حمادثاتنا  ومنذ 
م�ضروع مدار�س الدمج التعليمي الذي نتطلع 
املقبلة،  الثالثة  االأعببوام  خالل  تنفيذه  اإىل 
امل�ضاريع  من  للمزيد  بداية  يكون  اأن  وناأمل 

بيننا وبني املركز.

مقابلة مع السيد جوزيف ماكان 
المدير التنفيذي لمؤسسة 
 )IQM(عالمة جودة الدمج

جبببودة  عبببالمبببة  مببوؤ�ببضبب�ببضببة  دور  مبببا   -4
الدمج  م�ضروع مدار�س  الدمج)IQM(  يف 

التعليمي؟
نعد �ضريكًا رئي�ضيًا يف هذا امل�ضروع، ومن 
خالل تعاوننا مع فريق العمل باملركز نقدم 
اأف�ضل  ونعر�س  والتوجيهات،  اال�ضت�ضارات 
واأف�ضل  لدينا،  املتوفرة  العملية  االأ�ضاليب 
االأ�ضاليب املوجودة باملركز، والتي ترتجم يف 
للتوافق مع جمتمعكم يف دولة  امل�ضروع  هذا 

الكويت.
5- ما التاأثري املتوقع ملوؤ�ض�ضة عالمة جودة 

الدمج)IQM(  يف دولة الكويت؟
مببهببارات  اأمببببام  املببجببال  نفتح  اأن  نببتببوقببع 
واأن  اأكرب،  ب�ضورة  مًعا  يعملوا  لكي  الطالب 
كل  قدرات  من  توقعاتنا  ونرفع  الوعي  نرفع 
ب�ضكل  املدر�ضة  وتطوير  مدر�ضة،  وكل  فرد 

عام.
جوزيف ماكان يف افتتاح موؤمتر م�شروع مدار�س الدمج التعليمي والدكتور عي�شى جا�شم

من جوزيف ماكان؟
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ه��ة ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
 " ال���دم���ج  ج�����ودة  "عالمة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
للمدار�س  ال��دم��ج  ج���ودة  ل�شهادة  امل��ان��ح��ة 
الب���ت���دائ���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة م���ب���ارك ال��ك��ب��ري 
"مدار�س  م�شروع  يف  امل�شاركة  التعليمية 
الأم��ان��ة  م��ن  وامل��م��ول  التعليمي"،  ال��دم��ج 

العامة لالأوقاف.
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املجتمع  الدمج)IQM( على  6- هل ميكن تطبيق عالمة جودة 

العربي ؟
اأن كل جمتمع  تعي    IQM اأن    هنا  اأذكببر  اأن  املهم  نعم، من 
يختلف عن نظريه، وبالتايل علينا اأن نعرف االختالفات واملفاهيم 
الر�ضالة بال�ضورة  ال�ضروط لت�ضل  املوجودة باملجتمع، بحيث تعدل 

ال�ضحيحة واملالئمة لكل جمتمع.
7- كيف حت�ضل املدر�ضة على �ضهادة االعتماد؟

التدري�س  وطريقة  احلايل،  املدر�ضة  م�ضتوى  على  يعتمد  هذا  اإن 
اإىل  حتتاج  التي  و�ضلبياتها  باإيجابياتها،  وتعريفها  فيها،  املتبعة 
ا�ضتحقاقها  �ضنحدد  املدر�ضة  تطور  مببدى  على  بناًء  لببذا  حت�ضني، 

لل�ضهادة.
8- ما االأ�ض�س التي تبنى عليها عالمة جودة الدمج)IQM(؟

  هناك 10 اأ�ض�س تتناول االآتي:
- كيفية تطوير التعليم.

-  اأ�ضلوب تفكري الطالب وطريقته .
-  توجهات املدر�ضة، ووجود اإدارة تت�ضم بالقيادية.

- الهيكل التنظيمي للعاملني يف املدر�ضة والذي له بالغ االأثر على 
كل ما يتم حتقيقه داخل املدر�ضة. 

- البيئة التعليمية نف�ضها، هل من املتوقع  اأن ي�ضعر الطالب عند 
ن�ضوجهم باأهمية الوظيفة واملكان الذي �ضيعملون فيه؟ حيث اإنه 

من املهم اأن نوجد بيئة تعليمية منا�ضبة للطالب.
املتوقعة؟  باجلودة  املدر�ضة  داخل  والتعلم  التعليم  عملية  هل   -

وهل هناك جمال لتطويرها؟
املالئمة  امل�ضادر  هل  واملعلمني،  للمدر�ضة  املتوفرة  امل�ضادر   -

متوفرة لهم؟
ما  اأف�ضل  يقدمون  هل  املنا�ضب؟  الدعم  املعلمني  لببدى  هل   -

لديهم يف التعليم؟
اأ�ضلوب  ومببا  واملدر�ضة؟  االأمببور  اأولببيبباء  بني  الو�ضل  حلقة  ما   -

م�ضاركتهم وتدخلهم يف العملية التعليمية؟ 
- ما دور ال�ضلطات املحلية امل�ضئولة كالوزارة واملنطقة التعليمية، 

واملجتمع املحيط باملدر�ضة ب�ضكل عام؟

وخالل اإحدى زياراته التمهيدية لنطالق امل�شروع مع املدير التنفيذي الدكتور جاد البحريي

31العدد الثامن: يونيو 2011



ركن أولياء األمور

مببع منببو االأببببنببباء، ودخببولببهببم معرتك 
تبداأ  التي  احلقيقية  االأكادميية  احلياة 
ي�ضتنفر  االبببتببدائببي،  االأول  ال�ضف  مببن 
اأولبببيببباء االأمبببببور نببظببرًا لببوجببود جتربة 
حت�ضيل  يف  جببببدًا  ومبببوؤثبببرة  جبببديبببدة، 
ابنائهم، وقد تلعب دور كبري يف حتديد 
مدى م�ضوؤوليتهم ولعبهم دور اإيجابي يف 
رفع م�ضتوى اأبنائهم االأكادميي، وحتديد 

م�ضتقبلهم، اأال وهي الواجبات املنزلية.
وتاأثريه��ا  الأ�شري��ة  املمار�ش��ات 

على التح�شيل الدرا�شي:
كالهما  اأو  الوالدين  اأحببد  �ضلوك  اإن 
اجتاه البيئة املدر�ضية يبني مدى اهتمام 
تاأثري  اأن لها  االأ�ضرة باالبن، فنوؤكد هنا 
اأداءه  حيث  من  االبببن  �ضلوك  على  كبري 

تعطى  التي  املنزلية  املدر�ضية  للواجبات 
له، وحت�ضيله العلمي.

بنوا  وقد  االمببور  اأولياء  نري  فعندما   
االإدارة  مببع  الببدائببم  للتوا�ضل  جبب�ببضببرًا 
املببدر�ببضببيببة، ولببهببم مبب�ببضبباركببه كبببببرية يف 
ب�ضكل  واندماجهم  املدر�ضية،  االأن�ضطة 
فبباإن  اأبنائهم،  تعليم  عملية  يف  �ضل�س 
التح�ضيل  على  اإيجابيًا  ينعك�س  ذلببك 

الدرا�ضي.
�ضعف  اأن  الببدرا�ببضببات  اأثبببببتببت  فببقببد 
عدم  نتيجة  ياأتي  قد  العلمي  التح�ضيل 
من  الكايف  والت�ضجيع  االهتمام  وجببود 
اإىل  ببباالإ�ببضببافببة  هببذا  االأ�ببضببريببة،  البيئة 
الطفل على  تعود  ينتج عن عدم  قد  اأنه 
القراءة والكتابة منذ ال�ضغر لعدم وجود 

من يحرتم قدراته وجتاربه يف املحاولة 
واخلطاأ.

هناك  اأن  نو�ضح  اأن  يجب  هنا  مببن 
التح�ضيل  زيببادة  يف  اأ�ضا�ضيني  عاملني 
دورًا  فيهم  االأ�ببضببرة  تلعب  الببدرا�ببضببي، 

اأ�ضا�ضيًا:
متا�ضكها  ومببدى  االأ�ببضببريببة  1-البيئة 

وتكيفها واملناخ العام فيها.
اال�ضتقرار  اإىل  يحتاجون  فاالأطفال 
على  كبري  ب�ضكل  يعتمد  الببذي  العاطفي 
الذي  والتفاهم  واحلببب  اأ�ضرتهم  و�ضع 
ي�ضود فيه، باالإ�ضافة اإىل �ضورة الوالدين 

كنماذج اجتماعية يحتذى بها.
واالجتماعي  االقت�ضادي  2-امل�ضتوى 

اآلب���اء يتساءلون:

 كيف أساعد
  طـفلي

يف واجباته
املدرسية؟
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لالأ�ضرة، وحجمها وترتيب االأبناء، اأو ما 

يعرف بالبيئة االأ�ضرية العامة.
الظروف املنا�ضبة التي توفر امل�ضادر 
املادية املطلوبة من كتب واألعاب وو�ضائل 
ترفيهية خمتلفة، ال�ضك اأنها تعمل على 
حت�ضني االأداء، هذا طبعًا باالإ�ضافة اإىل 
الت�ضجيع واال�ضتجابة من االآخرين الذي 
عملية  يف  هببامببني  عن�ضرين  ي�ضكلون 

التن�ضئة. 
اإذًا بعد هذه املقدمة،  لندخل يف 

�شلب املو�شوع!
ال�شتعداد

- العالقة بني املدر�ضة واملنزل:
الببواجببب املببدر�ببضببي جببزء مببن عالقة 
احلكمة  فمن  باملدر�ضة،  اجتاهني  ذات 
اأن ي�ضتغلها ويل االأمر يف حت�ضني عالقته 
الطفل  جتربة  جلعل  واملعلم  باملدر�ضة 

املدر�ضية اأكرث جناحًا.
لتحقيق  املببقببرتحببات  بع�س  واإلببيببكببم 
بني  اجتببباهبببني  ذات  نبباجببحببة  عبببالقبببة 

املدر�ضة واملنزل:
- حتدث اإىل طفلك عن مدر�شته

ا�ضاأل الطفل عن يومه الدرا�ضي، وما 
يف�ضله  وماال يعجبه يف املدر�ضة، فكلما 
كنت  االأ�ببضببيبباء،  هببذه  على  مطلع  كنت 
اأي م�ضكلة حني  ا�ضتعدادًا ملواجهة  اأكرث 

تظهر.
على  مببرات   3 طفلك  معلم  التقي   -

االأقل خالل العام الدرا�ضي
ال تنتظر دعوة �ضخ�ضية من املعلم او 
املدر�ضة ملقابلة املعلم اأو التعاون معه، بل 

كون مبادرًا باإعالن رغبتك بذلك، فهو 
فر�ضة رائعة الجراء حوار ق�ضري ومثمر 

مع املعلم.
 -ما �شيا�شة اأداء الواجب املدر�شي يف 

املدر�شة؟

كل مدر�ضة ومعلم له �ضيا�ضة معينة من 
ناحية الواجب املدر�ضي، فحاول معرفة 
ال�ضيا�ضات التي تطبق مع طفلك، وعدد 
مرات تكليفه بالواجب، ومتى يكلف بها، 

وح�ضتها من الدرجة النهائية للمادة.
-اطلع على املنهج الدرا�شي لطفلك

ببباخلببارج  املببدار�ببس  مببن  الكثري  متببد 
على  اأو  الدرا�ضية،  للمناهج  مبلخ�ضات 
مقابالت  خالل  خمت�ضر  و�ضف  االأقببل 
اأولببيبباء االأمببببور، فبباحببر�ببس دائببمببًا على 
كيفية  ومببا  طفلك،  يتعلمه  مببا  معرفة 

تعليمه؟
اأما اإذا مل يكن االمر كذلك فاملعلم لن 

يرتدد بتوفريه لك يف حال طلبته منه!
-ك���ي���ف ���ش��ت��ع��ل��م مب�����ش��ت��وى ط��ف��ل��ك 

الدرا�شي؟

مببتببى �ببضببتبب�ببضببلببم لببطببفببلببك الببتببقبباريببر 
تقارير  هناك  �ضتكون  وهل  املدر�ضية؟ 
�ضهرية خمت�ضرة مل�ضتوى تقدم الطفل؟ 
هل �ضتكون هناك ملفات حتمل بداخلها 

مناذج من عمل الطفل؟
-عالج اأي م�شكلة قائمة باأ�شرع وقت 

ممكن

درا�ضية،  م�ضكلة  الأي  مواجهتك  عند 
ملقابلة  املدر�ضة  اإىل  بالذهاب  ت�ضرع  ال 
املعلم، قبل اأخذ موعد، فذلك يوؤدي اإىل 

احل�ضول على بيانات ناق�ضة توؤثر على 
الفائدة املرجوة من هذه الزيارة. 

التجاوب  على  حتر�س  اأن  يجب  كما 
باأي و�ضيلة  املعلم  اأي ر�ضالة ير�ضلها  مع 
املببعببلببم م�ضكلة  يببالحببظ  فببقببد  ممببكببنببة، 

الطفل قبل اأن تالحظها اأنت. 
طبية  فحو�ضات  جتري  ببباأن  تن�ضى  ال 
لديه �ضعوبات يف  كانت  للطفل يف حال 
اأداء واجباته الدرا�ضية، فعند ا�ضتبعادك 
للم�ضكالت ذات البعد اجل�ضدي، ت�ضهل 
اأو  اأي م�ضاكل تربوية  عملية البحث عن 

نف�ضية يف الطفل.
�ش��وؤال يطرح��ه اأولي��اء الأم��ور 
با�شتم��رار: "م��ا الك��م ال��كايف من 

الواجبات املدر�شية؟"
تفرد  على  هنا  نوؤكد  اأن  يجب  ح�ضٌن، 
ولكن  االأخبببرى،  عن  ومدر�ضة  مببادة  كل 
هناك عالمات مميزة باأن هناك خطٌب 

ما:
لديه  لي�س  اأنه  دومببًا  يخربك  -طفلك 
خالل  اأداه  انببه  اأو  مدر�ضي  واجببب  اأي 
ب�ضوؤال  ذلك  من  فتاأكد  للمنزل،  عودته 
معلمه، ولو ماكان يقوله الطفل �ضحيح، 
فمن املمكن اإعطاءه واجب اأكرث �ضعوبة، 

اأو بكم اأكرب.

اأن  اأع����رف  اأن  ميكنني  "كيف 
حمتوى واجب طفلي منا�شب؟"

اأن يكون الواجب عن مامل  - ال يجب 
يدر�ضه الطفل حتى االآن.

امل�ضاعدة  يطلب  الطفل  كببان  اإذا   -
با�ضتمرار يف اأداء الواجب.
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يف تلك احلالتني اطلب موعدًا ملقابلة املعلم فقد تكون اأحد 

هذه م�ضكالت حمتملة:

- طفلك ال ينتبه يف اأثناء احل�ضة.

- م�ضكلة يف ال�ضمع اأو الذاكرة.

- ا�ضتغالل الطفل للواجب املدر�ضي كو�ضيلة جلذب االنتباه 
واالهتمام.

- قد يكون املعلم قد كلفة بواجبات حت�ضريية عن در�س مل 
ياأخذوه بعد.

- الواجبات غري وا�ضحة، وال تتنا�ضب مع قدراته، وقد تكون 
غري موؤدية للغر�س التعليمي.

اأن املعلم فعاًل يريد امل�ضاعدة،  اإميان  اأن يكون لديك  يجب 
اأن حتل  املمكن  فاإنه من  الطرفني،  ير�ضي  اإىل حل  والتو�ضل 
اإدارة  اإىل  اللجوء  دون  الف�ضل  م�ضتوى  على  امل�ضاكل  معظم 

املدر�ضة.

عند  تواجهك  قد  اليت  املشاكل  معاجلة 
مساعدة طفلك على املذاكرة

�ضهلة،  مهمة  لي�ضت  االأطببفببال  تربية  اأن  على  نختلف  ال 
فالطريقة التي تتعامل بها مع طفلك هو ما �ضيحدد �ضخ�ضيته 
وم�ضتقبله، واأ�ضلوبك الذي تتبعه مع طفلك عند اأداء الواجب 
املدر�ضي، �ضيغري من طريقتك املتبعة �ضابقًا يف التعامل معه، 
اأي  اأو يتقبله يف البداية ثم يقومه، ولكن  فقد يرف�ضه الطفل 
بينك  القوة  ل�ضراعات  نف�ضك  جهز  الطفل،  فعل  ردة  كانت 

وبينه ونوبات غ�ضبه عند تطبيق خططك عليه.

فعله؟" ميكنني  الذي  "فما 
الواجب املدر�ضي تكون  اأن كل م�ضكلة تخ�س  1-ال تفرت�س 
ب�ضبب خطاأ طفلك اأو املعلم اأو املدر�ضة، فقد تكون �ضلوكياتك 

وخرباتك هي ال�ضبب، فحتى االأباء ال ي�ضلون لدرجة الكمال.

2-ذكر نف�ضك باحلقائق االأ�ضا�ضية: 

-اأنت اإن�ضان بالغ ورا�ضد، وطفلك ال يزال �ضغريًا.
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 -لببديببك �ببضببنببوات مببن اخلبببربة التي 

ميكنك الرجوع اإليها، بعك�ضه.

االأكببرب  كببونببك  على  يعتمد  -طفلك   
القواعد  ت�ضع  وكونك  عقاًل،  واالأرجبببح 
عند  واالإر�ضاد  الن�ضح  وتوفر  واحلدود، 

احلاجة.

اأغلب  ففي  وقبباوم،  -اإذا مترد طفلك 
االأحيان هي دعوة غري مبا�ضرة  لوالديه 
االمببور  واأخبببذ  االمبببور،  بببزمببام  للتحكم 

بحزم وثبات اأكرث.   

بعض  عليكم  اآلن  لنطرح 
السيناريوهات املهمة اليت 
أبناءكم،  مع  تواجهكم  قد 
معها  التعامل  طريقة  مع 

بصورة فعالة:
اأب��واي م�شكلة  "مل يجد  �شيناريو 1: 
يف اإلزامي باأداء واجبي املدر�شي، ولكني 
ع��ن��اد ط��ف��ل��ي بخ�شو�س  ���ش��ر  اأف���ه���م  ل 

واجبه املدر�شي".

الرد: اأنت ل�ضت والديك، وطفلك لي�س 
ت�ضتمد  اأن  يف  عيب  هناك  لي�س  مثلك، 
اأي�ضًا  اأنببك  والديك-طاملا  من  احلكمة 
�ضتدع جمااًل لتحكم على االمور واأن تدع 
فمن  البب�ببضببواب.  اإىل  تببقببودك  غريزتك 
ملا  منفتحًا  عقلك  جتعل  اأن  ال�ضروري 

يقوله خرباء اليوم وكيفية تعلم الطفل.

���ش��ع��وب��ة يف  اأج�����د  "ل   :2 ���ش��ي��ن��اري��و 
م�شاعدة اأطفال الآخرين على املذاكرة، 
ولكن ما الذي يجعل من ال�شعب علي 

م�شاعدة طفلي يف املذاكرة"؟

اأطفال  تدري�س  االآببباء يف  ينجح  الرد: 
االآخرين لعدة اأ�ضباب من اأهمها:

باأطفال  عاطفي  ارتباط  وجود  -عدم 
الغري، وعدم ارتفاع توقعاتنا منهم، وال 

يكون هناك تعلق وجداين مثل اأطفالنا.
بني  الببتببوازن  على  احلفاظ  -�ضعوبة 
يفر�س  كونه  وبني  االمر مهتم  كون ويل 

�ضغوطا عليهً، وتوقعات كثرية منه.
وما  الطفل،  به  ي�ضعر  االهتمام مبا   -
يحتاجه، واال�ضتماع اإىل ما يريده، وجعل 

ردود اأفعالنا ل�ضاحلهم.
البببراحبببة عند  مبببن  قبب�ببضببطببًا  اأخببببذ   -
اإظببهببار م�ضاعر  وعبببدم  لبببه،  تببدريبب�ببضببك 

الغ�ضب واالإحباط بداًل من ذلك.
تتفح�س  لكي  الوقت  من  بع�ضًا  -خذ 

اأهدافك ب�ضاأن طريقة تدري�ضه.
قائم  فببرد  طفلك  اأن  دائببمببًا  -تببذكببر 
بذاته، خمتلف وفريد من نوعه،اإن حرية 
املرء يف اأن يت�ضرف على �ضجيته تعترب 

حافزًا قويًا.
"لقد راجعت مع طفلي   :3 �شيناريو 
مل�����اذا ل  امل�������رات!  اآلف  ال����در�����س  ذل����ك 

ي�شتطيع طفلي فهمه؟"

تببقببلببق،  اأن  يف  احلببببق  لببديببك  البببببرد: 
م�ضاعدة  عببن  تعوقك  قببد  فبباالأعبب�ببضبباب 
طفلك ب�ضكل اأف�ضل، فلو �ضعرت باأن لي�س 
تكون  فقد  ال�ضرب،  على  القدرة  لديك 
ال�ضخ�س  ل�ضت  انببك  االأو�ببضببح  النتيجة 
املنا�ضب لتدري�ضه، فعليك هنا اأن تبحث 

عن �ضخ�س اآخر.

طويلة،  ل�شاعات  "اأعمل   :4 �شيناريو 
ول اأ���ش��ت��ط��ي��ع الإ�����ش����راف ع��ل��ى واج���ب 

طفلي على الدوام؟"

بديلة،  خطة  اإىل  �ضتحتاج  اإذًا  الببرد: 
معلم  اقببرتاحببات  اإىل  ال�ضماع  ت�ضتطيع 
ما  فكل  بديلة،  خطط  وو�ببضببع  طفلك، 

يلزم هو قلياًل من التخطيط.

اإذًا، ما االإجابة على ال�ضوؤال املهم: 

كيف اأ�شاعد طفل��ي على متابعة 
واجباته املدر�شية؟

الببواجببب  بببدايببة  اأن  نفهم  اأن  يببجببب 
املدر�ضي تكون كتكليف من املعلم للطفل، 
اإال اأن الواجبات ت�ضيع، اأو تفهم ب�ضورة 
خاطئة، وال يوجد يف حقيقة االأمر �ضبب 
�ضنطرح  لكننا  ذلبببك،  حل�ضول  مقنع 

عليك بع�س االأدوات التنظيمية املفيدة:
1-حقيبة الكتب

املببدر�ببضببة  حقيبة  البع�س  يعترب  قببد 
ولكنها  للتخزين،  اأداة  اأو  تكميلي،  �ضيء 
فيما  كبببببريًا  دورًا  تلعب  االأمبببر  واقببع  يف 
يتعلق بالواجب، فيجب اإعدادها وترتيب 
الدرا�ضي،  اليوم  قبل  ليلة  كل  حمتواها 
مالئم  مببكببان  يف  تو�ضع  اأن  يجب  كما 

ومعتاد لياأخذها الطفل يوميًا.

ولكن هناك نقطة اأخرى نود طرحها، 
وهي �ضرورة اأن تكون احلقيبة املدر�ضية 
بتاأثري مدى  ت�ضتهني  تعجب طفلك، فال 
املو�ضة"  "على  وكونها  احلقيبة  رواج 
ل�ضراء  فالت�ضوق  جديد،  طببراز  ذات  اأو 
يكون  اأن  املمكن  مببن  مدر�ضية  حقيبة 
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والببديببه،  اأحببد  مببع  للطفل  ممتعة  رحلة 
فلو ح�ضل طفلك على حقيبة كتب غري 
رائجة يف املدر�ضة فاإن ذلك يزيد فر�س 
تن�ضى  ولكن ال  املدر�ضي،  الواجب  �ضياع 
ت�ضع  املدر�ضة  كانت  اإذا  فيما  ت�ضاأل  اأن 

قيود معينة تتعلق بحقائب املدر�ضة.
2-الدفاتر

اأن  نببوؤكببد على �ببضببرورة  اأخبببرى  مببرة 
يبب�ببضببرتك طببفببلببك يف قببببرار �ببضببراء تلك 
يحبون  االأطفال  من  فالكثري  االأدوات، 
وا�ضتعرا�ضهم  االأ�ببضببيبباء  تببلببك  �ببضببراء 
واملقلمة،  فالدفاتر  اأ�ضدقائهم.  اأمببام 
جميعها  الكبرية،  وامللفات  واالأظبببرف 
ولكنها  االأوراق �ضحيح،  اأ�ضاليب حلفظ 
تنظيم  على  الطفل  ت�ضجع  الوقت  بذات 
بع�س  ان  تن�ضى  وال  وواجببببباتببه.  اأدواتبببه 
البببورق  وثبباقبببببة  كامل�ضطرة  الببكببمببالببيببات 
وغريها، وكتابة ا�ضم طفلك على اأدواته 

بطابع جميل تعني الكثري لطفلك.
3-مفكرة تنظيم الوقت

الوقت  لتنظيم  مفكرة  �ضراء  يف  فكر 
اخلبببا�بببس بببحبب�ببضبب�ببس املببعببلببمببني، ولببكببن 
اأوقات  لتنظيم  طفلك،  مع  ال�ضتخدامها 

عمل واجباته، وتواريخ ت�ضليمها.

العث��ور  ميكنن��ي  ل  "النج��دة! 
على اأوراق واجب طفلي!"

الكتب اخلا�شة  "حقيبة  �شيناريو 1: 
بابني ودفاتره يف حالة فو�شى! الوراق 
على  العثور  ي�شتطيع  ول  املكان،  مت��الأ 

اأي �شيء اأبداً".

الرد: احلقيبة املدر�ضية قد تتحول اإىل 

اإذا مل تدار ب�ضكل  �ضلة مهمالت متنقلة 
تنظيمها  على  طفلك  ف�ضاعد  �ضحيح، 
على  باالإ�ضراف  يومي،  ب�ضكل  وترتيبها 
يف  ببباملبب�ببضبباء  اأغببرا�ببضببه  تببرتببيببب  عملية 
البداية، اإىل اأن يعتاد على ذلك مبفرده 

الحقًا.
�شيناريو 2: "تن�شى ابنتي اأداء واجبها 

عمداً حتى ل ت�شطر لعمله".

ال�ضبب  تعرف  اأن  عليك  يجب  الببرد: 
االأ�ببضببببباب  بببعبب�ببس  واإلبببيبببك  ذلببببك،  وراء 

املحتملة واحللول املقرتحة لتجربتها:
وحتى  االنببتببببباه،  للفت  ت�ضعى  1-قبببد 
"االنتباه ال�ضلبي"- يعني التوبيخ والتعبري 
الطفل  يببعببتببربه  اال�ببضببتببيبباء-والببذي  عببن 
تبني  اأن  هنا  فاحلل  االنببتببببباه،  مببن  نببوعببًا 
الواجب  بحل  �ضت�ضاعدها  اأنببك  البنتك 
اإذا اأح�ضرته معها، وال تعطها اأي اهتمام 
اإذا مل حت�ضره، مع الوقت �ضتتذكر ابنتك 
واجبها، و�ضتعطيها االنتباه االإيجابي الذي 

حتتاجه بالفعل.
الواجب �ضعبًا جدًا عليها.  2-قد يكون 
تعرف من املعلم ما اإذا كانت ابنتك تعاين 
تنتبه؟  هببل  الف�ضل،  يف  م�ضاكل  اأي  مببن 
اإىل  وا�ضتمع  بالنف�س؟  الثقة  تنق�ضها  هل 
اقببرتاحببات املببعببلببم، التبببرتد اأيبب�ببضببًا يف اأن 
اإليك عدة  باقرتاحاتك اخلا�ضة.  ت�ضاهم 

اأمثلة عن كيفية م�ضاعدتها:
-وفر القليل من امل�ضاعدة البنتك حتى 

تعرف اأنها قادرة فعاًل على اأدائه.
كببان  اإذا  مبببا   املببعببلببم  مببن  -ا�ضتف�ضر 
اإجابات  ذات  اأ�ضئلة  اإعطائها  باإمكانه 
حببال  يف  معها  يببتببدرج  اأن  عببلببى  اأ�ببضببهببل، 

جناحها اإىل االأ�ضعب.
-اطلب من املعلم اأن يو�ضح الهدف من 
الطالب  م�ضامع  على  الف�ضل  الواجب يف 
م�ضاهمته  وكببيببفببيببة  ت�ضحيحه  وكببيببفببيببة 

بالدرجة النهائية.
هنا  احلل  ابنتك.  فقط  تتكا�ضل  3-قد 
ابنتك  واجبات  لت�ضجل  ورقة  توفر  اأن  هو 
ت�ضليمها  عند  عليها  املعلم  ليوقع  يوميًا 
متابعة  على  حري�ضًا  وكببن  وا�ضتالمها، 
ان  اي�ضًا  املمكن  ومن  يببوم،  كل  واجباتها 
مبيزة  اأو  مبكافاأة  للواجب  اأدائها  تربط 
معينة )مثاًل ال�ضماح لها مبزيد من الوقت 
يف  لها(  املف�ضل  الكارتون  فيلم  مل�ضاهدة 

حال اأدائها للواجب.
فكرة: اإذا ا�ضتمرت يف جتاهل اإح�ضار 
باإعطائها  فقم  املببنببزل،  اإىل  واجباتها 
غ�ضل  )مببثببل  حتبها  ال  بديلة  واجبببببات 
جميع  بتجميع  قم  حتى  اأو  ال�ضحون(، 
االأ�ضبوع  توؤديها خالل  التي مل  واجباتها 
لتوؤديها يف اإجازة نهاية االأ�ضبوع بداًل من 

اأن ت�ضتمتع باللعب مع االأطفال.
اأي��ة  يح�شر  ل  "ابني   :3 ���ش��ي��ن��اري��و 
ونتيجة  امل��در���ش��ة،  يف  يت�شلمها  اأوراق 
اجتماع  مواعيد  اأب���داً  نعرف  ل  لذلك 
الآباء واملعلمني، اأو اأي منا�شبات خا�شة 
الأوان، ولو مت  ف��وات  بعد  اإل  باملدر�شة 
اإر����ش���ال ورق����ة ع��م��ل م��ع��ه ل��ي��ن��ج��زه��ا يف 
املنزل فهي ل ت�شل اأبداً، ويح�شل على 
ال��واج��ب، وك��ل م��ا ي�شتلمه يف  �شفر يف 

الف�شل ي�شيع اإىل الأبد".

الرد: تلك م�ضكلة �ضائعة بني االطفال، 
ولدينا عدة مقرتحات لتجربتها:

ركن أولياء األمور
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- �ضجع ابنك على اأن ي�ضع اأي ورقة يتم ا�ضتالمها يف الف�ضل يف 
ملف االأوراق املنف�ضلة، واإال �ضت�ضيع تلك االأوراق اإىل االأبد يف حال 

و�ضعها يف الدرج اأو اخلزانة التي يف ال�ضف.
- ار�ضم البنك جنمة او �ضع عالمة )�ضح( يف حال اأتى باأوراق 
مكان  تعلقها يف  ورقة  على  املدر�ضة  من  واجبات  او  اخطارات  اأو 

ظاهر)الثالجة مثاًل(.
امللف  ويزين  يلون  واجعله  االأوراق  لتلك  ملفًا  البنك  وفببر   -

باالألوان واملل�ضقات امللونة وال�ضور، واطلب منه روؤيته كل ليلة.
ان  وهو  اأال  اأخري،  فاأمامك حل  الطرق،  تلك  كل  ف�ضلت  لو   -
اأو  املنزل مبا�ضرة )بالربيد،  اإىل  الواجبات  املعلم ير�ضل  جتعل 
اخلا�س  م�ضروفه  من  يدفع  ابنك  واجعل  االإلكرتوين(  الربيد 
�ضت�ضمن  وتلك  بالربيد(،  تر�ضل  كانت  حال  )يف  الطوابع  ثمن 

لك نتيجة �ضريعة!
�شيناريو 4: "تتابع ابنتي واجباتها اليومية، ولكنها ل تفعل 
طوياًل  وقتاً  ت�شتغرق  التي  للواجبات  بالن�شبة  ال�شيء  نف�س 
مثل الأبحاث وامل�شاريع الدرا�شية، لقد اكت�شفنا لتونا اأن لديها 
واجباً كبرياً يجب ت�شليمه غداً، ولن تتمكن من القيام به اأبداً 

بدون الكثري من امل�شاعدة من جانبنا"

الرد: رد الفعل الوارد يف مثل هذا املوقف هو ان ت�ضاعدها، اأو 
حتى اأن تقوم بالواجب بداًل عنها، ال تفعل ذلك اأبدًا!!!!

هذا  عواقب  ابنتك  تتحمل  اأن  يجب  لذا  واجبك،  لي�س  هذا 
علمها  ثم  جببادة،  بلغة  لها  ت�ضرحه  اأن  يجب  ما  وهببذا  الفعل، 
ملتابعة  ورقة  لها  جتهيزك  خالل  من  وت�ضتعد  نف�ضها  تنظم  اأن 

الواجب والتقومي، واإ�ضرافك عليها حتى تتح�ضن مهاراتها.
يف ختام هذا املو�ضوع، نود اأن نوؤكد اأن احلل ال�ضريع الأي م�ضكلة، 
والتعاون والتوا�ضل مع املعلم واإدارة املدر�ضة، يعدون املثلث الناجح 
التفكري يف نطاق  االأمور عدم  اأولياء  يف جميع االأحوال، فيجب على 
�ضيق، والبحث عن طرق اإبداعية ، يف حل امل�ضاكل التي تتعلق بالواجب 
املنزيل، ف�ضنوات املدر�ضة ما تلبث اأن تبداأ حتى تنتهي، ونرى اأبناءنا 
وقد اأ�ضبحوا اأع�ضاء فاعلني يف موؤ�ض�ضات املجتمع، واأولياء اأمور قد 
اأبنائهم من خالل اهتمامكم بهم خالل  تكونوا �ضهلتوا مهمتهم مع 

�ضنوات املدر�ضة.

امل�ضدر: -كتاب كيف ت�ضاعد طفلك يف واجباته املنزلية
مكتبة جرير

-كتاب تدري�س االأطفال ذوي �ضعوبات التعلم
دار امل�ضيلة

ك�������اف�������ئ اب����ن����ك 
ب����ر�����ش����م جن��م��ة 
ع�������ل�������ى ورق�����������ة 
م��ك��ان  ت��ع��ل��ق يف 
وا���������ش��������ح ع���ن���د 
لواجباته  جلبه 
اخ�����ط�����ارات  اأو 

املدر�شة
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اإدارة �صعوبات 
االنتباه يف 

ال�صف الدرا�صي

 من منظور 
أساليب التعلم 

باأنها  ت�ضَخ�س  التي  تلك  �ضيما  وال  االنتباه  �ضعوبات  اأ�ضبحت 
اهتمام  الن�ضاط )ADHD(، حمل  وفرط  االنتباه  نق�س  ا�ضطرابات 
كبري يف ال�ضنوات االأخرية، ورمبا �ضمل ذلك جمال �ضعوبات االنتباه وهو 

مو�ضوع مثري للخلط واجلدل.
االنتباه يف  يجربون عدم  االأطفال  بع�س  اإىل ذلك جند  باالإ�ضافة 
كل املجاالت: يف املدر�ضة، ويف املنزل، ويف اأثناء اللعب، وهناك عوامل 
املهمة  اأو  العمل  بطبيعة  وكذلك  التعلم،  بخربة  تت�ضل  كثرية  اأخببرى 
التي  وال�ضلوكيات  التعلم  ولبيئة  املهمة،  تقدمي  ولكيفية  اإليهم،  املوكولة 

تعلمها الطالب من خالل جتاربهم املا�ضية يف التعلم.
التي  االآراء  ب�ضبب  اأنببه   )Castro 2004 و   Montague( يببرى 
الع�ضبية  الن�ضاط وطبيعتها  وفرط  االنتباه  نق�س  با�ضطرابات  تت�ضل 
كان  ومهما  الببدوائببي،  العالج  على  يركز  التدخل  فبباإن  والبيولوجية، 
االجتاه احلايل يبتعد عن منظور الهيئات املهنية كاالأكادميية االأمريكية 
لطب االأطفال والباحثني واالخت�ضا�ضيني النف�ضيني واملر�ضدين والذين  
تخ�ض�ضات  ويف  املعلومات  يف  املتعددة  الطريقة  عن  جميعًا  يدافعون 
العالج، وال يركزون على اخللل الفردي الذي يعتمد على حتديد نقاط 

القوة عند الفرد لبناء النقاط التي تعزز وتطور الطفل.
ي�ضري Montague و Castro   اإىل اأن اخلطط املدر�ضية لال�ضتيعاب 
متعدد  اال�ضتيعاب  هذا  يكون  اأن  ويجب  ال�ضحيح،  التدخل  مفتاح  هي 
واالأطفال؛ الأهمية  االأمور  واأولياء  املعلمني  وي�ضرتك فيه جميع  االأوجه، 
ذلك يف تهيئة الظروف املنهجية والبيئية االأف�ضل للتعلم. ويقرتحان اأن 
يكون هناك م�ضاركة وتعاون بني املدر�ضة والبيت والهيئات املجتمعية، 
فذلك هو حجر الزاوية يف برنامج التدخل حلاالت ا�ضطرابات نق�س 

االنتباه وفرط الن�ضاط.
املعيار االجتماعي  اأن   1999 NORRISو  LLOYD وباملثل يرى 
االنتباه  نق�س  ا�ببضببطببرابببات  يف  املببوؤثببرة  الببعببوامببل  ي�ضكالن  والبيئي 
هذه  نتيجة  تظهر  التي  ال�ضلوكيات  مع  التعامل  واأن  الن�ضاط،  وفببرط 
اأكرث من االأدوية  تاأثري فعال  اال�ضطرابات مع االأ�ضباب االجتماعية له 
النمائي وال�ضياقي.  الراأي يدعمه املنظور  التي ي�ضفها االأطباء، وهذا 
التفاعل  بذلك   1995 HORVATTو  PELLEGRINI اأقببر  وقببد 
املت�ضلة  ال�ضعوبات  فهم  يف  جوهري  كعامل  والبيئة  البيولوجيا  بني 

با�ضطرابات نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط  والتعامل معها.
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�ضاوث  نيو  يف  التعليمية  االإدارة  طببورت 
با�ضطرابات  خا�ضًا  برناجمًا  با�ضرتاليا  ويلز 
نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط واأ�ضمته: )العمل 
ذوي  للطالب  امل�ضاركة  واالإدارة  اجلماعي، 
نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط 1995(، وي�ضور 
املتعددة  االأوجببه  ذات  االأبعاد  الربنامج  هذا 
وفرط  االنتباه  نق�س  با�ضطرابات  يعرف  مبا 

الن�ضاط. 
وي�ضري هذا الربنامج اإىل اأنه ال توجد 
تببوؤدي  حتى  كافية؛  وحيدة  تدخل  طريقة 
اأو  الق�ضري  املببدى  على  �ضلوكي  تغيري  اإىل 
االأطفال  مع  التدخالت  واأن  البعيد،  املدى 
الذين يعتقد اأن لديهم ا�ضطرابات نق�س 
ت�ضمل  اأن  يجب  الن�ضاط  وفببرط  االنتباه 
التدري�س الفردي، والتدريب على املهارات 
ال�ضلوكية  االإدارة  وبببرامببج  االجتماعية، 
اآراء  مع  يت�ضق  ذلك  وكل  االأ�ضرة.  وبرامج 
يرى  الببذي   1999 Giorcelli عنها  عرب 
اأهمية بناء ات�ضاالت لتناول جوانب التعلم 
كافة، وبالتايل يجب اأن ي�ضتخدم الطريقة 
املتعددة  واالتبب�ببضبباالت  املتعددة  احلببوا�ببس 

االأوجه.
1999، رائدًا لطرائق  Grainger يعد
الدمج يف اإدارة هذا النوع من ال�ضعوبات، 
لدى  الببداخببلببيببة  الببعببوامببل  بتقدير  وذلبببك 
متعددة  الطريقة  اأن  ويبببرى  ال�ضخ�س، 
واإعطاء  الكامل  للفهم  �ضرورية  االأوجبببه 
املرتبطة  البب�ببضببعببوبببات  حبببول  الن�ضيحة 
با�ضطرابات نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط.

معلومات عامة حول �شعوبات النتباه 
تت�ضل  اخلاطئة  الِفَكر  مببن  عببدد  هناك 
ب�ضعوبات االنتباه وا�ضطرابات نق�س االنتباه 
الرئي�ضة  امل�ضكالت  واأحببد  الن�ضاط،   وفببرط 
باالنتباه  نعني  مبباذا  بال�ضوؤال:  ال�ضلة  ذات 
على  العادي  االنتباه  يكون  اأن  ميكن  العادي؟ 
اجلهة  للغاية"  اإىل  "منتبه  من  متدرج  �ضكل 

ويت�ضمن  انتباهه"،  ت�ضتت  "ي�ضهل  املقابلة 
حدود  داخل  انتباهه"  ت�ضتت  "ي�ضهل  مفهوم 
االأمببور  مببن  ال�ضبب  ولببهببذا  املببعببتبباد،  ال�ضلوك 
�ضخ�ضت  الذين  االأطفال  نعزل  اأال  اجلوهرية 
االنتباه  نق�س  ا�ضطرابات  اأنها  على  حاالتهم 
العادي؛  ال�ضف  خببربات  عن  الن�ضاط  وفببرط 
ال�ضيطرة  لديهم  ميكن  االنتباه  الأن �ضعوبات 
التعلم  ب�ضياق  اال�ضتفادة  خببالل  مببن  عليها 

الطفل يف  يعانيها  التي  العوائق  مركزين على 
املوقف اخلا�س بالتعلم. كما اإن اأ�ضاليب التعلم 
خالل  من  العوائق  هببذه  حتديد  على  ت�ضاعد 

مالحظات التدري�س وممار�ضات التعلم.
على اأنه يوجد عدد من امل�ضكالت االأخرى 
االعببتبببببار،  يف  ن�ضعها  اأن  اإىل  حتببتبباج  الببتببي 

ونناق�س بع�ضها فيما ياأتي:- 
اإحدى النتائج الرئي�ضة التي حتدد النجاح 
يف التعلم تت�ضل باال�ضتقاللية الذاتية للمتعلم، 

اأن  املتعلمني ميكن  اأن  االأمببور اجلوهرية  ومن 
ين�ضبوا اأدائهم االإيجابي يف التعلم اإىل عوامل 
الطالب  ن�ضب  واإذا  �ضيطرتهم،  عن  خارجة 
اأو ف�ضلهم فيه اإىل عوامل  جناحهم يف التعلم 
�ضيكونون  �ضيطرتهم  عببن  تببخببرج  خببارجببيببة 
بالتايل معتمدين على هذه العوامل التي حتدد 
الرتكيز  من  املببزايببا  واإحبببدى  تعلمهم.  نتائج 
م�ضئولية  ت�ضجع  اأنببهببا  التعلم  اأ�ضاليب  على 
الطالب  ي�ضبح  كما  تعلمهم،  الطالب عن 
واعيًا باأ�ضلوب تعلمه ويتوىل م�ضئولية هذا 

التعلم.
على   2003 واآخبببرون   Kaider بحث 
يعانون  ال  ن�ضفهم  االأطبببفبببال  مببن  عينة 
ا�ضطرابات نق�س االنتباه وفرط الن�ضاط، 
الت�ضخي�س،  هذا  يعاين  االآخببر  والن�ضف 
من  امل�ضوقة  النتائج  من  عببدد  ظهر  وقببد 
ولكن  نتتبعها  اأن  ميكن  الببدرا�ببضببة  هببذه 
اأقرب هذه النتائج كانت اأن االأطفال �ضواء 
االنتباه  نق�س  ا�ضطرابات  لديهم  الذين 
يف  يختلفون  ال  عدمه  اأم  الن�ضاط  وفببرط 
االأطفال  عن  يختارونها  التي  �ضلوكياتهم 

الذين لديهم م�ضكالت اأكرث.

د.غافن ريد
ترجمة: اأ. اأحمد عبد العزيز
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تببعببد مببهببنببة الببتببدريبب�ببس اإحبببببدى املببهببن 
االإجببتببمبباعببيببة البب�ببضبباغببطببة، نبببظبببرًا لببكببرثة 
التي  العبء  وزيببادة  واملتطلبات  امل�ضئوليات 
جتببعببل املببعببلببمببني غبببري را�بببضبببني عبببن املهنة 
ومرهقني نف�ضيًا وج�ضديًا وحتمل هذه املهنة 
بطبيعتها العديد من التحديات وال�ضعوبات 
جميع  يف  الطالب  مع  العمل  مزاولة  خالل 
يعملون  الذين  املعلمني  مع  وخا�ضة  املراحل 

مع طالب ذوي ال�ضعوبات التعلمية.
واملعلمات  املعلمني  من  العديد  يتعر�س 
خالل امل�ضرية املهنية اإىل ال�ضغوط النف�ضية 
والبدنية خالل اأداء عملهم، وتزداد ظاهرة 
الوظيفي  واالإحببرتاق  والتعب  والتوتر  القلق 
الوظيفة،  العاملني يف هذه  العديد من  لدى 
وعوامل  م�ضادر  من  ال�ضغوط  هببذه  وتاأتي 
املهنة  يف  الزمالء  �ضغوط   اأهمها:  متعددة 
والذين ينقلون عدوي هذا التوتر والقلق اإىل 
اأي�ضًا  وت�ضاهم  املهنة،  يف  اجلببدد  الزمالء 
زيادة هذه  االإدارية اخلاطئة يف  املمار�ضات 
املادية  الظروف  �ضعف  وت�ضاعد  ال�ضغوط، 
�ضوء  من  املدر�ضي  املناخ  يف  حتيطهم  التي 
وياأتي  امل�ضاندة،  اخلدمات  وقلة  االإ�ضتعداد 
العامل ال�ضخ�ضي للمعلم ومقوماته النف�ضية 

والببعببلببمببيببة واجلبب�ببضببديببة يف 
ال�ضغوط  هببذه  ظهور  مببدي 
والببتببوتببرات، وعبببدم قببدرتببه 
بال�ضورة  التعامل معها  على 
املعلم  ويببتبباأثببر  البب�ببضببلببيببمببة، 
الببطببالب  ومبب�ببضببتببوي  بنوعية 
وطبببببيببعببة هببببوؤالء وظببروفببهببم 

وخا�ضة  والنف�ضية  والعقلية  االإجتماعية 
ي�ضكل  حيث  اخلا�ضة  الفئات  ذوي  طببالب 
املعلم  ملهنة  و�ضعوبة  حتببدي  العامل  هببذا 

وجناحه.
اأو  االإحبببببرتاق  عببالمببات  تظهر  وهببكببذا 
االإحباط الوظيفي يف �ضور واأ�ضكال خمتلفة 
وجود  على  الدالة  العالمات  هذه  اأهم  ومن 

هذه الظاهرة ما يلي:
والت�ضاوؤم •  والعجز  بالالمبااله  ال�ضعور 

امل�ضتمر ومقاومة كل ما هو جديد.
�ضعف الدافعية وفقدان االإهتمام وعدم • 

الرغبة بالعمل.
و�ضعف •  االإبببتببكببار  على  الببقببدرة  فببقببدان 

امل�ضاهمة يف تطوير العمل.
ب�ضورة •  وامل�ضئوليات  الواجبات  تنفيذ 

اآلية وفقدان روح احلما�س.

االإجبببازات  •  وكبببرثة  مببربر  الببغببري  التغيب 
واالأرق  ال�ضداع  من  وال�ضكوى  املر�ضية 

واآالم الظهر وغريها.
�ضعوبة التعامل مع االآخرين وخا�ضة مع • 

م�ضاكل الطلبة وموقفه ال�ضلبي جتاههم.
االإن�ضحاب من احلياة االإجتماعية وعدم • 

للعزلة  واملببيببل  االأن�ضطة  يف  امل�ضاهمة 
واالإبتعاد.

و�ضعف •  االإنببتبباج  وقلة  الرتكيز  �ضعوبة 
اجلودة يف العمل.

مثل: •  ال�ضلبية  االإنببفببعبباالت  يف  زيببببادة 
مكتئب ويائ�س، وهابط وخا�ضر، وخائف 

ومنزعج ويرتقب �ضرًا.
مثل •  االإيببجببابببيببة  االإنببفببعبباالت  يف  �ضعف 

من  مع  واملببرح  واحلببب  وال�ضعادة  املتعة 
حوله.

ال�ضديد •  والببعببداء  العاطفي  االإنببفببجببار 
وزيادة حاالت الغ�ضب.

اإلحباط 
الوظيفي 

لدى معلمي ومعلمات
طالب ذوي صعوبات التعلم
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ركن المعلم
من  يببباأتبببي  ال  الببوظببيببفببي  االحببببببرتاق  اإن 
ال�ضغوط  من  متكاملة  �ضل�ضلة  هو  اإمنا  فراغ، 
واالإحباطات اليومية والتي يتعر�س لها املعلم 
التي  والتحديات  واملببواقببف  االأحبببداث  جببراء 
تواجهه يف مهنته وتراكمها خالل فرتة زمنية 
طويلة ودون عالج. وقد ال يدرك املعلم اإذا ما 

اأ�ضابته هذه االأعرا�س.
ال�ضحة  �ببضببالمببة  مبببدى  عببلببى  ولببلببتببعببرف 
النف�ضية واملهنية لديك فاإنه ي�ضتوجب االإجابة 
اإذا ما كنت تعاين  لتعرف  التالية  البنود  على 
االأعرا�س  اأن هذه  ب�ضرط  االأعرا�س  من هذه 
ولي�ضت فقط يف فرتات  وملدة طويلة  م�ضتمرة 
اأو ال  بنعم  باالإجابة  متقطعة ومتباعدة وذلك 

فقط.

هل تعاين هذه الأعرا�س؟

لها  لي�س  املعلم  وظيفة  باأن  االعتقاد   -  1
لديك اهمية اأو مكانة خا�ضة. 

وتبباأثببريًا يف  لببك دورًا  بببباأن  تببوؤمببن  2 - ال 
مواقف طالبك وحياتهم.

االأهببداف عندك غري وا�ضحة ولي�س   - 3
هناك م�ضار حمدد فيما تقوم به.

على  قادرين  الطالب غري  اأن  تعتقد   -  4
التعلم وت�ضعر بامللل.

والربيعية  ال�ضيفية  العطلة  تنتظر   -  5
واأيام االإجازات بفارغ ال�ضرب.

6 - ال تهتم براأي االآخرين وال �ضيما راأي 
الزمالء يف املهنة.

7 - اأنت على �ضواب دائما وردودك دائمًا 
�ضلبية.

الببدائببمببة من  والبب�ببضببكببوي  الببتببذمببر   -  8
االإجراءات واللوائح والقوانني.

9 - كبببرثة الببغببيبباب والببتبباأخببري واالإجبببببازات 
الظهر  يف  واآالم  �ضداع  من  وتعاين  الطارئة 

والرقبة.
ولي�س  معلوماتك  جتديد  يف  ترغب  ال   -10
واملحا�ضرات  التدريبية  بالدورات  رغبة  لك 

يف جمالك.
وظيفة  عن  وتبحث  بال�ضعادة  ت�ضعر  ال   -11

اأخرى.
املهنية  حياتك  ترتيب  اإعبببادة  تتمنى   -12

ترتيبًا خمتلفًا.
يف  امل�ضاركة  يف  الببرغبببببة  لببديببك  لي�س   -13

االأن�ضطة اجلماعية والريادية.
القلق  وتثري  ال�ضلبية  العواطف  تبني   -14

الزائد والغ�ضب واخلوف لدي االآخرين.
الب�ضيط  االإختبار  هذا  من  موقفك  وملعرفة 
بجمع  قم  والوظيفي  االحببببباط  ظاهرة  من 
و�ببضببيببكببون موقفك  فببقببط  بببنببعببم  االإجببباببببات 

كالتايل:
من •  بنعم  االإجببابببات  جمببمببوع  كببانببت  اإذا 

فاأنت ال تعاين  ال�ضابقة،  1-4 من اجلمل 
بع�س  تواجهة  بل  الوظيفي  االإحباط  من 

امل�ضكالت التي حتتاج اإىل حلول.

من •  بنعم  االإجببابببات  جمموعة  كانت  اإذا 
فاأنت  ال�ضابقة،  اجلمل  جمموع  من   9-5
الوظيفي  االإحببببباط  اأعببرا�ببس  مببن  تعاين 
من  امل�ضاعدة  طلب  اإىل  ما�ضة  وبحاجة 

ا�ضت�ضاري متخ�ض�س.
من •  بنعم  االإجببابببات  جمموعة  كانت  اإذا 

ال�ضابقة،  اجلببمببل  جمببمببوع  مببن   14-10
باأحباط  وم�ضاب  كبرية  ورطببة  يف  فاأنت 
تغيري  عملية  اإىل  حتتاج  �ضديد  وظيفي 

جذرية اأو بحث عن وظيفة اأخري.

 
  

  
 

د.عي�شى حممد جا�شم
م�ضاعد املدير التنفيذي للعالقات 

العامة وامل�ضروعات الرتبوية 
مركز تقومي وتعليم الطفل

ركن المعلم
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ركن الباحث

دور نظرية الخلل المزدوج

في الكشف عن األطف��ال ذوي صعوبات 
القراءة والكتابة

% من اأطفال املدار�س يف املراحل التعليمية الثالثة، االبتدائي واالإعدادي والثانوي بدولة الكويت يعانون �ضعوبات التعلم  اإن 6 
اخلا�ضة، والتي توؤدي اإىل م�ضكالت تعليمية يف تعلم القراءة والكتابة. واملعلومات امل�ضتمدة من اأبحاث ودرا�ضات عاملية يف العديد 
من الدول االأجنبية ت�ضري اإىل اأن �ضعوبات التعلم  مرتبطة بق�ضور يف العمليات االإدراكية، وخلل يف اجلهاز الع�ضبي املركزي والذي 
التعليمية  النواحي  الفرد يف  تاأثري كبري على مدى جناح  العام فقط، ولها  بالذكاء  واللغة ولي�س  الفونولوجية  يرتبط باجلوانب 

واملهنية واالجتماعية .

الوعي  اأ�ضكال  على  املنظم  التدريب  واإهمال  التعلم،  ل�ضعوبات  الرئي�ضة  االأ�ضباب  اأحد  الفونولوجي  الوعي  م�ضاكل  اأن  كما 
الفونولوجي ي�ضاحبه ق�ضور يف مهارات القراءة والكتابة.
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ركن الباحث
الدرا�ضات  بع�س  وجببود  من  الرغم  على 
التعلم  ببب�ببضببعببوبببات  اخلببا�ببضببة  الببتببجببريبببببيببة 
املتحدثني  بني  والكتابة  بالقراءة  املرتبطة 
 Abu :باللغة العربية يف العامل العربي )اأمثلة
Rabia، Share & Mansour، 2003; Al-

 Mannai & Everatt، 2005; Elbeheri &

 ،)Everatt، 2007; Elbeheri et al.، 2006

والكتابة  القراءة  �ضعوبات  اأن  اأظهرت  والتي 
املعرفية،  العمليات  حيث  من  باللغة  مرتبطة 
يف  بالبحث  تهتم  مل  الدرا�ضات  هببذه  اأن  اإال 
التعرف على تق�ضيمات العمليات الفونولوجية 
وخا�ضة  لها  املف�ضرة  النظريات  على  بناء 
منظور  كل  تاأثري  ومببدى  املعرفية،  النظرية 

على القراءة والكتابة.

ل�ضد  الدرا�ضة  هذه  الباحث  اأجرى  لذلك 
الفجوة يف الدرا�ضات العربية–  يف حدود ما 
اأطلع عليه الباحث - التي تناولت دور نظرية 
االأطفال ذوي  الك�ضف عن  املببزدوج يف  اخللل 
�ضعوبات القراءة والكتابة، كما الحظ الباحث 
اأي�ضًا قلة يف الدرا�ضات االأجنبية التي تناولت 
دور هذه النظرية يف الك�ضف على مهارتني من 
اأهم املهارات التح�ضيلية وهما مهارة القراءة 

والكتابة.

هذا  اإطببار  ويف  املعطيات.  هببذه  �ضوء  يف 
اأمكن حتديد م�ضكلة الدرا�ضة يف �ضوء االأ�ضئلة 

االآتية:-

1 - هببل تببرتبببببط املببهببام الببفببونببولببوجببيببه 
ب�ضعوبات  املبببزدوج  اخللل  نظرية  �ضوء  يف 
القراءة، والكتابة ايجابيًا لدى الذكور واالإناث 

كل جمموعة على حده.

2 - هل توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية 
يف  كتابيًا  واملع�ضرين  قرائيًا  املع�ضرين  بني 
اخللل  نظرية  �ضوء  يف  الفونولوجيه  املببهببام 

املزدوج.

للمهام  التنبوؤية  القدرة  تتباين  هل   -  3
املزدوج  اخللل  نظرية  �ضوء  يف  الفونولوجية 
بببتبببببايببن )�ببضببعببوبببات البببقبببراءة، و�ببضببعببوبببات 

الكتابة( لدى الذكور واالإناث.

العوامل  عن  الك�ضف  الدرا�ضة:  وهدفت 
من  ت�ضتمد  الببتببي  الفونولوجية  والعمليات 
نظرية اخللل املزدوج يف الك�ضف عن �ضعوبات 
واإجببراءات  منهج  عن  اأما  والكتابة،  القراءة 
الدرا�ضة: ت�ضمنت عينة الدرا�ضة 200 طالب 
من   )100( بواقع  االبتدائية،  املرحلة  من 
 )1.36  ±  9.43( اأعببمببار  مبتو�ضط  الببذكببور 
اأعمار  مبتو�ضط  االإنبباث  من  و)100(  �ضنة، 
اختبار  تطبيق  ومت  �ضنة.   )1.23  ±  9.10(
الوعي الفونولوجي واختبار الت�ضمية ال�ضريعة 
القرائي  الفهم  واختبار  واحلروف،  لالأ�ضكال 

واختبار الر�ضم الكتابي.

نتائج الدرا�ضة:  اأ�ضفرت نتائج  الدرا�ضة 
بني  اإح�ضائيًا  دال  �ضالب  ارتباط  وجود  عن 
واالأ�ضكال  للحروف  ال�ضريعة  الت�ضمية  اختبار 
لدى  الكتابي  والر�ضم  القرائي  الفهم  وبببني 
ارتباط  لوحظ  كما  واالإنبببباث،  الببذكببور  عينة 
موجب بني )حذف املقاطع، وتكرار الكلمات 
غري  الكلمات  قبببراءة  ودقببة  احلقيقية،  غببري 
والر�ضم  الببقببرائببي  الفهم  وبببني  احلقيقية( 
قببرائببيببًا  املع�ضرين  اأن  تبببببني  كببمببا  الببكببتببابببي، 
اختباري  على  للوقت  ا�ضتغراقًا  اأكرث  وكتابيًا 

كما  واالأ�ضكال،  للحروف  ال�ضريعة  الت�ضمية 
بني  اإح�ضائية  فروق ذات داللة  لوحظ وجود 
املع�ضرين  وغببري  وكتابيًا،  قرائيًا  املع�ضرين 
املقاطع،  حذف  )اختبار  يف  وكتابيًا،  قرائيًا 
احلقيقية،  غببري  الببكببلببمببات  تببكببرار  واخببتبببببار 
الكلمات غري احلقيقية(  قراءة  دقة  واختبار 

يف اجتاه غري املع�ضرين قرائيًا وكتابيًا.

اأكبببرث  اأن  البببدرا�بببضبببة  نببتببائببج  بببيببنببت  كببمببا 
ب�ضعوبات  تببنبببببوؤًا  الببفببونببولببوجببيببة  املببتببغببريات 
القراءة لدى الذكور هى )دقة قراءة الكلمات 
غري احلقيقية والت�ضمية ال�ضريعة للحروف(، 
للخلل  النظري  االأ�ضا�س  مع  يتفق  ما  وهببذا 
املببزدوج ، وجبباءت نتيجة االإنبباث عك�س ذلك 
اختبار  اأن  االنببحببدار  نتائج  اأ�ببضببارت  حيث 
املتنباأ  الوحيد  االختبار  هو  االأ�ببضببوات  دمببج 
ب�ضعوبات القراءة. بينما تنباأ كل من  )حذف 
املقاطع ، ودقة قراءة الكلمات غري احلقيقية( 

ب�ضعوبات الكتابة لدى عينة الذكور.

امل�شادر  وعن  اأكرث  تفا�شيل  عن  • لال�شتف�شار 
رجاء مراجعة الباحث.

د. م�شعد اأبو الديار
رئي�س وحدة تطوير االختبارات
مببركببز تبقويبم وتعلبيببم البطبفببل
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بانورام�ا

جائزة "�أف�ضل معلم يف بريطانيا" 
ل�ضاب يعاين ع�ضر �لقر�ءة

اإدوار ج. فيكرمان مدّر�س يف اإحدى كليات �ضمال 
�ضرقي اإنكلرتا، تغّلب بف�ضل قوة االإرادة واملثابرة 
"الدي�ضلك�ضيا"  اأو  الببقببراءة  ع�ضر  اإعبباقببة  على 
"حلمًا م�ضتحياًل"  يعد  وباالأم�س، حقق حلمًا كان 
ملن هم يف و�ضعه عندما اختري "اأف�ضل مدّر�س يف 

بريطانيا".

اإدارة  ق�ضم  رئببيبب�ببس  �ببضببنببة(،   26( فببيببكببرمببان 
االأعببمببال  الإدارة  فببريبب�ببضببتببون  كلية  يف  االأعبببمبببال 
االأعببمببال  الإدارة  فري�ضتون  كلية  يف  واملبببببببادرة 
واملبادرة مبدينة نورمانتون ال�ضغرية، يف مقاطعة 

وي�ضت يورك�ضاير، ت�ضّلم وفق خرب "هيئة االإذاعة الربيطانية" )البي بي �ضي( جائزته ومعها لقبه يف حفل منح جوائز 
التدري�س يف العا�ضمة لندن. وح�ضب كالمه كادت اإعاقة ع�ضر القراءة تهم�ضه اإبان فرتة الدرا�ضة، لدرجة اأن اأحدًا 
ما كان يتوقع منه حتقيق اأي اإجناز. غري اأن هذا ال�ضاب الطموح رف�س اال�ضت�ضالم الإعاقته، وكان ح�ضب اأحد زمالء 
الدار�ضة "لولبًا نا�ضطًا" يف ال�ضف، ومن ثم، عندما انتقل للعمل يف القطاع الفندقي تعلم اأ�ضاليب عملية للتغلب على 

اإعاقته، ومتكن من احل�ضول على �ضهادة جامعية يف تخ�ض�س اإدارة الفنادق، ومعها �ضار من جناح اإىل جناح.

�ضهادة  ونيله  التعليم  مهنة  اإىل  االجتاه  فيكرمان  قرار  كان  �ضلبة  واإرادة  روح حتد  ينم عن  الذي  القرار  اأن  غري 
درا�ضات عليا تاأهيلية للتعليم لكي يحقق حلمه باأن ي�ضبح مدّر�ضا حقًا ب�ضهادة الزمالء والطلبة وكل من عرفه جنح 
فيكرمان يف اأن يكون "م�ضدر متعة واإلهام لكل من عمل معه". كما اأنه يعد القوة املحفزة لن�ضاط دائرته يف الكلية 
اأما فهو في�ضرح جانبًا من �ضر جناحه  ولتقدمها املبهر، وبخا�ضة تطوير مناهج جديدة تتواءم مع حاجات الطلبة. 
الذي تّوج باحل�ضول على اجلائزة املرموقة التي اأ�ض�ضت قبل 11 �ضنة بالقول اأنه تغلب على "الد�ضلك�ضيا" باعتماده 

التكنولوجيا بداًل من الكتابة يف عملية التوا�ضل.

امل�ضدر: جريدة ال�ضرق االأو�ضط
العدد: 11291
اليوم والتاريخ: الثالثاء 2009/10/27
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بانورام�ا

ليوناردو دافنشي :
بورتريه لعبقري معسر قرائيًا !!!

ال�ضك اأن عبقرية ليوناردو دافن�ضي )1452-1519( ال يجادل فيها اأحد، فهو ذلك 
وكان عاملًا ومفكرًا وخمرتعًا  الت�ضميم  الت�ضوير وفن  نبغ يف فن  الذي  االإيطايل 

وم�ضت�ضرفًا الأفاق امل�ضتقبل، ومع كل هذا كان ليوناردو مع�ضرًا قرائيًا.
كان  فقد  يببده  بخط  كتابته  هو  الد�ضلك�ضيا  وجببود  على  الدليل  وكببان 

كان  الوقت  ومعظم  وخمرتعاته،  اأفببكبباره  لكل  م�ضودة  يكتب  دافن�ضي 
الي�ضار  اإىل  اليمني  من  يكتبها  وكان  عك�ضي،  ب�ضكل  مالحظاته  يكتب 

كاأمنا يكتب كتابة معكو�ضة على املراآة ورغم غرابة هذا االأمر اإال اأن 
الذين  القرائي  الع�ضر  ذوي  فيها  ي�ضرتك  التي  ال�ضمات  اأحد  ذلك 
ي�ضتخدمون اأيديهم الي�ضرى، وكثريا ما ال يكونون على وعي بطريقة 

كتابتهم املختلفة.
اأن ليوناردو كان يخطئ يف تهجئة الكلمات وكانت تهجئته  كما 
اأن  دون  وم�ضروعات  كثرية  اأعمااًل  يرتك  كان  كما  بالغرابة،  تتميز 

يكملها، وهي اأحد �ضمات امل�ضابني با�ضطرابات نق�س االنتباه، ولكن 
التفا�ضيل  �ضديد  عمله  كان  والت�ضوير  بالر�ضم  االأمببر  يتعلق  عندما 

والدقة، ولكن روعة اأعماله غري العادية جتعلنا نقول اأنه موهوب.  
للطائرة  املتخيل  الر�ضم  ذلك  هو  هنا  املف�ضل  التخطيطي(  )الر�ضم 

وق�ضى  الطريان،  بفكرة  �ضغفًا  ليوناردو  كان  لقد  )الهليوكوبرت(  العمودية 
�ضنوات طويلة يعالج اأفكارًا خمتلفة عن اآلة طائرة، وعندما كتب فكرتها )كانت 
الكتابة اأي�ضا عك�ضية كما اعتاد على ذلك( قال: " ميكن لهذا النموذج اأن ي�ضنع 

اأن يدور  اإدارة معدين ينطلق بعد التوائه فيوؤدي اإىل  من الورق من زنربك كعمود 
الربغي  وبالتايل يطري عاليًا يف الهواء ".

عن موقع:
www.dyslexia.com
ترجمة : اأحمد عبد العزيز
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جديد المكتبة

تدريس األطفال ذوي 
صعوبات التعلم

المؤلف: بطرس حافظ بطرس

تاريخ النشر: 2009

يف  االأطببفببال  جمموع  مببن   % 20 حببوايل  يعاين 
 % 10 و  التعلم،  �ضعوبات  اأ�ضكال  اأحببد  من  العامل 
مببن جمببمببوع االأطببفببال يببعببانببون ممببا يببعببرف بع�ضر 
اإىل  ويوؤدي  االأكادميي  تقدمهم  يعيق  الذي  القراءة 
بع�س  يف  ذلك  وينعك�س  واإمكاناتهم  طاقاتهم  هدر 
على  يببوؤثببر  وقببد  النف�ضية  �ضحتهم  على  االأحببيببان 

م�ضتقبلهم العملي.
ويعترب مو�ضوع �ضعوبات التعلم، من املو�ضوعات 
اجلديدة ن�ضبيًا يف ميدان الرتبية اخلا�ضة، وتكمن 
كونها  يف  التعلم  �ضعوبات  م�ضكلة  يف  اخلببطببورة 
�ضعوبات  يعانون  الذين  فبباالأفببراد  خفية  �ضعوبات 
اأو  املعلم  يالحظ  وال  اأ�ضوياء،  عادة  يكونون  التعلم 
معاجلة  تقدمي  ت�ضتوجب  �ضاذة  مظاهر  اأية  االأهببل 
لهم  يقدمونه  ما  املعلمون  يجد  ال  بحيث  خا�ضة، 
والغباء،  التخلف  اأو  والالمباالة  بالك�ضل  نعتهم  اإال 
وتكون النتيجة الطبيعية ملثل هذه املمار�ضات تكرار 

الف�ضل والر�ضوب وبالتايل الت�ضرب من املدر�ضة.
بيئة  وجببود  هو  التالميذ  هببوؤالء  يحتاجه  فيما 
فردية  ورعببايببة  مالئمني،  درا�ببضببي  ودعببم  تعليمية 

عليها  والرتكيز  القوة  نواحي  مع  للتعامل  منا�ضبة 
وتعزيزها وتقلي�س مواطن ال�ضعف املحددة لديهم، 
على  ف�ضلها  اأو  التعليمية  الربامج  جناح  يعتمد  لذا 
الذي  والدعم  وكفايتهم  ال�ضف،  معلمي  اجتاهات 

يتلقونه.
يف  الكتاب  هببذا  مو�ضوع  جبباء  لذلك  وحتقيقًا 
مدخل  منها  االأول  الف�ضل  يتناول  ف�ضول،  خم�ضة 
وكيفية  بها  املق�ضود  يو�ضح  التعلم  �ضعوبات  اإىل 
الف�ضل  تناول  كما  االأطببفببال  هببوؤالء  على  التعرف 
�ضعوبات  ذوي  لالأطفال  التعليمية  العملية  الثاين 
التعلم، ثم تناول الف�ضل الثالث والرابع واخلام�س 
والتهجئة  والكتابة  القراءة  تدري�س  ا�ضرتاتيجيات 

والتعبري الكتابي واحل�ضاب لهوؤالء االأطفال.
ورعايتهم  االأطفال  بهوؤالء  العناية  بهدف  وهذا 
تعترب  التعلم  �ضعوبات  اأن  خا�ضة  متكاملة،  رعاية 
اإال بعد انتظام  من االإعاقات اخلفية التي ال تظهر 
اأدى  بها  العناية  اأهملت  واإذا  املدر�ضة،  يف  الطفل 
تربويًا  ومعاناته  درا�ضته  يف  الطفل  ف�ضل  اإىل  ذلك 

ونف�ضيًا واجتماعيًا.
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جديد المكتبة

الدمج يف مدارس
التعليم العام وفصوله

المؤلف: كمال سالم سيسالم

تاريخ النشر: 2007

يببتببطببرق هبببذا الببكببتبباب ملببو�ببضببوع الببدمببج مببن زوايبببا 
خمتلفة، فهو يت�ضمن اأحد ع�ضر ف�ضاًل: كل ف�ضل منها 
املجالت  يف  حديثًا  ن�ضرت  درا�ضة  اأو  مقالة  عن  عبارة 
وتاأهيل  وتعليم  تربية  جمال  يف  املتخ�ض�ضة  والدوريات 
الطالب املعوقني، وقد مت ترجمتها بت�ضرف لتتالئم مع 

امل�ضطلحات الرتبوية يف املدار�س العربية.
عليها  قامت  التي  املببربرات  االأول  الف�ضل  فيناق�س 
الف�ضل  من  كل  اأما  العملية،  هذه  وفوائد  الدمج  عملية 
الثاين والثالث والرابع فتتعر�س اإىل العوامل التي ت�ضاعد 
بها  ي�ضرت�ضد  التي  والن�ضائح  الدمج  عملية  جناح  على 

املدر�ضون الذين يطبقون برنامج الدمج يف ف�ضولهم.
النماذج  مببن  اأربببعببة  يعر�س  اخلام�س  الف�ضل  ويف 
كل  ويعر�س  بنجاح،  الدمج  برامج  لتطبيق  امل�ضتخدمة 
تقومي  واأ�ضاليب  و�ضائل  وال�ضابع  ال�ضاد�س  الف�ضل  من 
فيتحدثان  والتا�ضع  الثامن  الف�ضل  اأمببا  الدمج،  برامج 
عن املناهج واجلداول الدرا�ضية يف ف�ضول الدمج، وقد 
خ�ض�س كل من الف�ضل العا�ضر واحلادي ع�ضر للحديث 
عن امل�ضكالت ال�ضلوكية اأو ال�ضلوك غري املالئم الذي قد 

يظهر يف ف�ضول الدمج واأ�ضاليب احلد منها.
ويعترب مو�ضوع الدمج من املو�ضوعات التي تزال مثار 
بح�ضب  اأنه  اإال  و�ضلبياتها،  باإيجابياتها  يتعلق  فيما  جدل 
تقرير معظم الرتبويني فاإنه واإن كان للدمج �ضلبيات، فاإن 
اإيجابياته متعددة وي�ضعب ح�ضرها، لهذا فاإن االإدارات 
التعليمية يف الواليات املتحدة ت�ضعى حثيثًا كي يتم تطبيق 

هذا النظام يف املدار�س التابعة لها جميعها.
النا�س،  من  جمموعات  عن  عبارة  جمتمع  اأي  اإن 
ومن اأجل اأن تعي�س هذه املجموعات معًا، البد اأن تتفهم 
ياأتي عادة  والتقبل  التفاهم  الأن  بع�ضًا،  بع�ضها  وتتقبل 
عن طريق التفاعل، اإذ البد اأن تتفاعل هذه املجموعات 
معًا، ليتم التفاهم والتقبل فيما بينها، واإذا اأردنا لهذا 
التفاعل اأن يكون اإيجابيًا مثمرًا فيجب اأن يحدث منذ 
على  معًا  املجتمع  اأفبببراد  وتعليم  برتبية  اأي  الطفولة 
حتى  وقدراتهم،  واألوانهم  وطوائفهم  فئاتهم  اإختالف 
وبالطبع  والتقبل،  التفاهم  اإىل  التفاعل  هببذا  يببوؤدي 

فاملدر�ضة هي املكان الطبيعي ملثل هذا التفاعل.
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نب�ذة
متكن  لببالأوقبباف  العامة  االأمببانببة  مببن  بدعم 
اإجناز  حتقيق  من  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز 
التعلم  �ضعوبات  مكتبة  اإن�ضاء  وهببو  له  جديد 
التي مت افتتاحها يف �ضهر يونيو من عام 2008م 
لتكون اأول مكتبة بحثية متخ�ض�ضة يف �ضعوبات 
التعلم وامل�ضادر اخلا�ضة بهذا اجلانب املعريف 
باللغتني العربية واالنكليزية يف ال�ضرق االأو�ضط.

األه�داف 
توفري جمموعة جيدة وغنية من م�ضادر - 1

جمال  يف  اأ�ضكالها  مبختلف  املعلومات 
�ضعوبات التعلم.

واملببهببمببة بني - 2 املببعببلببومببات اجلببديببدة  ن�ضر 
الن�ضرات  اإعداد  املتخ�ض�ضني من خالل 
االإعببالمببيببة واملبببراجبببعبببات والببكبب�ببضببافببات 
وامل�ضتخل�ضات والببليوغرافيات وتوزيعها 

علي املهتمني .
التعاون مع املكتبات املتخ�ض�ضة االأخرى - 3

وتبببببادل  املببجببال  اأو  نف�ضه  املببو�ببضببوع  يف 
امل�ضادر واخلربات واخلدمات معها .

المجموعات
ت�ضم جنبات مكتبة �ضعوبات التعلم جمموعة 
قيمة من الكتب املتخ�ض�ضة يف املجال باللغتني 
الو�ضائل  بخالف  هببذا  واالنكليزية،  العربية 
التعليمية واملواد ال�ضمعية والب�ضرية والدوريات 
�ضعوبات  جمبببال  يف  املتخ�ض�ضة  واملببجببالت 

التعلم، وهذه املجموعات كالتايل:
- ق�ضم الكتب العربية: 

باللغة  ال�ضادرة  الكتب  معظم  املكتبة  ت�ضم 
والعلوم  التعلم  �ضعوبات  جمببال  يف  العربية 

االأخرى ذات ال�ضلة.

- ق�ضم الكتب االنكليزية: 
الكتب  مببن  كبببببرية  جمببمببوعببة  املكتبة  تببوفببر 
باللغة  التعلم  �ضعوبات  جمببال  يف  البب�ببضببادرة 
االنكليزية، خا�ضة الغري متوفر منها يف املكتبات 

العربية االأخرى �ضواء العامة اأو املتخ�ض�ضة. 
- ق�ضم املجالت العلمية: 

املجالت  من  كبرية  جمموعة  املكتبة  ت�ضم 
العلمية املحكمة واملتخ�ض�ضة يف املجال.

- قواعد البيانات: 
قواعد  يف  اال�ببضببرتاك  على  املكتبة  حر�ضت 

البيانات املتخ�ض�ضة وهي:
ProQuest Education Journals  -1
ProQuest Psychology Journals  -2

Psycinfo  -3
Psycarticles  -4

وذلك حتى توفر للباحثني م�ضادر املعلومات 
املتنوعة يف جمال �ضعوبات التعلم

الخدمات 
تاأ�ضي�ضها  منذ  التعلم  �ضعوبات  مكتبة  �ضعت 
والببغببايببات،  االأهببببداف  مببن  جمموعة  لتحقيق 
هي  الغايات  هببذه  من  االأ�ضمى  الغاية  وكانت 
املكتبة  فتعمل  والباحثني،  امل�ضتفيدين  خدمة 
فهي  والببرواد،  الباحثني  م�ضاعدة  على  جاهدة 
تفتح اأبوابها لكل الباحثني �ضواء من داخل مركز 
تقومي وتعليم الطفل اأو من خارجه وال تقت�ضر 
املركز.  وطببالب  اأع�ضاء  على  فقط  خدماتها 
واإمنا متتد خدماتها لت�ضمل كل الباحثني �ضواء 
من داخل املركز اأو من خارجه، وتقدم املكتبة 

جمموعة متنوعة من اخلدمات اأهمها:

خببدمببة االطبببالع الببداخببلببي: الببتببي راعببت -  1
املكتبة فيها توفري اجلو املنا�ضب واالأثاث 
للقيام  واملببريببحببة  املنا�ضبة  واالأجبببهبببزة 

بعمليات القراءة. 
خدمة -  2 املكتبة  تببوفببر  الت�ضوير:  خببدمببة 

اأجهزة  ببباأحببدث  ملجموعاتها  الت�ضوير 
للحفاظ  املتبعة  للمعايري  وفقا  الت�ضوير، 

على حقوق التاأليف والن�ضر. 
جمموعة -  3 املكتبة  توفر  االنرتنت:  خدمة 

باالإنرتنت  مت�ضلة  الكمبيوتر  اأجهزة  من 
حتى توفر على الباحث �ضهولة البحث يف 

مواقع اأخرى.
املكتبة -  4 تقدم  اخلارجية:  االإعببارة  خدمة 

للم�ضتفيدين  اخلارجية  االإعبببارة  خدمة 
ت�ضهياًل  بببهببا،  اخلببا�ببضببة  ال�ضيا�ضة  وفببق 
على  وقتهم  ي�ضاعدهم  ال  ممن  للباحثني 

االطالع داخل املكتبة.
حيث -  5 للمعلومات:  االنتقائي  البث  خدمة 

واإبالغه  الباحث  بتعريف  املكتبة  تقوم 
اإىل  ت�ضل  الببتببي  االإ�بببضبببدارات  ببباأحببدث 
على  ليكون  اهتمامه  جمببال  يف  املكتبة 
التي  االأوعببيببة  بكل  دائببم  واطببالع  توا�ضل 

ت�ضل اإىل املكتبة. 
املكتبة -  6 تقوم  اجلبباريببة:  االإحبباطببة  خدمة 

بعمل اإعالنات دورية عن كل االإ�ضدارات 
التي ت�ضل اإىل املكتبة من خالل اللوحات 
تقومي  مببركببز  ويف  املكتبة  يف  االإعببالنببيببة 

وتعليم الطفل 
املكتبة -  7 تقدم  الببليوغرافية:  اخلدمات 

الببليوغرافية  اخلببدمببات  من  جمموعة 
خالل  من  �ضواء  واملتخ�ض�ضة  املختلفة 
اأو  الك�ضافات  اأو  الكتب  قببوائببم  اإعبببداد 

امل�ضتخل�ضات.

مكتبة
صعوبات التعلم 
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