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كلمة العدد
اليوبيل الف�شي ملركز تقومي وتعليم الطفل

لقد اآمن الرواد وال�سفوة من اأولياء االأمور، من اأبناء هذا البلد الطيب ب�سرورة تقدمي فر�ص النجاح الأبنائهم واأبناء هذا الوطن 
الذين عانوا م�سكلة �سعوبات التعلم، كما عانوا الف�سل الدرا�سي واالإحباط من دون اأن يكون هناك اأحد ي�ستطيع م�ساعدتهم، وميد لهم 

يد العون يف ذلك الوقت البعيد. 
بعدها ان�سم لهم بالتدريج خالل ال�سنوات املا�سية اأ�سحاب القلوب املوؤمنة واخلرية بالدعم وامل�ساندة وامل�ساركة الفعالة، كلٌّ على 

طريقته واإمكاناته التي �ساهمت يف بناء هذا ال�سرح الذي هو مركز تقومي وتعليم الطفل االآن. 
ت ب�سرعة، وكاأنها بداأت باالأم�ِص  وكالعادة عندما تكتب من م�سريِة 25 عاًما اأو يزيُد فاإنَّها تبدو للوهلِة االأويل اأنها مدٌة ق�سريٌة مرَّ
القريب، ولي�ص يف عام 1984، ولكن ال�سورَة تختلُف عندما تبحُر يف تلك ال�سنواِت الطويلِة، وتت�سفُح كلَّ اللحظاِت واالأيام التي ُنِق�َسْت 
ا هائاًل من: التفاعالت، والتفا�سيل، واالأحا�سي�ص التي قد توؤثر مب�ساعرك تاأثريا عفويًا من  يف الذاكرة، فاإنك بعدها جتُد اأماَمك كمًّ
دون �سيطرة، وتظهر بابت�سامة �سعيدة لذكريات جميلة، اأو من خالل دمعة دافئة تربز يف طرف عينك، حتاول اإخفاءها ولكنها يف كال 

احلالني م�سدر فخر واعتزاز.
الف�سل والياأ�ص بقدِر ما كان هناك االأمل والنجاح،  اأتذكُرها من خالل م�سرية بناء هذا املركز هي حلظاٌت من  هناك حلظاٍت 
حلظاٌت يغلفها اإح�سا�ُص االإخفاق والعجز، وبعون من اهلل تدب روح اال�ستمرار واالإنتاج، حلظاُت التوقف واال�ست�سالم، وبروح املثابرة 

ميتلئ املكان باحلركة واحليوية، وهكذا مرت حلظاٌت ناجحة جميلة، واأخرى مليئة بالتحديات وال�سعوبات.
 ولكن - املهم من ذلك - اأن كل هذه اللحظاِت التي ذكرُتها - ومهما كان تاأثريها  �سلبًا اأو اإيجابًا، اإمنا هي التي �سنعت هذا املكان 
واليوم  االأم�ص  اأطفال  واالأمل خلدمة  الطاقة  لقد منحنا اهلل  الطويلة،  ال�سنوات  �ساهم يف هذه  بذكر كل من  �سيتغنى  الذي  اجلميل 

واالأجيال  القادمة.
ُيعد مركز تقومي وتعليم الطفل اليوم للزائر لوحًة جميلًة م�سرقًة باحلياة واحليوية، ولكن مل ير�سمها ر�ساٌم واحد مبدع بل �ساهم 
ولتزداد جمااًل  اأيديكم  لتكون بني  اكتملت  اللوحة حتى  لهذه  لوًنا جديًدا  لت�سيف  الفر�ساَة؛  التي حملت  االأيدي  العديد من  باإبداعها 

واإ�سراقًا.
نتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير للكوكبة التي �ساهمت خالل ال�سنوات املا�سية يف هذا االإجناز، ونتقدم باالمتنان والعرفان للم�ساندة 
امل�ستمرة غري املحدودة من املوؤ�س�سات احلكومية: االأهلية وال�سركات الوطنية واالأفراد من اأهل اخلري الذين ي�سعب ح�سُرهم يف هذه 

امل�ساحة. 
نعم، لي�ست هناك كلمات منمقة وال �سعر وال نرث تفي بال�سكر لهوؤالء الذين �ساهموا يف م�سرية اخلري والعطاء ولعل ال�سمت والعجز 

عن اختيار الكلمات املنا�سبة هي اأكرث بيانًا وحبًا واحرتامًا وتقديرًا لكل هوؤالء. 
باأيدي جيل جديد يحمل �سعلَة  تتوقف، و�سُتثمُر  امل�ستقبل، ولن  اإىل عمق  اأن م�ساركاتكم وم�ساهماتكم �ستمتد  اأوؤكد على  واأخريًا 

امل�سئولية واملحافظة على هذا ال�سرح اجلميل.

        
         رئي�س جمل�س الإدارة 
اأ.عبداهلل عبداملح�سن ال�سرهان        
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أحد اخلربات العاملية املتميزة يف ميدان الرتبية اخلاصة
الربوفيسور )كاليتون كيلر( حاضر يف مركز تقويم وتعليم الطفل

حل الربوفي�سور )كاليتون كيلر(، ع�سو جمل�ص اإدارة االأطفال اال�ستثنائيني �سيفًا على مركز تقومي وتعليم الطفل، حيث قدم 
حما�سرة عامة يوم االأربعاء 27 يناير2010، يف مقر املركز بال�سرة. طرحت املحا�سرة والتي جاءت بعنوان “ماذا ميكنني اأن اأفعل؟ 
اأ�ساليب لتلبية احتياجات التعلم واالحتياجات ال�سلوكية يف الف�سل الدرا�سي” باللغة االإنكليزية، مع ترجمة فورية باللغة العربية. 
واأتت زيارة الربوف�سور )كيلر( اإىل الكويت برعاية كرمية من �سفارة الواليات املتحدة االأمريكية بالكويت، اإميانًا منها بنقل اخلربات 
االأمريكية املتخ�س�سة ب�سعوبات التعلم والطفل والرتبية والتعليم اإىل املجتمع املحلي، ودعمًا الأن�سطة املركز املتخ�س�سة باالأطفال 
ذوي �سعوبات التعلم. واجلدير بالذكر اأن )كيلر( بداأ العمل الدويل يف الرتبية اخلا�سة منذ العام 1997 يف منحة “فولربايت” 
بجامعة تروندنهامي الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا، وعمل يف منحة “فولربايت” كخبري يف اجلامعة التقنية يف اأنقرة برتكيا العام 
2003، كما عمل كباحث زائر يف جامعة “اأغدير” يف الرنويج، ويركز عمله على و�سائل زيادة التعاون واالإ�سهام البحثي يف ميدان 

الرتبية اخلا�سة الدولية.

من اليمني: القن�سل العام ل�سفارة الواليات املتحدة االأمريكية بالكويت ال�سيدة كاترينا غولرن-�سويت، 
الربوفي�سور كاليتون كيلر، املدير التنفيذي الدكتور جاد البحريي، اأمينة ال�سندوق وع�سو جمل�ص اإدارة 

مركز تقومي وتعليم الطفل ال�سيدة فطومة الزبن. 

أخبار المركز
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ضمن دوراته املدعومة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ج دفعات جديدة  مركز تقويم وتعليم الطفل خيرِّ
من معلمني واختصاصيني نفسيني واجتماعيني

خّرج مركز تقومي وتعليم الطفل دفعات جديدة من االخت�سا�سيني النف�سيني واالجتماعيني واملعلمني التابعني لوزارة 
الرتبية، يف الدورات التي تقيمها وحدة التدريب بدعم من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

 ولقد حظى املتدربون يف الدورات التعريفية ب�سعوبات التعلم جميعهم على تدريب مكثف، تناول مفهوم �سعوبات التعلم 
واأنواعها، باالإ�سافة اإىل حما�سرات تغطي ما يحتاجونه كٌل وفق تخ�س�سه، حيث خ�سع 19خريًجا يف دورة االخت�سا�سيني 
النف�سيني اإىل �سرح نظري وتطبيق عملي على االختبارات النف�سية امل�ستخدمة لت�سخي�ص االأفراد ذوي �سعوبات التعلم، 
ة يف �سعوبات التعلم والعالج الرتبوي والتكيف  وتلقى 24 خريًجا يف دورة االخت�سا�سيني االجتماعيني معلومات خمت�سّ
الدورة مهارات  التعلم، تطرح  ا�ستطاع 37 معلمًا اجتياز دورتهم يف �سعوبات  ا  واأي�سً التعلم،  االجتماعي لذوي �سعوبات 

�سورة جماعية خلريجي اإحدى الدورات التدريبية 

أخبار المركز

التعامل املدر�سي مع املراحل العمرية، وجتارب تربوية وحلول 
تدريب  اإىل  باالإ�سافة  الرتبوية،  امل�سكالت  ملواجهة  عملية 
ميداين يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي الذي يعد اأحد اأقدم 
الربامج العالجية لالأفراد ذوي �سعوبات التعلم يف الكويت، 
ة تناولت كيفية تقدمي مناذج  باالإ�سافة اإىل ور�سة عمل خمت�سّ

الدرو�ص العالجية داخل ال�سف الدرا�سي.
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 قام املركز بتقدمي دورتني تدريبيتني يف �سلطنة عمان ال�سقيقة 
الدمج” املدعوم  يف  “�سركاء  برنامج  �سمن   ،2010 يناير  �سهر 

جزئيًا من ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي.
وتعليم  تقومي  ملركز  التابع  التدريب  وحدة  فريق  قدم  حيث 
الطفل دورتني تدريبيتني يف جامعة ال�سلطان قابو�ص يف العا�سمة 
اخت�سا�سيًا   40 وبالثانية  معلمًا،   50 باالأوىل  �سارك  م�سقط، 

نف�سيًا، جميعهم يتبعون وزارة الرتبية يف ال�سلطنة.
 واطلع املتدربون خالل الدورة التي امتدت اأ�سبوعًا، على اأهم 
العلمية  االأبحاث  اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث  عن  الناجتة  املعلومات 
املتعلقة ب�سعوبات التعلم واأنواعها، و�سعوبات التعلم االأكادميية 
والت�سخي�ص النف�سي  والعالج الرتبوي، واخلطة الرتبوية الفردية.

...ومجهورية اليمن
زار وفدًا يرتاأ�سه م�ساعد املدير التنفيذي  للت�سخي�ص والتدريب موفق املنابري، جمهورية اليمن ال�سقيقة بدعوة من اجلمعية اليمنية 

للد�سلك�سيا وذلك لتقدمي دورة تعريفية ب�سعوبات التعلم.
ال�سيد خالد حمود  تعز  والثقافة، حمافظ  للعلوم  ال�سعيد  اأقيمت يف مدينة تعز يف موؤ�س�سة  التي  التدريبية  الدورة  افتتاح  وح�سر حفل 
ال�سويف ومدير عام مكتب الرتبية والتعليم بتعز الدكتور مهدي عبد ال�سالم،  ورئي�ص اجلمعية اليمنية للد�سلك�سيا عبد الرحمن احلكيمي 
والعديد من ال�سخ�سيات الذين األقوا كلمات ترحيبية  اأكدوا فيها الدور التنموي لدولة الكويت، والدور الرائد ملركز تقومي وتعليم الطفل يف 

ن�سر الوعي يف جمال �سعوبات التعلم. كما ح�سر فعاليات اليوم 
عبد  الدكتور  باليمن  والتعليم  الرتبية  وزير  الدورة  من  الثاين 

ال�سالم اجلويف.
من  ومتدربة  متدربًا   58 الدورة  هذه  يف  امل�ساركني  عدد  بلغ 
املعلمني واملعلمات واالخت�سا�سيني االجتماعيني، اختريوا من بني 
400 متقدم، حيث تفاعلوا كثريًا مع فعاليات الدورة وكانت لهم 
ردود فعل اإيجابية عن حمتواها، كما اأبدوا اهتمامهم مبو�سوعاتها 

للمعلومات العلمية والرتبوية املتعلقة ب�سعوبات التعلم .
يف  “�سركاء  م�سروع  �سمن  تقام  الدورة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الكويت  بدولة  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ينفذه  الذي  الدمج” 
لالإمناء  العربي  ال�سندوق  من  جزئي  بدعم  العربية  الدول  يف 

االقت�سادي واالجتماعي.

  بدعم من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

مركز تقويم وتعليم الطفل يقدم دورات تدريبية 
يف سلطنة عمان 

أخبار المركز

احل�سور العماين اأثناء الدورة التدريبية

وفد مركز تقومي وتعليم الطفل يف حفل االفتتاح
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مشاركة مركز تقويم وتعليم الطفل يف احملافل الدولية
�سارك املركز من خالل وفد علمي بعدة موؤمترات عاملية ذات عالقة ب�سعوبات التعلم، �سمن خطته لن�سر اأبحاثه واآخر اإجنازاته من 

جهة، واال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا املجال من جهة اأخرى.

حيث �سارك املركز بنهاية �سهر اأكتوبر املا�سي يف املوؤمتر الثالث ل�سعوبات التعلم يف دول جمل�ص التعاون يف مدينة دبي، حتت �سعار 
“ملء الفجوة بني النظرية والتطبيق” والذي ُيعقد حتت رعاية معايل وزير الرتبية االإماراتي ال�سيد حميد القطامي، وا�ستقطب العديد من 
اخلرباء واأولياء االأمور واملتخ�س�سني يف جمال التعليم اخلا�ص وعلم النف�ص واالجتماع، وكذلك املعلمني. مثل املركز يف هذا املوؤمتر املدير 

التنفيذي الدكتور جاد البحريي والذي طرح عدة اأوراق علمية وور�ص عمل عن الت�سخي�ص وع�سر القراءة.

و�سارك املركز كذلك يف املوؤمتر ال�ستني للجمعية العاملية للد�سلك�سيا يف الواليات املتحدة االأمريكية خالل �سهر نوفمرب، حيث عر�ص فيلم 
“فهم �سعوبات التعلم: اأنا اأتعلم بطريقة خمتلفة” الذي اأنتجه املركز بدعم من االأمانة العامة لالأوقاف، ومب�ساعدة برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي واملجل�ص االأعلى للتخطيط والتنمية، يف ليلة خ�س�ست لالأفالم العاملية ذات ال�سلة ب�سعوبات التعلم، كما طرح وفد املركز ندوة 

تتناول التدخل والعالج يف �سعوبات التعلم باللغة العربية.

من جانب اآخر مت توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية �سنغافورة للد�سلك�سيا خالل �سهر نوفمرب، باالإ�سافة اإىل اإلقاء حما�سرة من قبل املدير 
التنفيذي للمركز يف موؤمتر اجلمعية االأول.

أخبار المركز

الدكتور جاد البحريي اأثناء توقيع مذكرة التفاهم

الدكتور جاد البحريي مع الوفود امل�ساركة يف موؤمتر 
دول جمل�ص التعاون

الدكتور جاد البحريي اأثناء حما�سرته يف دبي

ومع وزير الرتبية ال�سنغافوري
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وفد من جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
يف ضيافة مركز تقويم وتعليم الطفل

التعلم  �سعوبات  مكتبة  على  والتكنولوجيا؛ لالطالع  للعلوم  اخلليج  مكتبة جامعة  اإدارة  من  وفدًا  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�ستقبل   
ومناق�سة �سبل التعاون بني الطرفني.

حيث كانت زيارة اأمينة املكتبة �سوبيثا كويل وم�ساعدتها �سمرية اأكرب امتدادًا ملحادثات التعاون بني الطرفني؛ لربط حمركات البحث يف 
كال املكتبتني لتحقيق اأكرب قدر من الفائدة للباحثني واملهتمني بالكتب ذات ال�سلة ب�سعوبات التعلم، كما اأ�سافت اأن زيارتهما كانت فر�سة 
للتجول مبرافق مركز تقومي وتعليم الطفل، وتعرف اأ�ساليب التدري�ص املتبعة واخلدمات التي يقدمها املركز لالأفراد ذوي �سعوبات التعلم، 

واأولياء االأمور، واملعلمني، والباحثني واملهتمني بهذا املجال. 

يف نهاية الزيارة اأعرب وفد جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
عن �سعادته بهذا الربط االإلكرتوين بني املكتبتني، متمنني التوفيق 

للمركز واملزيد من التعاون البناء بني اجلهتني.

اجلدير بالذكر اأن مكتبة �سعوبات التعلم مبركز تقومي وتعليم 
التعلم،  �سعوبات  يف  متخ�س�سة  مكتبة  واأحدث  اأكرب  هي  الطفل 
واأ�س�ست بدعم مايل من ال�سندوق الوقفي للتنمية ال�سحية التابع 
االأول  الطراز  من  بحثية  مكتبة  وهي  لالأوقاف،  العامة  لالأمانة 
حتوي حتى االآن اأكرث من 6000 عنوان وحمتوى علمي متخ�س�ص 

يف �سعوبات التعلم.

اأمينة مكتبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا �سوبيثا كويل 
مع م�ساعدتها �سمرية اأكرب، اأثناء جولتهم يف املكتبة

اأمينة املكتبة فاطمة عبد احلميد 
اأثناء �سرحها لل�سيوف

أخبار المركز
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مركز تقويم وتعليم الطفل 

يقنن اختبار معاجلة األصوات لألطفال

ياأتي هذا االختبار الفريد من نوعه تكملة جلهود املركز الدوؤوبة لبناء وتطوير مقايي�ص حتتاجها املكتبة العربية للتعرف على 
حاالت �سعوبات التعلم من خالل ت�سميم اختبار معاجلة االأ�سوات املقنن لالأطفال، تلك املهارة ال�سرورية التي اأثبتت الدرا�سات 
البحثية عالقتها بالقدرة على القراءة لدى االأطفال الذين يتحدثون العربية كلغة اأوىل لهم. وقد مت ت�سميم وتطوير هذا االختبار 

بالتعاون مع مركز االأمري �سلمان الأبحاث االإعاقة ومقره الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية.

املهارات االأ�سا�سية املت�سمنة يف اختبار معاجلة االأ�سوات املقنن لالأطفال هي الوعي باالأ�سوات، 
و�سرعة النفاذ اإىل املعجم اللغوي، والذاكرة ال�سوتية. هذا ومت تقنني اختبارات معاجلة االأ�سوات 
املقنن على عينة ممثلة للمجتمع الكويتي من الطالب والطالبات من املناطق التعليمية املختلفة 

وبلغ عدد  االبتدائي  الثاين حتى اخلام�ص  ال�سف  اأي من  �سنة   11 �سن 7-  الكويت، من  بدولة 
العينة بالكويت 1200 طالب وطالبة لعدد 24 مدر�سة ابتدائية وكان توزيعهم على ح�سب اجلن�ص 

وال�سف واملنطقة التعليمية.

املهارات الأ�سا�سية املت�سمنة يف اختبار معاجلة الأ�سوات املقنن لالأطفال

االأ�سوات  برتكيبة  الدقيق  االإح�سا�ص  تت�سمن  اللغوية  فوق  وما  اللغوية  املهارات  جمموعة  عن  عبارة  وهو  باالأ�سوات:  الوعي 
فيها  والتفكري  التخاطب  للغة  ال�سوتية  اإىل اجلوانب  االنتباه  وا�سعة من مهارات  “جمموعة  باأنه  ُيعرف  املنطوقة، كما  الكلمة  يف 

ومعاجلتها بطريقة واعية، ال �سيما البناء ال�سوتي الداخلي للكلمات”.

�سرعة النفاذ اإىل املعجم اللغوي: الت�سمية ال�سريعة هي القدرة على ا�سرتجاع الرموز ال�سوتية من القامو�ص اللغوي املخزنة يف 
الذاكرة طويلة املدى. مهارة الفرد يف اإمتام مهام اال�سرتجاع وخا�سة مهام الت�سمية ل�سل�سلة من االأرقام اأو االأحرف اأو االألوان اأو 

االأ�سكال املعروفة والتي تقا�ص بالوقت امل�ستغرق لت�سميتها مرتبطة بقدرته على التعرف بطالقة على الكلمات املطبوعة .

اأو   املدى  ق�سرية  الذاكرة  يف  موؤقت  ب�سكل  ال�سوتية  املعلومات  ترميز  على  القدرة  هي  ال�سوتية  الذاكرة  ال�سوتية:  الذاكرة 
الذاكرة العاملة.

أخبار المركز
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مميزات االختبار: 

1. ت�سميم االختبار وا�سح وجذاب لالأطفال واإجراءه يتم ب�سورة فردية، وفرتة تطبيقه ق�سرية ن�سبيًا.

2. يعطي االختبار درجات تخ�ص دقة احلل باالإ�سافة اإىل ال�سرعة، كما يعترب �سهل الت�سحيح ور�سد الدرجات.

3. اإجراء االختبار يتم بالن�سبة للفقرات التي تتنا�سب مع قدرة الطفل ومع املرحلة  العمرية اخلا�سة به، ويحتاج اإىل تدريب 
مب�سط لتطبيقه.

ا�ستخدامات االختبار:

1. التعرف على االأطفال املتدين م�ستواهم عن من ما مياثلهم يف املرحلة العمرية 
يف  املهارات االأ�سا�سية ملعاجلة االأ�سوات. 

2. تقدمي �سورة �ساملة عن نقاط القوة وال�سعف لدى الطفل. 

3. متابعة تطور الطفل بعد تقدمي الربامج التعليمية العالجية. 

4.  ي�ستخدم االختبار كاأداة يف املجاالت البحثية. 

أخبار المركز

اختبار  تقنني  مت  فقد  ال�سعودية،  العربية  باململكة  اأم��ا   
معاجلة االأ�سوات املقنن لالأطفال على مدينة جدة فقط يف 
بجميع  ال�سعودي  للمجتمع  ممثلة  عينة  على  االأولية  املرحلة 
فئاته ووزعت على املدار�ص االأهلية واملدار�ص احلكومية بجدة، 
�سنة   11  -7 �سن  من  وطالبة  طالب   1325 العينة  عدد  وبلغ 
على  موزعة  االبتدائي  اخلام�ص  حتى  الثاين  ال�سف  من  اأي 
مدار�ص يف االأربع املناطق التعليمية ح�سب التوزيع االإح�سائي 
الكلي  ، وبلغ عدد املدار�ص  للطالب والطالبات مبدينة جدة 

41 مدر�سة، 22 مدر�سة طالب و19 مدر�سة طالبات. 

واجلدير بالذكر اأن مركز االأمري �سلمان الأبحاث االإعاقة 

يتبنى العديد من الربامج وامل�سروعات البحثية التي تهدف 
اىل الت�سدي لالإعاقة، والوقاية منها، والتخفيف من اآثارها، 
واالإ�سهام يف خدمة البحث العلمي باململكة، وم�ساعدة اأ�سحاب 
القرار على اتخاذ االإجراءات الالزمة لتح�سني حياة املعوقني، 
وايجاد احللول مل�ساكلهم. ومركز تقومي وتعليم الطفل يفتخر 
�سلمان  االأمري  التي جتمعه مبركز  املهنية  والعالقة  بالتعاون 
الأبحاث االإعاقة، والتي كللت بتوقيع مذكرة تفاهم يف �سبتمرب 
2008، توثيقًا لهذا التعاون وت�سهياًل جلميع اأ�سكاله، وحر�سًا 
على ا�ستمراريته خلدمة ذوي �سعوبات التعلم يف كل من دولة 

الكويت واململكة العربية ال�سعودية.

مركز االأمري �سلمان الأبحاث االإعاقة
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اليوبيل الفضي
حفل مرور 25 عامًا على تاأ�شي�س مركز تقومي وتعليم الطفل

تكرمي ال�سيد/ داود الأحمد

تكرمي ال�سيد/ اأنور املال

تكرمي ال�سيد/ فهد الغي�س

تكرمي الدكتور/ بدر مال اهلل تكرمي الأ�ستاذ/ عدنان املري كلمة ال�سيد/ حممد اجلالهمة

اأ�ساد رئي�ص جمل�ص ادارة مركز تقومي وتعليم الطفل عبداهلل ال�سرهان بجهود العاملني 
املخل�سني باملركز الذين اأ�س�سوه  ومدوا يد العون لالأطفال الذين يعانون �سعوبات يف التعلم.
وقال ال�سرهان يف حفل اقامه املركز بالذكرى ال�25 على تاأ�سي�سه اأن املركز عمل على 
م�ساعدة اأطفال �سعوبات التعلم واالهتمام باملوا�سيع املتعلقة ب�سعوبات التعلم من خالل 

اقامة الدورات والندوات وامل�ساركة باملوؤمترات يف هذا املجال منذ ان�سائه.
وا�ساف ال�سرهان اأن فئة �سعوبات التعلم يعانون من الف�سل الدرا�سي واالحباط من دون 
اأن ي�ستطيع اأحد م�ساعدتهم يف ال�سابق اإال اأن االأيادي اخلرية التي �ساهمت يف بناء وتاأ�سي�ص 

هذا ال�سرح عملت على م�ساعدتهم واالأخذ بيدها والعمل على اندماجها يف املجتمع.
واو�سح اأن املركز تغلب على ال�سعوبات التي واجهها من خالل العاملني فيه الميانهم 
اأن�سطة  ونظم  اأقام  املركز  اأن  اإىل  م�سريًا  الفئة  هذه  اإىل  يقدمونها  التي  الر�سالة  باأهمية 

وفعاليات بهدف خدمة اأكرب فئة من املهتمني باملجال.
العاملني  اأن  وقال  دروي�ص حمودة  الدكتور  املركز  العاملني يف  �سكر ممثل  ومن جانبه 
يفتخرون يف عملهم الذي يقدمونه لفئة �سعوبات التعلم من م�ساعدة وم�ساندة م�سريًا اإىل 

اأنه من اأوائل العاملني يف املركز .
التعلم  �سعوبات  جمال  يف  جديد  ماهو  كل  لطلبته  يقدم  املركز  اأن  حمودة  واأ�ساف 

مل�ساعدتهم على التغلب على ال�سعوبات التي يواجهونها يف جمال حت�سيلهم العلمي.
حممد  لالأوقاف  العامة  االأمانة  يف  الوقفية  امل�سارف  عام  اأمني  نائب  قال  جهته  من 
اجلالهمة اأن اإن�ساء املركز اأظهر اأهمية مد يد العون لهذه الفئة من االأطفال م�سريًا اإىل اأن 
اأمانة االأوقاف تعمل على دعم ان�سطة وم�ساريع املركز التي تخدمهم وهو لي�ص غريبًا على 

اجلهات احلكومية واالأهلية يف الكويت لدعم امل�ساريع اخلريية.
يبذلونها  التي  جهودهم  على  العاملني  البدر  فاتن  املركز  مديرة  �سكرت  جانبها  ومن 
والداعمني  العاملني  على  وال�سهادات  ال��دروع  بع�ص  ووزع��ت  االأطفال،  م�ساعدة  اأجل  من 
الأن�سطة املركز عرفانًا باجلهود التي بذلوها لتطوير العمل وتقدمي كل ماهو جديد يف جمال 

�سعوبات التعلم.
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اليوبيل الفضي

 فاطمة عبد احلميد وعبري ال�سرهان

تكرمي الأ�ستاذة/ رنا نا�سر

الأ�ستاذه/ جولينا ال�سرهان وال�سيدة/ فا�سلة 
العثمان  والأ�ستاذه/ ماجدة حكم

الفرقة املو�سيقية

تكرمي الأ�ستاذ/ موفق املنابري

تكرمي املهند�س/ ه�سام اأ�سعد تكرمي الدكتور/ دروي�س حمودة تكرمي املربي الفا�سل/ بدر الأ�ستاذ

تكرمي ال�سيد/ رائد الوهيب

تكرمي ال�سيد/ �سالح م�سطفى

تكرمي الأ�ستاذ/ �سامل احلطاب

ع�سوات جمل�س الإدارة مع وكيل وزارة الرتبية امل�ساعد
 الأ�ستاذة/ منى اللوغاين

عريفة احلفل/ لولوة الرتكيت
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� كتبت عزة عثمان

بيت الزكاة: »كافل اليتيم« يقوم برعاية 
واإ�سالمية عربية  دول  في  يتيم   27500

اأوًل واأخيرًا بالو�سائل الإعالميةاليا�سين: �سرورة التفكير في الكويت 

خبير اأميركي: الكويت والوليات المتحدة تجمعهما 
عالقات مميزة وعميقة.. وفي تطور م�ستمر

ال�سرهان: مركز تقويم وتعليم الطفل
احتفل بالذكرى الـ25 لتاأ�سي�سه

معهد اأزهري بتبرع كويتي في م�سر

الكويت تت�سدر الدول العربية المانحة 
لالأردن خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية

الإن�سانية الإلكترونيةالبرج�س يد�سن المدونة 

اكد سفير الكويت لدى القاهرة د.رشيد الحمد على أهمية المشروعات الخيرية 

التي يقيمها أبناء الكويت في مصر خاصة في مجاالت الصحة والتعليم وبناء 

المساجد والتي تعود بالخير على الشعبين. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين 

بعد افتتاح المعهد الديني األزهري المطور باسم ناصر السعيد بالقليوبية بحضور 

وكيل األزهر الشريف ومستشار المحافظ وأسرة المغفور له ناصر السعيد.

1000 طالب في الفترة الواحدة  30 فصال دراسيا ويسع  ويتكون المشروع من 

ومجهز بالمكتبات والمعامل لخدمة العملية التعليمية ويخدم مجموعة من القرى 

يصل تعدادها إلى 60 الف نسمة ويخضع إلشراف األزهر وقد أقام اهالي قرية سريا 

القوس حيث مقر المعهد احتفاال كبيرا بهذه المناسبة وقدموا الشكر للكويت وأسرة 

السعيد التي حضر منها االفتتاح كل من عبدالمحسن السعيد واحمد وفهد السعيد.

عمان »كونا«: قالت بيانات رسمية اردنية ان الكويت تصدرت الدول العربية 

1999 وحتى نهاية العام الماضي  المانحة للمملكة وقدمت خالل الفترة من عام 

نحو 83 مليون دوالر. واظهرت بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرتها 

صحيفة الدستور أمس ان الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي حل 

383.5 مليون دوالر فيما  ثانيا في قائمة الدول المانحة وقدم خالل فترة المقارنة 

حلت الواليات المتحدة في المرتبة االولى وقدمت 748 مليون دوالر.

ووفق البيانات فقد حلت السعودية في المركز الثاني بعد الكويت من حيث حجم 

المساعدات التي جاءت على شكل قروض ميسرة بلغت قيمتها 78.6 مليون دوالر ثم 

االمارات العربية المتحدة بواقع 50 مليون دوالر.

ويعتبر الصندوق الكويتي من الشركاء االساسيين في دعم الجهود التنموية 

25 مشروعا ذي اولوية اقتصادية واجتماعية في الفترة  ب��االردن حيث م��ول 

القطاعات  تطوير  في  اسهمت  دوالر  مليون   471.7 قيمتها  بلغت   2009/1962

االنتاجية المختلفة من صناعة وطاقة ومياه وبنية تحتية وصحة.

يذكر ان حجم المساعدات الخارجية لالردن من )منح والقروض الميسرة( الملتزم 

ما مجموعه 9 مليارات دوالر.بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خالل االعوام 1999-2009 بلغ 

جمعيات الهالل االحمر للتعبير ال��رب��ط ب��ي��ن اع��ض��اء واف����راد ان الهدف االساسي من المدونة للهالل األحمر والصليب األحمر بالتعاون مع المنظمة العربية التي ج��اءت ب��اق��ت��راح كويتي ب��م��ن��اس��ب��ة اف��ت��ت��اح ال��م��دون��ة وق����ال ال��ب��رج��س ف��ي كلمة والمنظمات االنسانية.العربية والجمعيات الوطنية ال��ص��ل��ي��ب وال���ه���الل االح��م��ر ل��ل��رب��ط ب��ي��ن اف����راد جمعيات االن��س��ان��ي��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة( برجس البرجس أمس )المدونة جمعية الهالل االحمر الكويتي  دش��ن رئيس مجلس ادارة 

عن افكارهم وارائهم واقتراحاتهم بطريقة سريعة ومنظمة.

ومن جانبه هنأ االمين العام للمنظمة العربية للهالل االحمر والصليب 

االحمر عبدالله بن محمد الهزاع في كلمة نقلت عبر المدونة االنسانية 

االلكترونية جمعية الهالل االحمر الكويتي على هذا العمل والجهد 

المتميز لمبادرتها وتدشينها هذه المدونة التي تعد جزءا من فكرة العمل 

المبني على تقنية المعلومات وتأثيرها على الحقل االنساني.

واض��اف الهزاع ان استخدام تكنولوجيا المعلومات ساعد على 

تعزيز مد ذراع العمل االنساني للمعانين والمحتاجين على المستويين 

االقليمي والدولي وتيسير مواجهة العديد من الصعوبات من خالل 

االنسانية.سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الهيئات والجمعيات 

واش��ار الى ان المدونة تساهم في تسخير البرامج والنظم االلية 

للمساعدة في تحديد االحتياجات وتقييم حاجة المخيمات ومعسكرات 

الالجئين داعيا جميع الهيئات والجمعيات الوطنية للهالل االحمر 

والصليب االحمر الى التفاعل مع المدونة وتقاسم المعلومات من 
خاللها.

بدورها قالت مسؤولة مركز المعلومات في الجمعية اوراد اليحيا ان 

المدونة تعد االولى من نوعها في الوطن العربي مشيدة بدعم البرجس 

المستمر لالفكار الجديدة المواكبة للعصر والسباقة بطبيعتها لعمل كل 

العالم اجمع.ما هو ممكن اليصال اصوات العاملين بالخدمة االنسانية الى مسامع 

اشاد رئيس مجلس ادارة مركز تقويم وتعليم الطفل عبدالله 

الشرهان بجهود العاملين المخلصين في المركز الذين اسسوه 

ومدوا يد العون لالطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم.

وقال الشرهان في حفل اقامه المركز الليلة الماضية بالذكرى 

ال�25 على تأسيسه ان المركز عمل على مساعدة اطفال صعوبات 

التعلم واالهتمام بالمواضيع المتعلقة بصعوبات التعلم من خالل 

منذ انشائه.اقامة الدورات والندوات والمشاركة بالمؤتمرات في هذا المجال 

واض��اف الشرهان ان فئة صعوبات التعلم تعاني من الفشل 

الدراسي واالحباط من دون ان يستطيع احد مساعدتهم في السابق 

اال ان االيادي الخيرة التي ساهمت في بناء وتاسيس هذا الصرح 

في المجتمع.عملت على مساعدة هذه الفئة واالخذ بيدها والعمل على اندماجها 

واوضح ان المركز تغلب على الصعوبات التي واجهها من خالل 

العاملين فيه اليمانهم باهمية الرسالة التي يقدمونها الى هذه الفئة 

فئة من المهتمين بالمجال.مشيرا الى ان المركز اقام ونظم انشطة وفعاليات بهدف خدمة اكبر 

ومن جانبه شكر ممثل العاملين في المركز د.دروي��ش حمودة 

وقال ان العاملين يفتخرون بعملهم الذي يقدمونه لفئة صعوبات 

المركز.التعلم من مساعدة ومساندة مشيرا الى انه من اوائل العاملين في 

واضاف حمودة ان المركز يقدم لطلبته كل ماهو جديد في مجال 

صعوبات التعلم لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي 
يواجهونها في مجال تحصيلهم العلمي.

من جهته قال نائب امين عام المصارف الوقفية في االمانة العامة 

لالوقاف محمد الجالهمة ان انشاء المركز اظهر اهمية مد يد العون 

لهذه الفئة من االطفال مشيرا الى ان امانة االوق��اف تعمل على 

دعم انشطة ومشاريع المركز التي تخدمهم وهو ليس غريبا على 

الجهات الحكومية واالهلية في الكويت دعم المشاريع الخيرية.

ومن جانبها شكرت مديرة المركز فاتن البدر العاملين على 

جهودهم التي يبذلونها من اجل مساعدة االطفال الملتحقين.

ووزع��ت بعض ال��دروع والشهادات على العاملين والداعمين 

النشطة المركز عرفانا بالجهود التي بذلوها لتطوير العمل وتقديم 
كل ماهو جديد في مجال صعوبات التعلم.

1985 وتهتم  يذكر ان المركز جمعية نفع عام انشئت في عام 

بفئة صعوبات التعلم وتعمل على عقد ن��دوات ودورات في هذا 

المجال اضافة الى االستعانه بخبراء وباحثين من الدول العربية 
والعالمية لالستفادة من تجاربهم.

ان ال��والي��ات المتحدة ممتنة ق���ال خ��ب��ي��ر ام��ري��ك��ي أم��س 
البلدين.»للغاية« للتعاون الوثيق بين 

األوس���ط ف��ي مركز ال��دراس��ات وق��ال مدير برنامج الشرق 
الدولية واالستراتيجية جون 

أل��ت��رم��ان ف��ي م��ح��اض��رة حول 
عالقة الواليات المتحدة بدول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون الخليجي 
وايران والتي اقيمت في المعهد 
الديبلوماسي الكويتي »ان 
الكويت وال��والي��ات المتحدة 
وعميقة«.تجمعهما ع���الق���ات متميزة 

السفيرة االمريكية لدى الكويت وق����د ح��ض��ر ال��م��ح��اض��رة 
ديبورا جونز وعدد من العاملين 

والطالب في المعهد الدبلوماسي. وقال ألترمان »ان كيفية رؤية 

الواليات المتحدة لمنطقة الخليج في اطار مصالحها ليست خطة 

رئيسية أو س��را« مضيفا ان هناك الكثير من االسئلة تبحث عن 

اجابات بشأن برنامج ايران النووي الذي يثير مشاعر »عدم اليقين 

السواء«.والترقب بين دول مجلس التعاون والواليات المتحدة على حد 

واوضح »في رأيي فان ايران تشكل جانبين مختلفين من التهديد 

احدهما مباشر واالخر غير مباشر، حيث ينظر الى التهديد المباشر 

في ع��دم ترجيح غ��زو اي��ران لبلد اخ��ر وذل��ك لعدد من األسباب 

الجيوسياسية والعسكرية في حين يمثل التهديد غير مباشر من 

جانب ايران استخدام قوتها العسكرية لخلق قوة سياسية«.

وتابع ان التهديد األخير هو تقويض دور الواليات المتحدة 

وحلفائها في المنطقة مضيفا أن سبل ردع ال��ع��دوان التقليدي 

معروفة فيما التزال الواليات المتحدة وحلفاؤها يحاولون ايجاد 

طريقة للتعامل مع النوع »الناعم« من العدوان.

واشار الى ان »ايران جعلت التفكير يدور حول احتمال امتالكها 

أسلحة نووية وبذلك فانها تستغل هذا التفكير كاحدى وسائل 

95 في المئة من فائدة وجود قوة  الترهيب ومن شأنه أن يعطيها 
نووية و5 في المئة من تكلفتها«. 

 وقال الخبير األمريكي جون 
ألترمان »ال أستطيع أن أتخيل 
ان��س��ح��اب ال��والي��ات المتحدة 

م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج ك��م��ا ال 
أتخيل التوصل الى اتفاق مع 
اي��ران على األقل في المستقبل 
القريب بسبب القدر الكبير من 
ال��ع��داء ال��ذي تحمله الحكومة 

المتحدة«.االيرانية الحالية تجاه الواليات 
االمريكية من العراق سنالحظ وأضاف »مع انسحاب القوات 

قلة ت��واج��د الجيش االمريكي 
في الخليج العربي مع التزام 
بسالمة وأم��ن الكويت وال��دول 
المجاورة وم��ع ذل��ك ستصبح 
صعب مع قلة تواجدها«.ال��والي��ات المتحدة ف��ي موقف 

وبين ان ادارة أوباما وال��دول الغربية عرضت »م��رارا مساعدة 

ايران وتزويدها بالتقنيات التي تحتاجها ليصبح برنامجها النووي 

سلميا والكشف عنه« مشيرا الى ان رفض طهران يعد »ادانة ذاتية« 

مشيرا الى أن االم��ارات العربية المتحدة قد كشفت عن هذه النية 

وتستعد االن القامة منشآتها النووية في غضون سبع سنوات.

أما بالنسبة للعالقات مع الصين فقال الترمان ان »االيرانيين 

اخطأوا فهم الصينيين فايران ليست الشريك التجاري االكبر للصين 

رغم ان العكس هو الصحيح ..وعليه فان الصين تمثل منطقة 

محايدة تفصل بين الجمهورية االسالمية والغرب«.

واوض��ح ان »الصين تتمتع بعالقات أكثر أهمية مع الواليات 

المتحدة وأوروب���ا والسعودية وحتى اسرائيل وال أعتقد انها 

تحقيق مكاسب جيوسياسية«.ستخاطر بهذه العالقات المربحة من اجل الطموح االيراني في 

وم��ن المقرر ان يختتم الخبير االمريكي ألترمان ال��ذي وصل 

الكويت يوم امس زيارته الليلة بعد أن ألقى محاضرة في »جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا« امس ويلقي محاضرة أخرى في 

»الجامعة األمريكية في الكويت« في وقت الحق من اليوم.

ويعمل ألترمان كذلك محاضرا في جامعة »جون هوبكنز« في قسم 

الدراسات الدولية المتقدمة وكذلك في جامعة )جورج واشنطن(.

تهدف اإلى ن�سر الوعي ال�سحيالفهد: »اإعانة المر�سى« 

وب���ي���ن ال���ف���ه���د ف����ي ت��ص��ري��ح للمسابقة.الشركات والمؤسسات الداعمة الصحي ف��ي المجتمع ، كما شكر ومساهمتها الفاعلة في نشر الوعي ال��ح��م��ي��م م���ع أن��ش��ط��ة الجمعية الصحف المحلية على تعاونها جميع الفائزين بالمسابقة وشاكرا بالتعاون مع الصحف المحلية مهنأ في مسابقاتها التوعوية التي إقامتها المرضى أسعد الفهد أسماء الفائزين واإلع��الم بجمعية صندوق إعانة أعلن مدير إدارة العالقات العامة 

صحافي أن مسابقة جمعية صندوق إعانة المرضى الصحية مسابقة سنوية 

تقدمها إدارة العالقات العامة واإلع��الم بالجمعية بهدف نشر الوعي الصحي 

وإكساب الجمهور معلومات طبية مفيدة ، إضافة إلى التعريف بأنشطة الجمعية 

عن قرب.  وقال الفهد اننا في الجمعية نسعى دائما الى نشر الوعي الصحي، 

مشيرا الى ان إدارة العالقات العامة واإلعالم حرصت هذا العام على تطوير نمط 

المسابقة وقد طرحتها في خطين متوازيين األول مسابقة الصحف التي تنشرها 

بالتعاون مع الصحف كل عام والثانية المسابقة االلكترونية والتي طرحت على 

الجمهور على أقراص ال� »C D« وهي طريقة مبتكرة يمكن من خاللها إيصال 

المعلومة الطبية بأسلوب مشوق، حتى يستفيد المشارك فيها من المعلومات 

المفيدة.   ودعا الفهد الفائزين الى مراجعة مقر الجمعية بالقادسية لتسلم 

جوائزهم بدءا من يوم غد السبت الخامس عشر من مايو الجاري وكان الفائزون 

في مسابقة الصحف الرمضانية 1430ه�/2009م هم: ملك محمود محمد بركات، 

خزنة احمد غانم الدخيل ،إلهام محمد دلة، زينب احمد دعاله، عبدالله وليد، 

منى بكر شعباني، ابتسام صدقي عزت، نسيمة عبدالوهاب الشايجي، فاطمة 

خلف البناي، شيرين حمدي شموط، منى عبدالله عبد الرحمن، ليلى عبدالعزيز 

الشايع، ليلى مبارك محمد الفقعان، جراح الناصر، نعيمة يعقوب الماجد، يحي 

ندى ابو الحمد حماد، اقبال منصور محمد منصور، منار الفي مزيد الحسيني، 

لولوا علي عبدالرحمن النجدي، مشاعل حمد الحسين. اما الفائزين بالمسابقة 

1430ه�/2009م فهم: نورة حمد رجب العنزي، فواز  االلكترونية الرمضانية 

ملبس عمير الشمري، المها محمد عبدالعزيز شريدة، عبدالله معتوق ماجد ،عبد 

الرحمن ايمن محمد ،يوسف شهاب حمد الشمري، يوسف بدر عبدالله الكندري، 

نور سمير احمد شعبو، هاني عبدالله عبدالاله عبدالله، تهاني حامد عقلة.

التبرعات ل�سالح الأعمال الخيرية�سفارتنا في بروناي تقيم حفاًل لجمع 
 

 

كوااللمبور - »كونا«: اقامت سفارة الكويت لدى بروناي )دار 

السالم( ممثلة بزوجة السفير ابتسام المطوع حفال خيريا لجمع 
التبرعات للجمعيات واالعمال الخيرية.

وذكرت السفارة ان كبيرة السفراء بوزارة الخارجية والتجارة 

االميرة مزنة البلقية كانت ضيفة الشرف للحفل الذي حضره 

عدد من زوجات الوزراء وكبار المسؤولين اضافة الى زوجات 
واعضاء السفارات العربية واالجنبية لدى بروناي.

وبهذه المناسبة القت المطوع كلمة مقتضبة رحبت فيها 

الخيري.بالضيوف متوجهة بالشكر لالميرة مزنة لتشريفها الحفل 

وقالت ان الدين االسالمي يحث على اقامة المشاريع الخيرية 

وتقديم المساعدة للمحتاجين والفقراء مشيرة الى ان السفارة ال 

ينحصر دورها في العمل السياسي واالقتصادي فحسب بل ان 
لها دورا اجتماعيا يتعين عليها القيام به.

ومن جانبها هنأت االميرة مزنة في كلمة مماثلة القائمين على 

تنظيم هذا العمل الخيري »الناجح« مشيدة بالجو االخوي الحميم 

بصورة رائعة ومشرفة.الذي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل اخراج هذا العمل 

يذكر ان السوق الخيري ضم العديد من االع��م��ال اليدوية 
والمنزلية والمطرزات والرسوم الخزفية.

وقال بيان السفارة ان السوق الخيري الذي صاحب المناسبة 

شهد حضورا كبيرا وفاق ريعه جميع التوقعات مشيرا الى انه 

سيتم توزيع هذه التبرعات على الجمعيات الخيرية والمحتاجين.

ق���ال م��دي��ر ادارة ال��ن��ش��اط 
الخارجي في بيت الزكاة عبدالله 
الحيدر ان البيت يقوم حاليا 
برعاية 27500 يتيم في العديد 
من الدول العربية واالسالمية 
من خالل مشروع كافل اليتيم 
احتياجاتهم  بتقديم جميع 
المعيشية حتى موعد انتهاء 
كفالتهم عند بلوغهم سن الثامنة 

عشر.
ان م��ش��روع ك��اف��ل اليتيم من وذكر الحيدر ل� »كونا« أمس: 

المشاريع الخيرية الخارجية 
ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا ب��ي��ت ال��زك��اة 
والجمعيات الخيرية الكويتية 
بهدف رع��اي��ة اليتيم وتوفير 

أسباب العيش الكريم له لينمو سويا بعيدا عن كل 

السلوكيات غير السوية التي قد تعترض طريقه.

واض��اف ان بيت ال��زك��اة يقوم ايضا بكفالة 

الطلبة المتفوقين علميا من األيتام عن طريق 

صندوق رعاية الطلبة في البيت حيث يتيح لهم 

ال��دراس��ة في الجامعات والمعاهد العليا على 

نفقة المحسنين من أهل الكويت حتى يتخرجوا 

مسيرة حياتهم العملية.ويحصلوا على الشهادات العليا ويبدأوا بعد ذلك 

وق��ال ان كافة الجمعيات الخيرية الكويتية 

تتبع نهج بيت الزكاة في كفالة 
الرعاية لهم.األي��ت��ام وت��ق��دي��م ك��اف��ة أن��واع 

الخيرية الكويتية وبيت الزكاة واوضح الحيدر أن الجمعيات 
اتخذوا اخيرا قرارا بالتنسيق 
فيما بينهم بما يختص بتنفيذ 
م��ش��روع ك��اف��ل اليتيم خ��ارج 
الكويت م��ن خ��الل خطة عمل 
م��ش��ت��رك��ة ت��س��ت��ه��دف توحيد 
العمل بالمشروع وضمان عدم 
االزدواجية في الكفالة ودراسة 
ال��ق��رارات والمقترحات التي 
م��ن شأنها ال��رق��ي بالمشروع 
فاعليته.وض��م��ان اس��ت��م��راره وزي���ادة 

وأش��ار الى عقد لقاء بين البيت والجمعيات 

الخيرية لتفعيل قرار التنسيق واتخاذ الخطوات 

الالزمة بشأنه »وق��د أوك��ل لبيت الزكاة مهمة 

االشراف على تنفيذ خطة العمل الجديدة بتوجيه 

جاسم الحجي«.من رئيس اللجنة الكويتية المشتركة يوسف 

وافاد بانه سيتم في المستقبل القريب التنسيق 

بين بيت الزكاة والجمعيات الخيرية في مجال 

تنفيذ مشروع األضاحي ومشروع والئم االفطار 
بهدف تطوير العمل وضمان حسن التوزيع.

اكد رئيس لجنة االشراف العليا للمؤتمر الوطني 
السابع »من الكويت نبدأ...والى الكويت ننتهي« 

يوسف الياسين على ض��رورة ح��رص الوسائل 
اوال واخيرا.االعالمية على الطرح االيجابي وان تفكر في الكويت 

وقال الياسين في ختام المؤتمر الذي يهدف الى 
تعزيز قيم ال��والء للوطن ونشر معنى الوسطية 

والوطنية وتعريف الشباب بمناقب االباء واالجداد 
ان رسالة المؤتمر هي »الوطنية اصالة االباء امتداد 

االبناء« مضيفا ان المؤتمر يحاول »ترسيخ المزيد 
الكويت«.من مفهوم الوطنية والمواطنة والتغلغل في حب 

ونوه الياسين ب�»الجهود الوطنية المبذولة خلف 
كواليس المؤتمر التي وصفها بحالة من الشفافية 

وتصفية النوايا« تثبت ان »اسرتنا الكويتية عامة 
تعيش في وئام مع النفس«.واسرتنا الخاصة على قلب واح��د وروح واح��دة 

من جهته قال د.صالح العجيري ان »التواصل 
في كل امر معمول ولكنه في العلم واالمجاد اعمل« 

كان في عام 1650 وكان حصنا.مضيفا عن تاريخ الكويت ان اول مبنى في الكويت 
وقال ان الكويت قد مرت بالكثير من الحوادث 

وال��ك��وارث الطبيعية مثل »سنة الطاعون« التي 
مات العديد فيها من مرض الطاعون وذلك في عامي 

 1868 ع��ام  في  المجاعة  سنة  و  و1831   1773
وانتشار مرض الكوليرا في 1865 و 1871.  
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< عبدالله الحيدر  <

< أسعد الفهد <

< يوسف الياسين  <

< جون ألترمان  <

< المشاركون في االحتفال يتوسطهم سفيرنا في القاهرة رشيد الحمد <

< جانب من تكريم المشاركين في االحتفال <

< عبدالله الشرهان يلقي كلمته <

< برجس البرجس <

� كتبت عزة عثمان

بيت الزكاة: »كافل اليتيم« يقوم برعاية 
واإ�سالمية عربية  دول  في  يتيم   27500

اأوًل واأخيرًا بالو�سائل الإعالميةاليا�سين: �سرورة التفكير في الكويت 

خبير اأميركي: الكويت والوليات المتحدة تجمعهما 
عالقات مميزة وعميقة.. وفي تطور م�ستمر

ال�سرهان: مركز تقويم وتعليم الطفل
احتفل بالذكرى الـ25 لتاأ�سي�سه

معهد اأزهري بتبرع كويتي في م�سر

الكويت تت�سدر الدول العربية المانحة 
لالأردن خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية

الإن�سانية الإلكترونيةالبرج�س يد�سن المدونة 

اكد سفير الكويت لدى القاهرة د.رشيد الحمد على أهمية المشروعات الخيرية 

التي يقيمها أبناء الكويت في مصر خاصة في مجاالت الصحة والتعليم وبناء 

المساجد والتي تعود بالخير على الشعبين. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين 

بعد افتتاح المعهد الديني األزهري المطور باسم ناصر السعيد بالقليوبية بحضور 

وكيل األزهر الشريف ومستشار المحافظ وأسرة المغفور له ناصر السعيد.

1000 طالب في الفترة الواحدة  30 فصال دراسيا ويسع  ويتكون المشروع من 

ومجهز بالمكتبات والمعامل لخدمة العملية التعليمية ويخدم مجموعة من القرى 

يصل تعدادها إلى 60 الف نسمة ويخضع إلشراف األزهر وقد أقام اهالي قرية سريا 

القوس حيث مقر المعهد احتفاال كبيرا بهذه المناسبة وقدموا الشكر للكويت وأسرة 

السعيد التي حضر منها االفتتاح كل من عبدالمحسن السعيد واحمد وفهد السعيد.

عمان »كونا«: قالت بيانات رسمية اردنية ان الكويت تصدرت الدول العربية 

1999 وحتى نهاية العام الماضي  المانحة للمملكة وقدمت خالل الفترة من عام 

نحو 83 مليون دوالر. واظهرت بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرتها 

صحيفة الدستور أمس ان الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي حل 

383.5 مليون دوالر فيما  ثانيا في قائمة الدول المانحة وقدم خالل فترة المقارنة 

حلت الواليات المتحدة في المرتبة االولى وقدمت 748 مليون دوالر.

ووفق البيانات فقد حلت السعودية في المركز الثاني بعد الكويت من حيث حجم 

المساعدات التي جاءت على شكل قروض ميسرة بلغت قيمتها 78.6 مليون دوالر ثم 

االمارات العربية المتحدة بواقع 50 مليون دوالر.

ويعتبر الصندوق الكويتي من الشركاء االساسيين في دعم الجهود التنموية 

25 مشروعا ذي اولوية اقتصادية واجتماعية في الفترة  ب��االردن حيث م��ول 

القطاعات  تطوير  في  اسهمت  دوالر  مليون   471.7 قيمتها  بلغت   2009/1962

االنتاجية المختلفة من صناعة وطاقة ومياه وبنية تحتية وصحة.

يذكر ان حجم المساعدات الخارجية لالردن من )منح والقروض الميسرة( الملتزم 

ما مجموعه 9 مليارات دوالر.بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خالل االعوام 1999-2009 بلغ 

جمعيات الهالل االحمر للتعبير ال��رب��ط ب��ي��ن اع��ض��اء واف����راد ان الهدف االساسي من المدونة للهالل األحمر والصليب األحمر بالتعاون مع المنظمة العربية التي ج��اءت ب��اق��ت��راح كويتي ب��م��ن��اس��ب��ة اف��ت��ت��اح ال��م��دون��ة وق����ال ال��ب��رج��س ف��ي كلمة والمنظمات االنسانية.العربية والجمعيات الوطنية ال��ص��ل��ي��ب وال���ه���الل االح��م��ر ل��ل��رب��ط ب��ي��ن اف����راد جمعيات االن��س��ان��ي��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة( برجس البرجس أمس )المدونة جمعية الهالل االحمر الكويتي  دش��ن رئيس مجلس ادارة 

عن افكارهم وارائهم واقتراحاتهم بطريقة سريعة ومنظمة.

ومن جانبه هنأ االمين العام للمنظمة العربية للهالل االحمر والصليب 

االحمر عبدالله بن محمد الهزاع في كلمة نقلت عبر المدونة االنسانية 

االلكترونية جمعية الهالل االحمر الكويتي على هذا العمل والجهد 

المتميز لمبادرتها وتدشينها هذه المدونة التي تعد جزءا من فكرة العمل 

المبني على تقنية المعلومات وتأثيرها على الحقل االنساني.

واض��اف الهزاع ان استخدام تكنولوجيا المعلومات ساعد على 

تعزيز مد ذراع العمل االنساني للمعانين والمحتاجين على المستويين 

االقليمي والدولي وتيسير مواجهة العديد من الصعوبات من خالل 

االنسانية.سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الهيئات والجمعيات 

واش��ار الى ان المدونة تساهم في تسخير البرامج والنظم االلية 

للمساعدة في تحديد االحتياجات وتقييم حاجة المخيمات ومعسكرات 

الالجئين داعيا جميع الهيئات والجمعيات الوطنية للهالل االحمر 

والصليب االحمر الى التفاعل مع المدونة وتقاسم المعلومات من 
خاللها.

بدورها قالت مسؤولة مركز المعلومات في الجمعية اوراد اليحيا ان 

المدونة تعد االولى من نوعها في الوطن العربي مشيدة بدعم البرجس 

المستمر لالفكار الجديدة المواكبة للعصر والسباقة بطبيعتها لعمل كل 

العالم اجمع.ما هو ممكن اليصال اصوات العاملين بالخدمة االنسانية الى مسامع 

اشاد رئيس مجلس ادارة مركز تقويم وتعليم الطفل عبدالله 

الشرهان بجهود العاملين المخلصين في المركز الذين اسسوه 

ومدوا يد العون لالطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم.

وقال الشرهان في حفل اقامه المركز الليلة الماضية بالذكرى 

ال�25 على تأسيسه ان المركز عمل على مساعدة اطفال صعوبات 

التعلم واالهتمام بالمواضيع المتعلقة بصعوبات التعلم من خالل 

منذ انشائه.اقامة الدورات والندوات والمشاركة بالمؤتمرات في هذا المجال 

واض��اف الشرهان ان فئة صعوبات التعلم تعاني من الفشل 

الدراسي واالحباط من دون ان يستطيع احد مساعدتهم في السابق 

اال ان االيادي الخيرة التي ساهمت في بناء وتاسيس هذا الصرح 

في المجتمع.عملت على مساعدة هذه الفئة واالخذ بيدها والعمل على اندماجها 

واوضح ان المركز تغلب على الصعوبات التي واجهها من خالل 

العاملين فيه اليمانهم باهمية الرسالة التي يقدمونها الى هذه الفئة 

فئة من المهتمين بالمجال.مشيرا الى ان المركز اقام ونظم انشطة وفعاليات بهدف خدمة اكبر 

ومن جانبه شكر ممثل العاملين في المركز د.دروي��ش حمودة 

وقال ان العاملين يفتخرون بعملهم الذي يقدمونه لفئة صعوبات 

المركز.التعلم من مساعدة ومساندة مشيرا الى انه من اوائل العاملين في 

واضاف حمودة ان المركز يقدم لطلبته كل ماهو جديد في مجال 

صعوبات التعلم لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي 
يواجهونها في مجال تحصيلهم العلمي.

من جهته قال نائب امين عام المصارف الوقفية في االمانة العامة 

لالوقاف محمد الجالهمة ان انشاء المركز اظهر اهمية مد يد العون 

لهذه الفئة من االطفال مشيرا الى ان امانة االوق��اف تعمل على 

دعم انشطة ومشاريع المركز التي تخدمهم وهو ليس غريبا على 

الجهات الحكومية واالهلية في الكويت دعم المشاريع الخيرية.

ومن جانبها شكرت مديرة المركز فاتن البدر العاملين على 

جهودهم التي يبذلونها من اجل مساعدة االطفال الملتحقين.

ووزع��ت بعض ال��دروع والشهادات على العاملين والداعمين 

النشطة المركز عرفانا بالجهود التي بذلوها لتطوير العمل وتقديم 
كل ماهو جديد في مجال صعوبات التعلم.

1985 وتهتم  يذكر ان المركز جمعية نفع عام انشئت في عام 

بفئة صعوبات التعلم وتعمل على عقد ن��دوات ودورات في هذا 

المجال اضافة الى االستعانه بخبراء وباحثين من الدول العربية 
والعالمية لالستفادة من تجاربهم.

ان ال��والي��ات المتحدة ممتنة ق���ال خ��ب��ي��ر ام��ري��ك��ي أم��س 
البلدين.»للغاية« للتعاون الوثيق بين 

األوس���ط ف��ي مركز ال��دراس��ات وق��ال مدير برنامج الشرق 
الدولية واالستراتيجية جون 

أل��ت��رم��ان ف��ي م��ح��اض��رة حول 
عالقة الواليات المتحدة بدول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون الخليجي 

وايران والتي اقيمت في المعهد 
الديبلوماسي الكويتي »ان 
الكويت وال��والي��ات المتحدة 
وعميقة«.تجمعهما ع���الق���ات متميزة 

السفيرة االمريكية لدى الكويت وق����د ح��ض��ر ال��م��ح��اض��رة 
ديبورا جونز وعدد من العاملين 

والطالب في المعهد الدبلوماسي. وقال ألترمان »ان كيفية رؤية 

الواليات المتحدة لمنطقة الخليج في اطار مصالحها ليست خطة 

رئيسية أو س��را« مضيفا ان هناك الكثير من االسئلة تبحث عن 

اجابات بشأن برنامج ايران النووي الذي يثير مشاعر »عدم اليقين 

السواء«.والترقب بين دول مجلس التعاون والواليات المتحدة على حد 

واوضح »في رأيي فان ايران تشكل جانبين مختلفين من التهديد 

احدهما مباشر واالخر غير مباشر، حيث ينظر الى التهديد المباشر 

في ع��دم ترجيح غ��زو اي��ران لبلد اخ��ر وذل��ك لعدد من األسباب 

الجيوسياسية والعسكرية في حين يمثل التهديد غير مباشر من 

جانب ايران استخدام قوتها العسكرية لخلق قوة سياسية«.

وتابع ان التهديد األخير هو تقويض دور الواليات المتحدة 

وحلفائها في المنطقة مضيفا أن سبل ردع ال��ع��دوان التقليدي 

معروفة فيما التزال الواليات المتحدة وحلفاؤها يحاولون ايجاد 

طريقة للتعامل مع النوع »الناعم« من العدوان.

واشار الى ان »ايران جعلت التفكير يدور حول احتمال امتالكها 

أسلحة نووية وبذلك فانها تستغل هذا التفكير كاحدى وسائل 

95 في المئة من فائدة وجود قوة  الترهيب ومن شأنه أن يعطيها 
نووية و5 في المئة من تكلفتها«. 

 وقال الخبير األمريكي جون 
ألترمان »ال أستطيع أن أتخيل 
ان��س��ح��اب ال��والي��ات المتحدة 

م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج ك��م��ا ال 
أتخيل التوصل الى اتفاق مع 
اي��ران على األقل في المستقبل 
القريب بسبب القدر الكبير من 
ال��ع��داء ال��ذي تحمله الحكومة 

المتحدة«.االيرانية الحالية تجاه الواليات 
االمريكية من العراق سنالحظ وأضاف »مع انسحاب القوات 

قلة ت��واج��د الجيش االمريكي 
في الخليج العربي مع التزام 
بسالمة وأم��ن الكويت وال��دول 
المجاورة وم��ع ذل��ك ستصبح 
صعب مع قلة تواجدها«.ال��والي��ات المتحدة ف��ي موقف 

وبين ان ادارة أوباما وال��دول الغربية عرضت »م��رارا مساعدة 

ايران وتزويدها بالتقنيات التي تحتاجها ليصبح برنامجها النووي 

سلميا والكشف عنه« مشيرا الى ان رفض طهران يعد »ادانة ذاتية« 

مشيرا الى أن االم��ارات العربية المتحدة قد كشفت عن هذه النية 

وتستعد االن القامة منشآتها النووية في غضون سبع سنوات.

أما بالنسبة للعالقات مع الصين فقال الترمان ان »االيرانيين 

اخطأوا فهم الصينيين فايران ليست الشريك التجاري االكبر للصين 

رغم ان العكس هو الصحيح ..وعليه فان الصين تمثل منطقة 

محايدة تفصل بين الجمهورية االسالمية والغرب«.

واوض��ح ان »الصين تتمتع بعالقات أكثر أهمية مع الواليات 

المتحدة وأوروب���ا والسعودية وحتى اسرائيل وال أعتقد انها 

تحقيق مكاسب جيوسياسية«.ستخاطر بهذه العالقات المربحة من اجل الطموح االيراني في 

وم��ن المقرر ان يختتم الخبير االمريكي ألترمان ال��ذي وصل 

الكويت يوم امس زيارته الليلة بعد أن ألقى محاضرة في »جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا« امس ويلقي محاضرة أخرى في 

»الجامعة األمريكية في الكويت« في وقت الحق من اليوم.

ويعمل ألترمان كذلك محاضرا في جامعة »جون هوبكنز« في قسم 

الدراسات الدولية المتقدمة وكذلك في جامعة )جورج واشنطن(.

تهدف اإلى ن�سر الوعي ال�سحيالفهد: »اإعانة المر�سى« 

وب���ي���ن ال���ف���ه���د ف����ي ت��ص��ري��ح للمسابقة.الشركات والمؤسسات الداعمة الصحي ف��ي المجتمع ، كما شكر ومساهمتها الفاعلة في نشر الوعي ال��ح��م��ي��م م���ع أن��ش��ط��ة الجمعية الصحف المحلية على تعاونها جميع الفائزين بالمسابقة وشاكرا بالتعاون مع الصحف المحلية مهنأ في مسابقاتها التوعوية التي إقامتها المرضى أسعد الفهد أسماء الفائزين واإلع��الم بجمعية صندوق إعانة أعلن مدير إدارة العالقات العامة 

صحافي أن مسابقة جمعية صندوق إعانة المرضى الصحية مسابقة سنوية 

تقدمها إدارة العالقات العامة واإلع��الم بالجمعية بهدف نشر الوعي الصحي 

وإكساب الجمهور معلومات طبية مفيدة ، إضافة إلى التعريف بأنشطة الجمعية 

عن قرب.  وقال الفهد اننا في الجمعية نسعى دائما الى نشر الوعي الصحي، 

مشيرا الى ان إدارة العالقات العامة واإلعالم حرصت هذا العام على تطوير نمط 

المسابقة وقد طرحتها في خطين متوازيين األول مسابقة الصحف التي تنشرها 

بالتعاون مع الصحف كل عام والثانية المسابقة االلكترونية والتي طرحت على 

الجمهور على أقراص ال� »C D« وهي طريقة مبتكرة يمكن من خاللها إيصال 

المعلومة الطبية بأسلوب مشوق، حتى يستفيد المشارك فيها من المعلومات 

المفيدة.   ودعا الفهد الفائزين الى مراجعة مقر الجمعية بالقادسية لتسلم 

جوائزهم بدءا من يوم غد السبت الخامس عشر من مايو الجاري وكان الفائزون 

في مسابقة الصحف الرمضانية 1430ه�/2009م هم: ملك محمود محمد بركات، 

خزنة احمد غانم الدخيل ،إلهام محمد دلة، زينب احمد دعاله، عبدالله وليد، 

منى بكر شعباني، ابتسام صدقي عزت، نسيمة عبدالوهاب الشايجي، فاطمة 

خلف البناي، شيرين حمدي شموط، منى عبدالله عبد الرحمن، ليلى عبدالعزيز 

الشايع، ليلى مبارك محمد الفقعان، جراح الناصر، نعيمة يعقوب الماجد، يحي 

ندى ابو الحمد حماد، اقبال منصور محمد منصور، منار الفي مزيد الحسيني، 

لولوا علي عبدالرحمن النجدي، مشاعل حمد الحسين. اما الفائزين بالمسابقة 

1430ه�/2009م فهم: نورة حمد رجب العنزي، فواز  االلكترونية الرمضانية 

ملبس عمير الشمري، المها محمد عبدالعزيز شريدة، عبدالله معتوق ماجد ،عبد 

الرحمن ايمن محمد ،يوسف شهاب حمد الشمري، يوسف بدر عبدالله الكندري، 

نور سمير احمد شعبو، هاني عبدالله عبدالاله عبدالله، تهاني حامد عقلة.

التبرعات ل�سالح الأعمال الخيرية�سفارتنا في بروناي تقيم حفاًل لجمع 
 

 

كوااللمبور - »كونا«: اقامت سفارة الكويت لدى بروناي )دار 

السالم( ممثلة بزوجة السفير ابتسام المطوع حفال خيريا لجمع 
التبرعات للجمعيات واالعمال الخيرية.

وذكرت السفارة ان كبيرة السفراء بوزارة الخارجية والتجارة 

االميرة مزنة البلقية كانت ضيفة الشرف للحفل الذي حضره 

عدد من زوجات الوزراء وكبار المسؤولين اضافة الى زوجات 
واعضاء السفارات العربية واالجنبية لدى بروناي.

وبهذه المناسبة القت المطوع كلمة مقتضبة رحبت فيها 

الخيري.بالضيوف متوجهة بالشكر لالميرة مزنة لتشريفها الحفل 

وقالت ان الدين االسالمي يحث على اقامة المشاريع الخيرية 

وتقديم المساعدة للمحتاجين والفقراء مشيرة الى ان السفارة ال 

ينحصر دورها في العمل السياسي واالقتصادي فحسب بل ان 
لها دورا اجتماعيا يتعين عليها القيام به.

ومن جانبها هنأت االميرة مزنة في كلمة مماثلة القائمين على 

تنظيم هذا العمل الخيري »الناجح« مشيدة بالجو االخوي الحميم 

بصورة رائعة ومشرفة.الذي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل اخراج هذا العمل 

يذكر ان السوق الخيري ضم العديد من االع��م��ال اليدوية 
والمنزلية والمطرزات والرسوم الخزفية.

وقال بيان السفارة ان السوق الخيري الذي صاحب المناسبة 

شهد حضورا كبيرا وفاق ريعه جميع التوقعات مشيرا الى انه 

سيتم توزيع هذه التبرعات على الجمعيات الخيرية والمحتاجين.

ق���ال م��دي��ر ادارة ال��ن��ش��اط 
الخارجي في بيت الزكاة عبدالله 
الحيدر ان البيت يقوم حاليا 
برعاية 27500 يتيم في العديد 
من الدول العربية واالسالمية 
من خالل مشروع كافل اليتيم 
احتياجاتهم  بتقديم جميع 
المعيشية حتى موعد انتهاء 
كفالتهم عند بلوغهم سن الثامنة 

عشر.
ان م��ش��روع ك��اف��ل اليتيم من وذكر الحيدر ل� »كونا« أمس: 

المشاريع الخيرية الخارجية 
ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا ب��ي��ت ال��زك��اة 
والجمعيات الخيرية الكويتية 
بهدف رع��اي��ة اليتيم وتوفير 

أسباب العيش الكريم له لينمو سويا بعيدا عن كل 

السلوكيات غير السوية التي قد تعترض طريقه.

واض��اف ان بيت ال��زك��اة يقوم ايضا بكفالة 

الطلبة المتفوقين علميا من األيتام عن طريق 

صندوق رعاية الطلبة في البيت حيث يتيح لهم 

ال��دراس��ة في الجامعات والمعاهد العليا على 

نفقة المحسنين من أهل الكويت حتى يتخرجوا 

مسيرة حياتهم العملية.ويحصلوا على الشهادات العليا ويبدأوا بعد ذلك 

وق��ال ان كافة الجمعيات الخيرية الكويتية 

تتبع نهج بيت الزكاة في كفالة 
الرعاية لهم.األي��ت��ام وت��ق��دي��م ك��اف��ة أن��واع 

الخيرية الكويتية وبيت الزكاة واوضح الحيدر أن الجمعيات 
اتخذوا اخيرا قرارا بالتنسيق 
فيما بينهم بما يختص بتنفيذ 
م��ش��روع ك��اف��ل اليتيم خ��ارج 
الكويت م��ن خ��الل خطة عمل 
م��ش��ت��رك��ة ت��س��ت��ه��دف توحيد 
العمل بالمشروع وضمان عدم 
االزدواجية في الكفالة ودراسة 
ال��ق��رارات والمقترحات التي 
م��ن شأنها ال��رق��ي بالمشروع 
فاعليته.وض��م��ان اس��ت��م��راره وزي���ادة 

وأش��ار الى عقد لقاء بين البيت والجمعيات 

الخيرية لتفعيل قرار التنسيق واتخاذ الخطوات 

الالزمة بشأنه »وق��د أوك��ل لبيت الزكاة مهمة 

االشراف على تنفيذ خطة العمل الجديدة بتوجيه 

جاسم الحجي«.من رئيس اللجنة الكويتية المشتركة يوسف 

وافاد بانه سيتم في المستقبل القريب التنسيق 

بين بيت الزكاة والجمعيات الخيرية في مجال 

تنفيذ مشروع األضاحي ومشروع والئم االفطار 
بهدف تطوير العمل وضمان حسن التوزيع.

اكد رئيس لجنة االشراف العليا للمؤتمر الوطني 
السابع »من الكويت نبدأ...والى الكويت ننتهي« 

يوسف الياسين على ض��رورة ح��رص الوسائل 
اوال واخيرا.االعالمية على الطرح االيجابي وان تفكر في الكويت 

وقال الياسين في ختام المؤتمر الذي يهدف الى 
تعزيز قيم ال��والء للوطن ونشر معنى الوسطية 

والوطنية وتعريف الشباب بمناقب االباء واالجداد 
ان رسالة المؤتمر هي »الوطنية اصالة االباء امتداد 

االبناء« مضيفا ان المؤتمر يحاول »ترسيخ المزيد 
الكويت«.من مفهوم الوطنية والمواطنة والتغلغل في حب 

ونوه الياسين ب�»الجهود الوطنية المبذولة خلف 
كواليس المؤتمر التي وصفها بحالة من الشفافية 

وتصفية النوايا« تثبت ان »اسرتنا الكويتية عامة 
تعيش في وئام مع النفس«.واسرتنا الخاصة على قلب واح��د وروح واح��دة 

من جهته قال د.صالح العجيري ان »التواصل 
في كل امر معمول ولكنه في العلم واالمجاد اعمل« 

كان في عام 1650 وكان حصنا.مضيفا عن تاريخ الكويت ان اول مبنى في الكويت 
وقال ان الكويت قد مرت بالكثير من الحوادث 

وال��ك��وارث الطبيعية مثل »سنة الطاعون« التي 
مات العديد فيها من مرض الطاعون وذلك في عامي 

 1868 ع��ام  في  المجاعة  سنة  و  و1831   1773
وانتشار مرض الكوليرا في 1865 و 1871.  
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< عبدالله الحيدر  <

< أسعد الفهد <

< يوسف الياسين  <

< جون ألترمان  <

< المشاركون في االحتفال يتوسطهم سفيرنا في القاهرة رشيد الحمد <

< جانب من تكريم المشاركين في االحتفال <

< عبدالله الشرهان يلقي كلمته <

< برجس البرجس <

طاقة ال إعـاقةالمعـــــــاق
االحد

23 مايو 2010

18
املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان فريق العمل املكل���ف بوضع الهيكل 
التنظيمي للهيئة العامة املستقلة لذوي 
اإلعاقة قد أنهى دراسة التطورات املرفوعة 
له من أعضاء مجلس ادارة املجلس األعلى 
الى التصور  لشؤون املعاقني باالضافة 

املوضوع من قبل وزارة الشؤون، وأعد 
التقرير النهائي بالتصور متهيدا لرفعه 
الى وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
العفاسي ملناقشته في اجتماع  د.محمد 
مجلس ادارة املجلس األعلى املزمع عقده 
األسبوع املقبل العتماد التصور النهائي 

للهيكل التنظيمي.

االنتهاء من وضع تصور للهيكل التنظيمي للهيئة المستقلة للمعاقين

المركز بدأ أنشطته عام 1984 كجمعية نفع عام بالتشخيص النفسي والتربوي لبناء برنامج عالجي على أيدي متخصصين

الشرهان لـ »األنباء«: مركز تقويم وتعليم الطفل يشجع  الكوادر الوطنية 
على دراسة تخصص صعوبات التعلم وتدريب الطلبة لدمجهم في مدارسهم

نولـي البحـث العلمـي أهميـة خاصة خصوصـًا فـي مجـاالت التشـخيص والتدخـل العالجـي بالتعـاون مـع المراكـز البحثيـة المحليـة والعالمية
مصطفـى: 255 طالبـًا وطالبة ملتزمون بالدراسـة فـي مركز تقويـم وتعليم الطفل صباحًا ومسـاء إضافـة إلى تقديـم الخدمات التشـخيصية والعالجية

أنواع صعوبات التعلم
هناك أنواع عديدة لصعوبات التعليم، أكثرها شيوعا 

اآلتي:
- عسر القراءة »الدسلكسيا«: صعوبة تتعلق باللغة 
حيث يواجه الفرد صعوبات محددة في القراءة والكتابة 

والتهجئة.
عس���ر احلس���اب »الدس���كلكوليا«: صعوبة تتعلق 
بالرياضيات حيث يواجه الف���رد صعوبات محددة في 

حل مسائل احلساب واستيعاب املفاهيم الرياضية.
عسر الكتابة »الدسغرافيا«: صعوبة تتعلق بالكتابة 
حيث يواجه الفرد صعوبة محددة في تشكيل احلروف 

وكتابتها في مسافات محددة.
- اضطراب نقص االنتباه، ونقص االنتباه املصحوب 
بفرط النش���اط: صعوبات في االنتباه تعوق الفرد عن 
التخطيط والتنظيم. يعاني حوالي 30 إلى 50% من األفراد 

الذين لديهم اضطرابات في االنتباه صعوبات تعلم.
- صعوبة التآزر احلركي النمائي »الدسبراكس���يا«: 
صعوبة محددة في اكتساب املهارات احلركية وتنظيمها 
والسيما املهارات احلركية الدقيقة )مثل ربط خيط احلذاء، 

وإحكام أزرار املالبس(.
- نحت���اج لوضع خطط عالجية »تعديل س���لوك« 
لنقص االنتباه، ونقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط، 
وصعوبة التآزر احلركي النمائي »الدسبراكسيا« عندما 
تؤثر على اجلانب املعرفي وعل���ى عملية التعلم داخل 

الفصل الدراسي وخارجه.

أهمية التشخيص المبكر
غالبا ما ُيهمل تش���خيص صعوب���ات التعلم اعتقادا 
من األهل انها جزء من س���مات الف���رد وطبيعته. ولكن 
مع تقدم العلم، ظهرت أس���اليب تشخيص تساعد على 
تقييم الفرد، لذا يج���ب التأكيد على أهمية التوجه الى 

مشخص ذي خبرة.
ينبغي استشارة اختصاصي نفسي – تربوي. ال حتاول 
تشخيص طفلك بنفسك، إذ يتطلب األمر تشخيصا دقيقا 
وشامال. وفي حال توافر التدخل العالجي املبكر املناسب 
تزداد قدرة األفراد ذوي صعوبات التعلم ودافعيتهم على 

العمل والنجاح.

التعل���م واولياء  صعوب���ات 
امورهم.

وحدة التشخيص

وعن وحدة التشخيص بني مدير 
الوحدة موفق املنابري فهي توفر 
عملية التشخيص املبكر التي تسهم 
الى حد كبير ف����ي اعطاء النصح 
واالستراتيجيات العالجية وطرق 
التعامل مع الطفل، باالضافة الى 
تعزيز التعاون بني البيت واملدرسة 

ملصلحة الطفل.
م��اذا أجن��زت الوح��دة خالل 
الع��ام الفائت؟ وم��ا األهداف التي 

تعمل عليها؟
أتيح لفريق التشخيص خالل 
الع���ام املاض���ي 2009م تغيير 
الصورة التي يعمل بها من خالل 
االدارة اجلديدة للوحدة، حيث 
ركزت تلك االدارة على زيادة بث 
روح فريق العم���ل في الفريق، 
وزي���ادة ع���دد االختصاصيني 
النفسيني وعدد احلاالت التي مت 
تشخيصها، كما وضعت القوانني 
واألنظمة املناس���بة التي يعمل 
عليها كل فري���ق عمل مما أدى 

لتطوير األداء االداري والفني.
الفني���ة  الق���درات  رف���ع 
لالختصاصي���ني م���ن خ���الل 
أقيمت  التي  التدريبية  الدورات 

لهم، ومنها:
1 – دورة اختب���ار وكس���لر 

الكويت الثالث للذكاء.
2 – دورة س���تانفورد بينيه 

للذكاء.
3 – دورة التوحد.

الب���دء مبش���روعني هامني 
للوحدة، هما:

1 – مشروع مجلس احلالة: وهو 
مجلس يتكون من االختصاصيني 
النفسيني والتربويني، يعقد عند 
طلب االختصاصي الذي يواجه 
فيه حالة متعثرة، أو مستجدات 
توثر على تشخيص تلك احلالة، 
ويصع���ب عليه إص���دار حكم 
تشخيصي عليها، يتم من خالل 
املجلس تبادل اخلبرات إلصدار 
قرار تشخيصي سليم، ويكون 
له���ذه احلاالت بن���ك معلومات 
خاص فيه���ا للرجوع اليها عند 

احلاجة.
2 – مشروع الدليل التشخيصي: 
وهو دليل يبني أساليب التشخيص 
املتبعة في الوحدة، ويضم الفئات 
ذات االحتياجات اخلاصة جميعها، 
واضطراباتهم واعراض مشكالتهم، 
وكيفية تشخيصهم، ويستند هذا 
العاملية  املراجع���ة  الدليل على 
العملية التشخيصية  لتسهيل 
وتوحيدها، ويشترك بالعمل على 
هذا الدليل اختصاصيو الوحدة 

جميعهم.
الى جان���ب تطور العمل في 
الوحدة ليشمل مشاركة فريقها 
في الدورات التعريفية بصعوبات 
التعلم خارج الكويت، فش���ارك 
الفري���ق ه���ذا العام ف���ي اقامة 
دورات تدريبية في اجلمهورية 

التونسية.
شهد هذا العام منوا ملحوظا 
التش���خيص  لفري���ق وح���دة 
لتحقيق أهدافه بتشخيص أكبر 
عدد ممكن من احلاالت بأسلوب 
دقيق وبفترة انتظار أقل، بعد ان 
انضمت اليه كفاءتان جديدتان، 
الهارون،  االختصاصيتان: دانة 

ومنيرة املطوع.
ه��ل توج��د احصائي��ة بعدد 

احلاالت التي تعاملت معها؟
عدد احلاالت التي متت مقابلتها 
580، وعدد حاالت التقييم النفسي 
الترب���وي 150، وع���دد حاالت 
التقييم النفسي 146، وعدد حاالت 
التقييم التربوي فقط 29، وعدد 
حاالت االستش���ارات الشفهية 
الهاتف 30،  واالستشارات عبر 
وعدد احلاالت التي لم تستمر 23، 
وعدد احلاالت املستمرة اآلن 51، 
وعدد احلاالت على قائمة االنتظار 
52، وعدد أولي���اء األمور الذين 
زاروا املركز وقاموا مبلء طلبات 
لالختبار ولم يعيدوا االستبيان 

153.مكتبة صعوبات التعلم
التعلم  عن مكتبة صعوبات 
بينت املديرة عبير الشرهان، ان 
املكتبة شكل انشاؤها حلما أثيرا 

الى جان���ب متابعة الطلبة من 
النفسية والسلوكية  النواحي 
عبر جلس���ات وانشطة فردية 

وجماعية.
وعن البرنامج املسائي اوضح 
سالم احلطاب ان البرنامج يوفر 
فرصا للتعليم املتخصص لذوي 
صعوبات التعلم للذين ال تتوافر 
الفرص���ة لالنضمام  امامه���م 
الى برام���ج متخصصة لذوي 
صعوبات التعلم ترعاهم اثناء 
دوامهم املدرسي الصباحي وهو 
يوفر خدمات العالج السلوكي 
الى  النط���ق باالضافة  وعالج 
خدمات االختبارات التشخيصية 
الرئيسية  الدراسية  املواد  في 
العربي���ة، االجنليزية  »اللغة 
والرياضيات« وذلك بالتعاون 

مع وحدة التشخيص.

كفاءة وتدريب

ما اخلدمات التي قدمها القسم 
والى ماذا يطمح؟

قدم البرنامج خدمات تعليمية 
متكامل���ة في املواد الدراس���ية 
املختلفة عل���ى يد معلمني اكفاء 
مدربني عل���ى التعامل مع ذوي 
صعوبات التعلم باشراف رؤساء 
االقس���ام الكثر من مائتي طالب 
من ط���الب املرحل���ة االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية.
البرنامج خدمات  ق���دم  كما 
االرشاد النفسي، للطالب الذين 
يعان���ون صعوب���ات تعلم في 
مجاالت العالج الفردي والعالج 

اجلماعي، وعالج النطق.
يح���رص البرنامج التربوي 
املس���ائي عل���ى نش���ر املعرفة 
بصعوبات التعل���م، بني اولياء 
االم���ور من خ���الل ال���رد على 
استفساراتهم عندما يحضرون 
الى املركز لتعرف اخلدمات التي 

ميكن تقدميها البنائهم.
التربوي  البرنام���ج  حرص 
املسائي على اقامة دورات تدريبية 
للمعلمني الذي���ن يعملون فيه، 
ويعد هذا االمر شرطا للعمل في 
البرنامج حرصا منه على تأهيل 
هؤالء املعلمني للتعامل مع هذه 

الفئة من الطالب.
شارك البرنامج في جلنة زيارة 
املدارس التي يوجد فيها طالب من 
هذه الفئة � بناء على رغبة ولي 
االمر � لشرح حال الطالب الدارة 
املدرسة واالختصاصيني العاملني 
فيها، وللمعلمني الذين يتعاملون 

مع مثل هذا الطالب.
ش���ارك البرنام���ج التربوي 
التربوي  البرنام���ج  املس���ائي 
الصباح���ي في تهيئ���ة طالبه � 
والس���يما طالب الصف التاسع 
� للعودة الى م���دارس التعليم 
الثانوية، من  العام في املرحلة 
خالل اقامة الندوات التي تشرح 
التي  التعليمية  لهم اخلدم���ات 
يقدمها البرنامج التربوي املسائي 
لهم مس���اء، ومن خ���الل دعوة 
متخصصني في املرحلة الثانوية 
لتوضيح متطلبات الدراسة في 
املرحلة الثانوية والنظم املعمول 

بها في هذه املدارس.
ويه���دف الى التوس���ع في 
البرنامج لنصل الى اكبر عدد 
ممكن من الطلبة الذي يعانون 

البرنامج الترفيهي حيث حرص 
املركز على قيام الطلبة برحالت 
ترفيهية ملا لها من اثر على التقارب 
فيما بينهم وبني املعلمني وال سيما 

الرحالت امليدانية العلمية.
ما اجنازات البرنامج والى ماذا 

يهدف خالل العام؟
نفذت ادارة البرنامج الصباحي 
عدة برامج للنمو املهني للعاملني 
في���ه م���ن مدرس���ني واداريني، 
كدورات تدريبي���ة ذات العالقة 
بالتعلي���م وامله���ارات النمائية 
للطفل واملراه���ق، حيث حضر 
قس���م اللغ���ة االجنليزية دورة 
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بذلت ادارة املدرس���ة جهودا 
لتحس���ني مخرج���ات البرنامج 
التعليمية،  التربوي الصباحي 
من خالل زيادة انشطة وحدات 
النفسية واالجتماعية،  اخلدمة 
لتنمية الشعور بالذات والتقدير 
والدافعية، وتنمية عالقة الطالب 

فيما بينهم وبأسرهم.
جتربة برنامج اليوم املتواصل 
للطلبة، والذي يتضمن انشطة 
ترفيهي���ة متنوع���ة وتنموية 
للق���درات الفكرية، م���ن فنون 
الترخي���م والطه���ي واللغتني 

االجنليزية والعربية.
التربوي  البرنامج  يس���تمر 
الصباحي ف���ي تطوير االدوات 
واالجهزة املستخدمة في فصوله 
من خالل توفير وسائل التعليم 
البصرية املتطورة، مثل السبورة 
الذكية واملجسمات، وكذلك جتهيز 
امللعب اخلارجي الذي يسهم في 

تطوير العملية التربوية.
ويتضمن البرنامج الصباحي 
23 فصال، وعدد الطالب فيه 130 

والعاملني 83.
ونطمح في البرنامج الى ان 
نتعمق في االسلوب التعليمي 
ال���ذي يعتمد عل���ى احلواس 
املتعددة، والى املزيد من التواصل 
مع اولياء امور طلبة البرنامج 

البرنامج، ليتعرفوا الى االطفال 
الذين يعانون صعوبات تعليمية 
في فصولهم، ويحولوا بعد ذلك 

للبرنامج.

فريق متخصص

م��ا طبيعة العالقة ب��ن املركز 
التالميذ  التي حت��ول  وامل��دارس 

منها؟
يرسل البرنامج رسالة الى مدير 
املدرسة يوضح فيها السياسة 
املتبعة في كل ما يخص الطالب 
من كش���وف الدرجات والغياب 
واصدار شهادة دراسية للطالب 
وعند اعادة الطالب يزور فريق 
متخصص من املركز املدرس���ة، 
ليشرح االسلوب املتبع في تعلم 

الطالب وكيفية التعامل معه.
متى يقرر املركز عودة الطالب 

الى مدرسته االصلية؟
يعود الطالب الى مدرس���ته 
االصلية بناء على تقرير تربوي 
يفيد ب���أن الطالب اصبح علميا 
مبس���توى صفه الدراسي وبعد 
حصول���ه على نس���بة 85% من 
الدراس���ي  التحصيل  مقي���اس 
ويتولى هذا االمر جلنة استمرار 
الطلبة املؤلفة من رؤساء االقسام 
واعض���اء اجله���از االداري في 
الترب���وي الصباحي  البرنامج 
اضاف���ة الى ذل���ك يذهب فريق 
من املركز الى مدرس���ة الطالب 
االصلية ويق���دم لالدارة تقريرا 

عن حالته.
ما اهم االنش��طة التي يقدمها 
البرنام��ج الصباحي لتالميذه هذا 

العام؟
من االنش���طة الت���ي يقدمها 
البرنام���ج هذا الع���ام: برنامج 
رياضي متط���ور يخدم الطالب 
من عدة نواح، برنامج التغذية 
الصحية السليمة بالتعاون مع 
التثقيف  استش���ارية تغذي���ة، 
الصحي للطالبات والطلبة كل 
على حدة بالتعاون مع ممرضة 
املدرسة وجهات صحية اخرى، 

احلكومية الذي���ن لديهم تقرير 
نفس���ي ترب���وي م���ن وح���دة 
التشخيص باملركز، يفيد بأنهم 
من ذوي صعوبات التعلم، كما 
إثبات  تتوافر لديهم ش���هادات 
إعاقة من املجلس األعلى لشؤون 

املعاقني.
يه���دف البرنام���ج التربوي 
الصباحي الى متكني الطالب من 
القدرة على التعايش مع مشكالتهم 
التعليمية وإيجاد الطرائق التي 
تساعد على ذلك، ومن ثم دمجهم 
في مدارس���هم بعد ان يصيروا 
قادرين على مس���ايرة أقرانهم، 
وان يعتمدوا على أنفس���هم في 
عملية التعلم. فالبرنامج يهدف 
الى تعزيز تقدي���ر الطفل لذاته 
وثقته بنفسه، فنحن نؤمن بأن 
الطفل الواثق من نفسه والسعيد 

هو أجنح املتعلمني.
وتوجهنا بعدد من األس���ئلة 

حول البرنامج الصباحي منها:
ك��م يبلغ عدد طلب��ة البرنامج 
الترب��وي الصباح��ي ف��ي مركز 

تقومي وتعليم الطفل؟
يبلغ عدد الطلبة هذا العام 132 
وهذا دليل على انتش���ار الوعي 
بني االهالي وجودة اخلدمة التي 
يقدمها املركز للطالب، كما تعاقدنا 
مع معلمني اكفاء في هذا املجال 
اضافة الى املعلمني الذين اعارتهم 
وزارة التربية الى املركز من الذين 
خضعوا لدورات تدريبية سابقة 
التعامل مع ذوي صعوبات  في 
التعلم وكذلك تعيني مرشد نفسي 
الدكتوراه  حاصل على درج���ة 
لعالج احلاالت الفردية وارشادها 
مبختلف انواعها، ووضع املركز 

منهجا للمهارات احلياتية.
وس���يعمل به ف���ي منتصف 
السنة املقبلة، بالتعاون مع وحدة 
التدريب عقدت دورات تخصصية 
لتلبية احتياجات املعلمني، هذا 
الى تب���ادل اخلبرات  باالضافة 
الرياضية بني طلبة املركز وطلبة 

املدارس اخلاصة االخرى.
كي��ف يس��تفيد الط��الب من 

البرنامج الصباحي؟
يؤم���ن البرنام���ج التربوي 
الصباحي بيئة تربوية متكاملة، 
متكن التالميذ من الوصول الى 
امكاناتهم  او  اقصى طاقاته���م، 
التربوي���ة واالجتماعي���ة، كما 
يوفر االسس التربوية واالهتمام 
التعليمية  الفردي لالحتياجات 
احملددة، باالضافة الى االحتياجات 

التعليمية الفردية.
ما طبيعة العالقة بن البرنامج 

الصباحي ووزارة التربية؟
من جهة ال���وزارة يخدم هذا 
البرنامج تالميذ مدارس وزارة 
التربية، ويتي���ح للتلميذ الذي 
يعاني صعوب���ات تعلم فرصة 
احلصول على التدريس املتخصص 
ملعاجلة نواحي الضعف احملددة 
لديه مع اس���تمراره في متابعة 
التربية، ثم يعاد  مناهج وزارة 
دمج هؤالء التالميذ في مدارسهم 
االصلية بعد فترة مناس���بة من 

الدراسة في البرنامج.
ومن جهة اخرى اتاحة الفرصة 
النظ���ري والعملي  للتدري���ب 
لعدد من معلمي وزارة التربية 
بانتدابهم عاما دراسيا للعمل في 

130 طالب���ا وطالبة يعانون 
من اختالف���ات التعلم ملتزمني 
بالدراسة في مركز تقومي وتعليم 
الطفل خ���الل الفترة الصباحية 
و125 طالبا وطالبة في البرنامج 
املسائي )ساعات اضافية(. هذا ما 
كشفه املدير االداري واملالي للمركز 
ال���ذي أوضح   صالح مصطفى 
ل� »األنباء« ان املركز بدأ أنشطته 
عام 1984 كجمعية نفع عام في 
منطقة الشويخ ثم مت نقله الى 
مبناه اجلديد في منطقة السرة 
بداية العام الدراسي 2006 / 2007 
واضاف ان املركز يقدم خدمات 
متع���ددة منه���ا التش���خيصية 
والعالجي���ة للطلب���ة من ذوي 
الى  التعلم باالضافة  صعوبات 
توفير التدريب املتخصص وزيادة 
الوعي بصعوبات التعلم محليا 

وإقليميا.
وقال مصطفى: ان املركز وخالل 
الطويلة قطع أشواطا  مسيرته 
كبي���رة في مس���يرته التنموية 
حيث كانت بدايته بالتشخيص 
النفس���ي والتربوي يبني على 
أساس���ه برنامجا عالجيا فرديا 
على أيدي اختصاصيني نفسيني 
وتربويني ويطبق في املدرسة، 
التدريس  وكان يقدم خدم���ات 
اخلاصة لتنمية املهارات الضعيفة 
لدى هؤالء األطفال على أساس 
فردي في الفترة املسائية وبعدما 
وجدنا ان هناك حاجة كبيرة الى 
برنامج صباحي لتقدمي اخلدمات 
العالجية فكان البرنامج الصباحي 
وبفضل تع���اون وزارة التربية 
أصبح البرنامج الصباحي حقيقة 

واقعية.
وبني مصطفى ان بعض الطلبة 
يعودون الى مدارسهم بعد عام 
واحد يقضونه باملركز ومنهم بعد 

عامني او أكثر حسب كل حالة.
واآلن أصب���ح املرك���ز يقدم 
اخلدم���ات  ال���ى  باالضاف���ة 
التشخيصية والعالجية لألفراد 
ذوي الصعوبات التعليمية خدمات 
التوعية املجتمعية لهذه الظاهرة 
التي تكفل مواجهة التحديات التي 
تواج���ه ذوي صعوبات التعلم 
وأولياء أمورهم سواء في الكويت 

أو العالم العربي.

التبادل العلمي

بدوره رأى رئيس مجلس ادارة 
املركز عبداهلل الشرهان ان مركز 
تقومي وتعليم الطفل منذ نشأته 
عام 1984 أخذ على عاتقه مساعدة 
األفراد الذين يعانون صعوبات 
خاصة في التعلم، كما انه يولي 
العلمي ويعطيه  أهمية للبحث 
أولوية مطلقة السيما في املجاالت 
املتعلقة بالتشخيص والتدخل 

العالجي.
وقد وقع املرك���ز العديد من 
مذك���رات التفاهم مع العديد من 
املراكز البحثية احمللية والعاملية 
لتشجيع البحث والتبادل العلمي 
الكوادر لدراس���ة هذا  وتوجيه 

التخصص املهم.
واضاف الشرهان ان املركز ال 
يألو جهدا في تش���جيع الكوادر 
الوطنية للدراسة في تخصص 
التعلم والقيام باألبحاث العلمية 
ونش���رها وتطوير االختبارات 
التدخ���ل العالج���ي  وبرام���ج 
واصدارها إميانا من املركز بأهمية 
البح���ث العلمي ودوره في بناء 
مجتمعنا ومراعاة االحتياجات 

اخلاصة ألبنائنا.

البرنامج الصباحي

البرنامج  أوضحت مدي���رة 
التربوي الصباحي ماجدة حكم 
ان البرنامج التربوي الصباحي 
هو أحد برامج التدخل العالجي 
الذي يوفره مركز تقومي وتعليم 
الطفل بالتعاون مع وزارة التربية، 
حيث ُي���درس املنهج املقرر في 
العام بوزارة  التعلي���م  مدارس 
التربية بأس���اليب تتناسب مع 
قدرات الطالب وتراعي الصعوبات 
التي يعانونها. وقد بدأ البرنامج 
التربوي الصباحي عمله في العام 
الدراسي 1994/ 1995م، ومايزال 

قائما حتى اليوم.
يوفر البرنامج أماكن للطالب 
الكويتيني املس���جلني باملدارس 

تعريف صعوبات التعلم

مفاهيم شائعة حول صعوبات التعلم

صعوبات التعلم هي مجموع���ة من االضطرابات 
النمائية املختلفة وغير املتجانسة املوجودة لدى بعض 
األفراد. ترجع هذه االضطراب���ات الذاتية )املوجودة 
داخل األفراد( الى قصور وظيفي في اجلهاز العصبي 
املركزي يؤثر سلبا في قدرتهم على استقبال املعلومات 
والتعامل معها والتعبير عنها، مما يسبب لهم صعوبات 
في القدرة على: الكالم واإلصغاء والقراءة، والكتابة، 
والفهم، والتهجئة، واالستدالل، واحلساب. كما تؤثر 
تلك الصعوبات سلبا في جوانب أخرى مثل: االنتباه، 
والذاكرة، والتفكير، وامله���ارات االجتماعية، والنمو 

االنفعالي.
ومع ان صعوبات التعلم قد حتدث مصاحبة ألحوال 
أخرى من اإلعاقة كالتلف احلسي ذي التخلف العقلي 
أو االضط���راب االنفعالي احلاد، أو مصاحبة ملؤثرات 
خارجية كالفروق الثقافية أو التعليم غير الكافي أو 
غير املالئم، اال انها ليست ناجتة عن هذه األحوال أو 

املؤثرات.
إذا ل���م يتواف���ر التش���خيص املالئ���م أو التدخل 
العالجي التدريسي املناسب، رمبا يعاني األفراد ذوو 
صعوبات التعلم: اإلحباط، والغضب، وانخفاض الثقة 

بالنفس.

- ال ينبغ���ي اخللط بني: صعوب���ة التعلم والتخلف 
العقلي، أو بطء التعلم، أو العمى، أو الصم، أو االضطرابات 
الس���لوكية، إذ ال تع���د أي من هذه احل���االت صعوبات 

تعلم.
- رغ���م ان صعوبات التعلم رمبا توجد متزامنة مع 
مشكالت أخرى مثل الضبط الذاتي، ومشكالت اإلدراك، 
ومشكالت التفاعل االجتماعي، ال تسبب هذه املشكالت 

وال تكّون وال تنشئ بذاتها صعوبات تعلم.
- رغم ان صعوبات التعلم ميكن ان حتدث متزامنة 
م���ع بعض اإلعاقات األخرى مثل: القصور احلس���ي، أو 
التأخر العقلي، أو مع املؤثرات اخلارجية املختلفة مثل: 
الفروق الثقافية، أو التدريس غير الكفء أو غير املالئم، 
إال أن صعوبات التعل���م ال حتدث نتيجة هذه الظروف 

أو املؤثرات.
- بس���بب اجلهل بطبيعة حاالت صعوبات التعلم، 
يطلق بعض املعلمني، وأولي���اء األمور، وزمالء الصف 
على األطفال ذوي صعوبات التعلم باخلطأ »كسالى« أو 
»أغبياء« أو »أشقياء«. وملثل هذه التسميات تأثير سلبي 

على هؤالء األطفال.
- طفل صعوبات التعلم ليس طفال غبيا، بل ذكاؤه 

متوسط أو فوق املتوسط.

صالح مصطفى عبداهلل الشرهان

مبنى مركز تقومي وتعليم الطفل

تأمل الوحدة في العام اجلديد اضافة الكثير الى مشاريعها 
احلالي��ة ومنها: تدريب االختصاصين اجلدد الذين انضموا 
للوحدة ودخولهم مجال العمل. وضع آلية جديدة واستراتيجية 
متطورة للتعامل مع احلاالت، اضافة اختبارات جديدة للوحدة 
تخ��دم العمل، زيادة عدد احلاالت التي س��يتم اختبارها مع 
احلف��اظ على الدقة والكفاءة، مش��اركة فري��ق التدريب في 
دوراته الداخلية واخلارجية، واستمرار العمل في مشروعي: 

أ – الدليل التشخيصي، ب – مجلس احلالة.

مشاريع وطموحات
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الدعي: »سوفكس 2010« فرصة لتبادل التعاون في المجاالت العسكرية بين الدول

اختتم وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي والوفد املرافق 
له الزيارة الرس���مية التي قام بها الى اململكة األردنية الهاشمية 
للمشاركة في املعرض الثامن لقوات العمليات اخلاصة »سوفكس 
2010« الذي أقيم في قاعدة امللك عبداهلل اجلوية في ماركا )شرق 

عّمان(.
وقام وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق بجولة في املعرض 
اطلع خاللها على أحدث التقنيات واملعدات العسكرية املستخدمة 
في مجال العمليات اخلاصة ومكافحة اإلرهاب وحفظ األمن، مشيدا 

مبا شاهده من أسلحة ومعدات عسكرية شاركت بها نحو 349 شركة 
متثل 30 دولة في العالم، معتبرا املعرض فرصة ملزيد من التنسيق 

والتعاون املشترك بني اجلهات املشاركة السيما العسكرية.
وفي إطار الزيارة الرس���مية قام الل���واء الدعي والوفد املرافق 
بزيارة الى مديرية ال���درك األردنية )درك املهام اخلاصة(، حيث 
اس���تمع الى ايجاز عن درك امله���ام اخلاصة وما يقوم به من دور 
فعال في حفظ األمن، كما شاهد عرضا حيا وعرض سجال إلحدى 
كتائب األمن، ثم جتول في مركز تدريب الدرك التخصصي ومركز 

احلاسب اآللي واللغات ومديرية البتراء.
وأش���اد الدعي بكفاءة قوات الدرك األردنية وما تتمتع به من 
احتراف وتأهيل يجعالنها قادرة على احملافظة على األمن والنظام 
باعتبارها مؤسس���ة أمنية قادرة على املساهمة في تعزيز األمن 
واالستقرار، متمنيا مزيدا من التعاون بني احلرس الوطني الكويتي 

وقوات الدرك األردنية في شتى املجاالت.
وفي ختام الزيارة حضر وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق له 
حفل عشاء أقيم على شرف الوفود املشاركة في معرض »سوفكس 

2010« تخلله توزيع جوائز وتبادل الهدايا التذكارية.
يذكر ان وكي���ل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي قد ترأس 
وفدا من احلرس الوطني للمش���اركة ف���ي املعرض الثامن لقوات 
العمليات اخلاصة »س���وفكس 2010« ضم كال من قائد الش���ؤون 
العس���كرية العميد الركن وليد زي���د ومدير مكتب وكيل احلرس 
الوطني بالوكالة املق���دم ابراهيم عبداهلل ابراهيم وركن عمليات 
وتدريب كتائب التعزيز املقدم ركن عبدالرحمن عبدالوهاب والنقيب 

احمد حسني احمد.

وكيل الحرس الوطني اختتم زيارته إلى األردن

جانب من املعدات العسكرية

برجس البرجس وأوراد اليحيى خالل تدشني »املدونة اإللكترونية«

ابتسام املطوع واألميرة مزنة خالل احلفل

 )فريال حماد(عبدالرسول سلمان خالل املؤمتر

)أنور الكندري(تكرمي محمد الكندري د.عبداهلل الشرهان يلقي كلمته

الدعي يستمع لشرح حول أحدث املعداتاللواء الدعي خالل جولته في املعرض

»الهالل األحمر« أطلقت مدونة »اإلنسانية« اإللكترونية
البرجس: نهدف لتمكين األعضاء من طرح اقتراحاتهم بطرق منظمة

الشرهان: »صعوبات التعلم« إعاقة خفية
تحتاج  إلى تدخل سريع لتصبح طاقة خالقة

في املشاركة بآرائه وخبراته في 
مواضي����ع تهم العمل اإلنس����اني 
والتطوع����ي بل تتوس����ع لتمس 
مواضيع تهم املجتمع وتتناسب مع 
العادات والتقاليد باستخدام وسائل 
التكنولوجي����ا احلديثة واملتاحة 
ملتناول اجلميع في محاولة لتقريب 
املسافات ورفع الوعي بأهمية العمل 
التطوعي وتعزي����ز دور التطور 

املعلوماتي في العالم.
وفي كلمة له عبر املدونة هنأ 
األمني العام للمنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر عبداهلل 
الهالل األحمر على اجلهد  الهزاع 
املتميز ملبادرته وتدش����ينه هذه 
املدونة التي تأتي جزءا من فكرة 
العمل املبني على تقنية املعلومات 
وتأثيرها على احلقل اإلنساني من 
خالل فتح قناة اتصال عبر شبكة 
اإلنترنت ب����ني هيئات وجمعيات 
اله����الل األحمر والصليب األحمر 
فيما بينها وشركاء العمل اإلنساني 
تساعد على تعزيز العمل العربي 

اإلنساني املشترك.
وتابع ان استخدام تكنولوجيا 
املعلومات ساعدت على تعزيز مد 
ذراع العمل اإلنس����اني للمعانني 
واحملتاجني على املستويني اإلقليمي 

والدولي.

على خدمة اإلنسانية في كل بقاع 
الكون دون اي حتيز.

وتابعت: ان دعم جمعية الهالل 
التطوع  الكويتي لبرامج  األحمر 
يتماشى جنبا الى جنب مع إميانها 
بأهمية احلوار املتبادل بني الشعوب 
والذي سيعزز بتدشني هذه املدونة 
التي تعطي الفرصة لكل من يرغب 

من جانبها، قالت مس����ؤولة 
مركز املعلومات في اجلمعية أوراد 
اليحيى ان هذه املدونة هي األولى 
من نوعها في الوطن العربي تكلل 
جهود جميع العاملني باجلمعية، 
وان اختيار اس����م »اإلنس����انية« 
للمدونة ما هو إال تعبير عن طبيعة 
العمل باجلمعية التي حترص دائما 

أسامة دياب
اكد رئيس مجلس ادارة مرك����ز تقومي وتعليم الطفل 
د.عبداهلل الش����رهان ان صعوبات التعلم تعتبر نوعا من 
االعاقة اخلفية التي حتتاج لتدخل سريع ومبكر يحولها 
من اعاقة الى طاقة خالقة، مشيرا الى ان انشاء مركز تقومي 
وتعليم الطفل كصرح ممي����ز في مجال صعوبات التعلم 
كان محصل����ة اميان الرواد والصفوة م����ن اولياء االمور 
بضرورة تقدمي فرص النجاح املالئمة لالبناء الذين عانوا 
الفشل الدراسي واالحباط من جراء صعوبات التعلم على 
مدار فترات طويلة، مثمنا اسهامات ودعم ومشاركة الذين 
امنوا بالفكرة وحولوها ملركز فاعل يلعب دورا كبيرا في 

مساعدة شريحة ليست بالقليلة من ابنائنا.
واوضح الش����رهان االحتفال باليوبيل الفضي للمركز 

يعبر عن سنوات طويلة مليئة بالعمل واالجناز واجهتهم 
فيها عدد من التحديات والصعوبات الكثيرة زللتها روح 
االصرار واملثابرة، مشيرا الى ان مركز تقومي وتعليم الطفل 
هو لوحة مشرقة باحلياة واحليوية ساهم في رسمها عدد 
من املبدعني، مثمنا دور الكوكبة املكرمة السهاماتها العديدة 
ومساندتها املستمرة وغير احملدودة سواء من املؤسسات 
احلكومية واالهلية والشركات الوطنية واالفراد من اهل 
اخلير. وألقى كلمة الصفوة من الرواد د.درويش حمودة الذي 
اكد على فخره واعتزازه بأنه كان من اوائل من ساهموا في 
بناء هذا الصرح التربوي الرائع الذي اليزال يقدم خدمات 
تربوية جليلة، موضحا ان املركز يضم نخبة متميزة من 

التربويني ذوي الكفاءات القادرة على صنع الفارق.
وبدوره اك����د نائب االمني العام للمصارف الوقفية في 

االمانة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة على اهمية الدور 
التربوي والتشخيصي والعالجي والتوعوي الذي يقوم به 
مركز تقومي وتعليم الطفل، مشددا على ان العمل التربوي 

مكمل جلميع مجاالت التنمية.
واوضح اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف تدعم عددا 
من مش����روعات املركز من منطلق اميان راس����خ بأن هذه 

االموال تؤدي دورها في خدمة املجتمع.
وخالل احلفل عرضت مقتطفات مصورة من تاريخ مركز 
تقومي وتعليم الطفل باالضافة الى اهم مشاريع املركز وفي 
اخلتام قام رئيس مجلس االدارة عبداهلل الشرهان ومدير 
عام املركز فاتن البدر ومس����اعد املدير التنفيذي لشؤون 
العالقات العامة واملش����روعات التربوية د.عيسى جاسم 

بتكرمي الداعمني.

املدون����ة هو الربط ب����ني اعضاء 
الهالل االحمر  وافراد جمعي����ات 
بحيث ميكنهم التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم واقتراحاتهم بطرق سريعة 
ومنظمة، والذي يساعد على ذلك 
الهدف املشترك جلميع اعضاء هذه 
اجلمعيات أال وهو العمل التطوعي 

االنساني اخليري.

رندى مرعي
الهالل االحمر  أطلقت جمعية 
مدونة »االنسانية« االلكترونية، 
العامل����ني بامليادين  وذلك لربط 
االنس����انية ضمن ب����ؤرة اهتمام 

واحدة.
وفي كلمته، قال رئيس مجلس 
البرجس  ادارة اجلمعية برجس 
ان ابتعاد العاملني في هذا املجال 
عن بعض ميك����ن منظمات وهي 
الدولية للصليب االحمر  اللجنة 
واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
االحم����ر والهالل االحم����ر من ان 
تكون ش����ريكة في اتخاذ القرار، 
فبالرغم من احمل����اوالت العديدة 
لتوحيد الكلمة العربية امام تلك 
املنظمات لم تسمح لنا الظروف 
بتنفيذ رؤيتنا، ولذلك يجب رفع 
شعار »التفكك ضعف أما الوحدة 

والتعاون في القرارات فقوة«.
وتاب����ع البرج����س ان مدونة 
»االنسانية« مفتوحة لكل جمعيات 
الهالل والصلي����ب االحمر مادام 
شعارها خدمة االنسانية، فجمعية 
الهالل االحمر الكويتي تضع كل 
امكانياتها رهن تصرف كل من أراد 
التعاون خلدمة االنسانية وشرح 

البرجس اهداف املدونة قائال:
اله����دف االساس����ي لعمل  ان 

لربط العاملين في الميادين اإلنسانية ضمن بؤرة اهتمام واحدة

خالل االحتفال باليوبيل الفضي إلنشاء مركز تقويم وتعليم الطفل

المطوع: اإلسالم يحث على إقامة 
مشاريع خيرية ودعم المحتاجين والفقراء

سليمان: ملتقى الكويت الثاني 
للتشكيل الخليجي ينطلق 19 الجاري

مجلس التعاون والقت دافعا مشتركا 
وتفاعال، جاءت استجابة للتحوالت 
التي تفرضها املرحلة وتعاطيها مع 
منظومات املتغيرات التي تتصل 
بحيوية الفن���ون احلديثة«. وعن 
الرعاية قال عبدالرس���ول سلمان 
ان التوجهات الكرمية للش���يخة 
د.س���عاد الصباح تؤكد دائما على 
تقدمي جميع أشكال الدعم للحركة 
التشكيلية في الكويت وتشجيع 
املبدع���ني العرب عل���ى بذل املزيد 
من العط���اء من أجل امن���اء الفن 
التشكيلي والتأكيد على النهضة 
الثقافية التي تش���هدها بالدنا في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

اخلزفية واملأكوالت.
الس���فارة ان  وقال بي���ان 
ال���ذي  الس���وق اخلي������ري 
املناس���بة ش���ه����د  صاحب 
حض������ورا كبيرا وفاق ريعه 
التوقع����ات مشي����را  جميع 
الى انه سيت���م توزي���ع هذه 
التبرع���ات عل���ى اجلمعيات 

اخليرية واحملتاجني.

هذا العمل اخليري »الناجح«، 
مشيدة باجلو االخوي احلميم 
الكبيرة  الذي يعكس اجلهود 
التي بذلت في س���بيل اخراج 
العم���ل بص���ورة رائعة  هذا 

ومشرفة.
يذكر ان الس���وق اخليري 
ضم العديد من األعمال اليدوية 
واملنزلية واملطرزات والرسوم 

التجربة الفنية اخلليجية الى نزعة 
جتريبية تبل���ورت بعمل في هذا 
القرن. وتشكل األعمال املعروضة 
جانبا من األس���اليب الفنية التي 
تزدهر ضمن حركة الفن التشكيلي 
العربي املعاص���ر، وهي مع تنوع 
مستواها التقني وموقفها الفكري 
تعكس خبرات الفنان اخلليجي ازاء 
مسألة الفن ليس كمظهر شكلي وامنا 

كتجربة روحية معاشة«.
وعن امللتقى أفاد سليمان بقوله: 
»ان رعايتنا القامة ملتقى الكويت 
للتش���كيل اخلليجي، وهي فكرة 
رائدة قدمتها اجلمعية منذ عام 2008 
وتبنتها الشيخة د.سعاد الصباح، 
وتعتبر تواصال ب���ني فناني دول 

كواالملب���ور كون���ا: أقامت 
س���فارتنا لدى بروناي )دار 
السالم( ممثلة في زوجة السفير 
ابتس���ام املطوع حفال خيريا 
التبرع���ات للجمعيات  جلمع 

واألعمال اخليرية.
وذكرت الس���فارة في بيان 
امس ان كبيرة السفراء بوزارة 
اخلارجي���ة والتجارة األميرة 
مزن���ة البلقي���ة كانت ضيفة 
الش���رف للحفل الذي حضره 
ع���دد م���ن زوجات ال���وزراء 
وكبار املسؤولني إضاف���ة الى 
زوج���ات وأعض���اء السفارات 
العربي�����ة واألجنبي��ة ل��دى 

برون��اي.
وبهذه املناسبة ألقت املطوع 
كلمة مقتضب���ة رحبت فيها 
بالضيوف متوجهة بالش���كر 
لألميرة مزنة لتشريفها احلفل 

اخليري.
الدين اإلسالمي  ان  وقالت 
يحث عل���ى إقامة املش���اريع 
اخليري���ة وتقدمي املس���اعدة 
للمحتاجني والفقراء، مشيرة 
ال���ى ان الس���فارة ال ينحصر 
العمل السياس���ي  دورها في 
واالقتصادي فحسب بل ان لها 
دورا اجتماعي���ا يتعني عليها 

القيام به.
وم���ن جانبه���ا هن������أت 
األمي������رة مزنة ف���ي كلم����ة 
مماثلة القائم���ني على تنظيم 

لميس بالل
تقيم جمعية الفنون التشكيلية 
ملتقى الكويت الثاني للتش���كيل 
اخلليج���ي وذل���ك ي���وم األربعاء 
19 اجل���اري برعاي���ة وحض���ور 
الشيخة د.س���عاد الصباح. وقال 
رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات 
الفنون التشكيلية اخلليجية ونائب 
الدولية للفنون  الرابط���ة  رئيس 
عبدالرسول س���لمان ان اجلمعية 
تفخر بحض���ور نخبة من مبدعي 
التشكيل من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية متثل جتاربهم 
البصرية تنوعا ثريا ومتفردا ونادرا، 
حيث قدر عدد املشاركني ب� 96 فنانا 
وفنانة من الكويت ودول مجلس 
التعاون ليعرضوا 192 عمال فنيا 

ملختلف الفنون التشكيلية.
كما أضاف »ان احملاوالت التي 
قام بها الرواد منذ تأسيس احلركة 
التشكيلية اخلليجية في منتصف 
الق���رن املاضي لم تكن مبعزل عن 
تصاعد الوعي السياسي واالجتماعي، 
فال غرابة اذا ارتبط النتاج اخلليجي 
بكل أش���كاله ف���ي التركيب الفني 
ونظرته جتاه املوضوع بروحية 
ليس من الس���هل اهم���ال عالقتها 
بتراثه القدمي«. وقال: »ان هذا املوقف 
العصري من التراث شّكل من خالل 
هذا االرتباط تيارا واس���عا قادته 

سفارتنا في بروناي أقامت حفاًل لجمع التبرعات

برعاية وحضور د.سعاد الصباح

طاقة ال إعـاقةالمعـــــــاق
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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان فريق العمل املكل���ف بوضع الهيكل 
التنظيمي للهيئة العامة املستقلة لذوي 
اإلعاقة قد أنهى دراسة التطورات املرفوعة 
له من أعضاء مجلس ادارة املجلس األعلى 
الى التصور  لشؤون املعاقني باالضافة 

املوضوع من قبل وزارة الشؤون، وأعد 
التقرير النهائي بالتصور متهيدا لرفعه 
الى وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
العفاسي ملناقشته في اجتماع  د.محمد 
مجلس ادارة املجلس األعلى املزمع عقده 
األسبوع املقبل العتماد التصور النهائي 

للهيكل التنظيمي.

االنتهاء من وضع تصور للهيكل التنظيمي للهيئة المستقلة للمعاقين

المركز بدأ أنشطته عام 1984 كجمعية نفع عام بالتشخيص النفسي والتربوي لبناء برنامج عالجي على أيدي متخصصين

الشرهان لـ »األنباء«: مركز تقويم وتعليم الطفل يشجع  الكوادر الوطنية 
على دراسة تخصص صعوبات التعلم وتدريب الطلبة لدمجهم في مدارسهم

نولـي البحـث العلمـي أهميـة خاصة خصوصـًا فـي مجـاالت التشـخيص والتدخـل العالجـي بالتعـاون مـع المراكـز البحثيـة المحليـة والعالمية
مصطفـى: 255 طالبـًا وطالبة ملتزمون بالدراسـة فـي مركز تقويـم وتعليم الطفل صباحًا ومسـاء إضافـة إلى تقديـم الخدمات التشـخيصية والعالجية

أنواع صعوبات التعلم
هناك أنواع عديدة لصعوبات التعليم، أكثرها شيوعا 

اآلتي:
- عسر القراءة »الدسلكسيا«: صعوبة تتعلق باللغة 
حيث يواجه الفرد صعوبات محددة في القراءة والكتابة 

والتهجئة.
عس���ر احلس���اب »الدس���كلكوليا«: صعوبة تتعلق 
بالرياضيات حيث يواجه الف���رد صعوبات محددة في 

حل مسائل احلساب واستيعاب املفاهيم الرياضية.
عسر الكتابة »الدسغرافيا«: صعوبة تتعلق بالكتابة 
حيث يواجه الفرد صعوبة محددة في تشكيل احلروف 

وكتابتها في مسافات محددة.
- اضطراب نقص االنتباه، ونقص االنتباه املصحوب 
بفرط النش���اط: صعوبات في االنتباه تعوق الفرد عن 
التخطيط والتنظيم. يعاني حوالي 30 إلى 50% من األفراد 

الذين لديهم اضطرابات في االنتباه صعوبات تعلم.
- صعوبة التآزر احلركي النمائي »الدسبراكس���يا«: 
صعوبة محددة في اكتساب املهارات احلركية وتنظيمها 
والسيما املهارات احلركية الدقيقة )مثل ربط خيط احلذاء، 

وإحكام أزرار املالبس(.
- نحت���اج لوضع خطط عالجية »تعديل س���لوك« 
لنقص االنتباه، ونقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط، 
وصعوبة التآزر احلركي النمائي »الدسبراكسيا« عندما 
تؤثر على اجلانب املعرفي وعل���ى عملية التعلم داخل 

الفصل الدراسي وخارجه.

أهمية التشخيص المبكر
غالبا ما ُيهمل تش���خيص صعوب���ات التعلم اعتقادا 
من األهل انها جزء من س���مات الف���رد وطبيعته. ولكن 
مع تقدم العلم، ظهرت أس���اليب تشخيص تساعد على 
تقييم الفرد، لذا يج���ب التأكيد على أهمية التوجه الى 

مشخص ذي خبرة.
ينبغي استشارة اختصاصي نفسي – تربوي. ال حتاول 
تشخيص طفلك بنفسك، إذ يتطلب األمر تشخيصا دقيقا 
وشامال. وفي حال توافر التدخل العالجي املبكر املناسب 
تزداد قدرة األفراد ذوي صعوبات التعلم ودافعيتهم على 

العمل والنجاح.

التعل���م واولياء  صعوب���ات 
امورهم.

وحدة التشخيص

وعن وحدة التشخيص بني مدير 
الوحدة موفق املنابري فهي توفر 
عملية التشخيص املبكر التي تسهم 
الى حد كبير ف����ي اعطاء النصح 
واالستراتيجيات العالجية وطرق 
التعامل مع الطفل، باالضافة الى 
تعزيز التعاون بني البيت واملدرسة 

ملصلحة الطفل.
م��اذا أجن��زت الوح��دة خالل 
الع��ام الفائت؟ وم��ا األهداف التي 

تعمل عليها؟
أتيح لفريق التشخيص خالل 
الع���ام املاض���ي 2009م تغيير 
الصورة التي يعمل بها من خالل 
االدارة اجلديدة للوحدة، حيث 
ركزت تلك االدارة على زيادة بث 
روح فريق العم���ل في الفريق، 
وزي���ادة ع���دد االختصاصيني 
النفسيني وعدد احلاالت التي مت 
تشخيصها، كما وضعت القوانني 
واألنظمة املناس���بة التي يعمل 
عليها كل فري���ق عمل مما أدى 

لتطوير األداء االداري والفني.
الفني���ة  الق���درات  رف���ع 
لالختصاصي���ني م���ن خ���الل 
أقيمت  التي  التدريبية  الدورات 

لهم، ومنها:
1 – دورة اختب���ار وكس���لر 

الكويت الثالث للذكاء.
2 – دورة س���تانفورد بينيه 

للذكاء.
3 – دورة التوحد.

الب���دء مبش���روعني هامني 
للوحدة، هما:

1 – مشروع مجلس احلالة: وهو 
مجلس يتكون من االختصاصيني 
النفسيني والتربويني، يعقد عند 
طلب االختصاصي الذي يواجه 
فيه حالة متعثرة، أو مستجدات 
توثر على تشخيص تلك احلالة، 
ويصع���ب عليه إص���دار حكم 
تشخيصي عليها، يتم من خالل 
املجلس تبادل اخلبرات إلصدار 
قرار تشخيصي سليم، ويكون 
له���ذه احلاالت بن���ك معلومات 
خاص فيه���ا للرجوع اليها عند 

احلاجة.
2 – مشروع الدليل التشخيصي: 
وهو دليل يبني أساليب التشخيص 
املتبعة في الوحدة، ويضم الفئات 
ذات االحتياجات اخلاصة جميعها، 
واضطراباتهم واعراض مشكالتهم، 
وكيفية تشخيصهم، ويستند هذا 
العاملية  املراجع���ة  الدليل على 
العملية التشخيصية  لتسهيل 
وتوحيدها، ويشترك بالعمل على 
هذا الدليل اختصاصيو الوحدة 

جميعهم.
الى جان���ب تطور العمل في 
الوحدة ليشمل مشاركة فريقها 
في الدورات التعريفية بصعوبات 
التعلم خارج الكويت، فش���ارك 
الفري���ق ه���ذا العام ف���ي اقامة 
دورات تدريبية في اجلمهورية 

التونسية.
شهد هذا العام منوا ملحوظا 
التش���خيص  لفري���ق وح���دة 
لتحقيق أهدافه بتشخيص أكبر 
عدد ممكن من احلاالت بأسلوب 
دقيق وبفترة انتظار أقل، بعد ان 
انضمت اليه كفاءتان جديدتان، 
الهارون،  االختصاصيتان: دانة 

ومنيرة املطوع.
ه��ل توج��د احصائي��ة بعدد 

احلاالت التي تعاملت معها؟
عدد احلاالت التي متت مقابلتها 
580، وعدد حاالت التقييم النفسي 
الترب���وي 150، وع���دد حاالت 
التقييم النفسي 146، وعدد حاالت 
التقييم التربوي فقط 29، وعدد 
حاالت االستش���ارات الشفهية 
الهاتف 30،  واالستشارات عبر 
وعدد احلاالت التي لم تستمر 23، 
وعدد احلاالت املستمرة اآلن 51، 
وعدد احلاالت على قائمة االنتظار 
52، وعدد أولي���اء األمور الذين 
زاروا املركز وقاموا مبلء طلبات 
لالختبار ولم يعيدوا االستبيان 

153.مكتبة صعوبات التعلم
التعلم  عن مكتبة صعوبات 
بينت املديرة عبير الشرهان، ان 
املكتبة شكل انشاؤها حلما أثيرا 

الى جان���ب متابعة الطلبة من 
النفسية والسلوكية  النواحي 
عبر جلس���ات وانشطة فردية 

وجماعية.
وعن البرنامج املسائي اوضح 
سالم احلطاب ان البرنامج يوفر 
فرصا للتعليم املتخصص لذوي 
صعوبات التعلم للذين ال تتوافر 
الفرص���ة لالنضمام  امامه���م 
الى برام���ج متخصصة لذوي 
صعوبات التعلم ترعاهم اثناء 
دوامهم املدرسي الصباحي وهو 
يوفر خدمات العالج السلوكي 
الى  النط���ق باالضافة  وعالج 
خدمات االختبارات التشخيصية 
الرئيسية  الدراسية  املواد  في 
العربي���ة، االجنليزية  »اللغة 
والرياضيات« وذلك بالتعاون 

مع وحدة التشخيص.

كفاءة وتدريب

ما اخلدمات التي قدمها القسم 
والى ماذا يطمح؟

قدم البرنامج خدمات تعليمية 
متكامل���ة في املواد الدراس���ية 
املختلفة عل���ى يد معلمني اكفاء 
مدربني عل���ى التعامل مع ذوي 
صعوبات التعلم باشراف رؤساء 
االقس���ام الكثر من مائتي طالب 
من ط���الب املرحل���ة االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية.
البرنامج خدمات  ق���دم  كما 
االرشاد النفسي، للطالب الذين 
يعان���ون صعوب���ات تعلم في 
مجاالت العالج الفردي والعالج 

اجلماعي، وعالج النطق.
يح���رص البرنامج التربوي 
املس���ائي عل���ى نش���ر املعرفة 
بصعوبات التعل���م، بني اولياء 
االم���ور من خ���الل ال���رد على 
استفساراتهم عندما يحضرون 
الى املركز لتعرف اخلدمات التي 

ميكن تقدميها البنائهم.
التربوي  البرنام���ج  حرص 
املسائي على اقامة دورات تدريبية 
للمعلمني الذي���ن يعملون فيه، 
ويعد هذا االمر شرطا للعمل في 
البرنامج حرصا منه على تأهيل 
هؤالء املعلمني للتعامل مع هذه 

الفئة من الطالب.
شارك البرنامج في جلنة زيارة 
املدارس التي يوجد فيها طالب من 
هذه الفئة � بناء على رغبة ولي 
االمر � لشرح حال الطالب الدارة 
املدرسة واالختصاصيني العاملني 
فيها، وللمعلمني الذين يتعاملون 

مع مثل هذا الطالب.
ش���ارك البرنام���ج التربوي 
التربوي  البرنام���ج  املس���ائي 
الصباح���ي في تهيئ���ة طالبه � 
والس���يما طالب الصف التاسع 
� للعودة الى م���دارس التعليم 
الثانوية، من  العام في املرحلة 
خالل اقامة الندوات التي تشرح 
التي  التعليمية  لهم اخلدم���ات 
يقدمها البرنامج التربوي املسائي 
لهم مس���اء، ومن خ���الل دعوة 
متخصصني في املرحلة الثانوية 
لتوضيح متطلبات الدراسة في 
املرحلة الثانوية والنظم املعمول 

بها في هذه املدارس.
ويه���دف الى التوس���ع في 
البرنامج لنصل الى اكبر عدد 
ممكن من الطلبة الذي يعانون 

البرنامج الترفيهي حيث حرص 
املركز على قيام الطلبة برحالت 
ترفيهية ملا لها من اثر على التقارب 
فيما بينهم وبني املعلمني وال سيما 

الرحالت امليدانية العلمية.
ما اجنازات البرنامج والى ماذا 

يهدف خالل العام؟
نفذت ادارة البرنامج الصباحي 
عدة برامج للنمو املهني للعاملني 
في���ه م���ن مدرس���ني واداريني، 
كدورات تدريبي���ة ذات العالقة 
بالتعلي���م وامله���ارات النمائية 
للطفل واملراه���ق، حيث حضر 
قس���م اللغ���ة االجنليزية دورة 
 Orton- Gillingham Multisensory

.Ianguage Course
بذلت ادارة املدرس���ة جهودا 
لتحس���ني مخرج���ات البرنامج 
التعليمية،  التربوي الصباحي 
من خالل زيادة انشطة وحدات 
النفسية واالجتماعية،  اخلدمة 
لتنمية الشعور بالذات والتقدير 
والدافعية، وتنمية عالقة الطالب 

فيما بينهم وبأسرهم.
جتربة برنامج اليوم املتواصل 
للطلبة، والذي يتضمن انشطة 
ترفيهي���ة متنوع���ة وتنموية 
للق���درات الفكرية، م���ن فنون 
الترخي���م والطه���ي واللغتني 

االجنليزية والعربية.
التربوي  البرنامج  يس���تمر 
الصباحي ف���ي تطوير االدوات 
واالجهزة املستخدمة في فصوله 
من خالل توفير وسائل التعليم 
البصرية املتطورة، مثل السبورة 
الذكية واملجسمات، وكذلك جتهيز 
امللعب اخلارجي الذي يسهم في 

تطوير العملية التربوية.
ويتضمن البرنامج الصباحي 
23 فصال، وعدد الطالب فيه 130 

والعاملني 83.
ونطمح في البرنامج الى ان 
نتعمق في االسلوب التعليمي 
ال���ذي يعتمد عل���ى احلواس 
املتعددة، والى املزيد من التواصل 
مع اولياء امور طلبة البرنامج 

البرنامج، ليتعرفوا الى االطفال 
الذين يعانون صعوبات تعليمية 
في فصولهم، ويحولوا بعد ذلك 

للبرنامج.

فريق متخصص

م��ا طبيعة العالقة ب��ن املركز 
التالميذ  التي حت��ول  وامل��دارس 

منها؟
يرسل البرنامج رسالة الى مدير 
املدرسة يوضح فيها السياسة 
املتبعة في كل ما يخص الطالب 
من كش���وف الدرجات والغياب 
واصدار شهادة دراسية للطالب 
وعند اعادة الطالب يزور فريق 
متخصص من املركز املدرس���ة، 
ليشرح االسلوب املتبع في تعلم 

الطالب وكيفية التعامل معه.
متى يقرر املركز عودة الطالب 

الى مدرسته االصلية؟
يعود الطالب الى مدرس���ته 
االصلية بناء على تقرير تربوي 
يفيد ب���أن الطالب اصبح علميا 
مبس���توى صفه الدراسي وبعد 
حصول���ه على نس���بة 85% من 
الدراس���ي  التحصيل  مقي���اس 
ويتولى هذا االمر جلنة استمرار 
الطلبة املؤلفة من رؤساء االقسام 
واعض���اء اجله���از االداري في 
الترب���وي الصباحي  البرنامج 
اضاف���ة الى ذل���ك يذهب فريق 
من املركز الى مدرس���ة الطالب 
االصلية ويق���دم لالدارة تقريرا 

عن حالته.
ما اهم االنش��طة التي يقدمها 
البرنام��ج الصباحي لتالميذه هذا 

العام؟
من االنش���طة الت���ي يقدمها 
البرنام���ج هذا الع���ام: برنامج 
رياضي متط���ور يخدم الطالب 
من عدة نواح، برنامج التغذية 
الصحية السليمة بالتعاون مع 
التثقيف  استش���ارية تغذي���ة، 
الصحي للطالبات والطلبة كل 
على حدة بالتعاون مع ممرضة 
املدرسة وجهات صحية اخرى، 

احلكومية الذي���ن لديهم تقرير 
نفس���ي ترب���وي م���ن وح���دة 
التشخيص باملركز، يفيد بأنهم 
من ذوي صعوبات التعلم، كما 
إثبات  تتوافر لديهم ش���هادات 
إعاقة من املجلس األعلى لشؤون 

املعاقني.
يه���دف البرنام���ج التربوي 
الصباحي الى متكني الطالب من 
القدرة على التعايش مع مشكالتهم 
التعليمية وإيجاد الطرائق التي 
تساعد على ذلك، ومن ثم دمجهم 
في مدارس���هم بعد ان يصيروا 
قادرين على مس���ايرة أقرانهم، 
وان يعتمدوا على أنفس���هم في 
عملية التعلم. فالبرنامج يهدف 
الى تعزيز تقدي���ر الطفل لذاته 
وثقته بنفسه، فنحن نؤمن بأن 
الطفل الواثق من نفسه والسعيد 

هو أجنح املتعلمني.
وتوجهنا بعدد من األس���ئلة 

حول البرنامج الصباحي منها:
ك��م يبلغ عدد طلب��ة البرنامج 
الترب��وي الصباح��ي ف��ي مركز 

تقومي وتعليم الطفل؟
يبلغ عدد الطلبة هذا العام 132 
وهذا دليل على انتش���ار الوعي 
بني االهالي وجودة اخلدمة التي 
يقدمها املركز للطالب، كما تعاقدنا 
مع معلمني اكفاء في هذا املجال 
اضافة الى املعلمني الذين اعارتهم 
وزارة التربية الى املركز من الذين 
خضعوا لدورات تدريبية سابقة 
التعامل مع ذوي صعوبات  في 
التعلم وكذلك تعيني مرشد نفسي 
الدكتوراه  حاصل على درج���ة 
لعالج احلاالت الفردية وارشادها 
مبختلف انواعها، ووضع املركز 

منهجا للمهارات احلياتية.
وس���يعمل به ف���ي منتصف 
السنة املقبلة، بالتعاون مع وحدة 
التدريب عقدت دورات تخصصية 
لتلبية احتياجات املعلمني، هذا 
الى تب���ادل اخلبرات  باالضافة 
الرياضية بني طلبة املركز وطلبة 

املدارس اخلاصة االخرى.
كي��ف يس��تفيد الط��الب من 

البرنامج الصباحي؟
يؤم���ن البرنام���ج التربوي 
الصباحي بيئة تربوية متكاملة، 
متكن التالميذ من الوصول الى 
امكاناتهم  او  اقصى طاقاته���م، 
التربوي���ة واالجتماعي���ة، كما 
يوفر االسس التربوية واالهتمام 
التعليمية  الفردي لالحتياجات 
احملددة، باالضافة الى االحتياجات 

التعليمية الفردية.
ما طبيعة العالقة بن البرنامج 

الصباحي ووزارة التربية؟
من جهة ال���وزارة يخدم هذا 
البرنامج تالميذ مدارس وزارة 
التربية، ويتي���ح للتلميذ الذي 
يعاني صعوب���ات تعلم فرصة 
احلصول على التدريس املتخصص 
ملعاجلة نواحي الضعف احملددة 
لديه مع اس���تمراره في متابعة 
التربية، ثم يعاد  مناهج وزارة 
دمج هؤالء التالميذ في مدارسهم 
االصلية بعد فترة مناس���بة من 

الدراسة في البرنامج.
ومن جهة اخرى اتاحة الفرصة 
النظ���ري والعملي  للتدري���ب 
لعدد من معلمي وزارة التربية 
بانتدابهم عاما دراسيا للعمل في 

130 طالب���ا وطالبة يعانون 
من اختالف���ات التعلم ملتزمني 
بالدراسة في مركز تقومي وتعليم 
الطفل خ���الل الفترة الصباحية 
و125 طالبا وطالبة في البرنامج 
املسائي )ساعات اضافية(. هذا ما 
كشفه املدير االداري واملالي للمركز 
ال���ذي أوضح   صالح مصطفى 
ل� »األنباء« ان املركز بدأ أنشطته 
عام 1984 كجمعية نفع عام في 
منطقة الشويخ ثم مت نقله الى 
مبناه اجلديد في منطقة السرة 
بداية العام الدراسي 2006 / 2007 
واضاف ان املركز يقدم خدمات 
متع���ددة منه���ا التش���خيصية 
والعالجي���ة للطلب���ة من ذوي 
الى  التعلم باالضافة  صعوبات 
توفير التدريب املتخصص وزيادة 
الوعي بصعوبات التعلم محليا 

وإقليميا.
وقال مصطفى: ان املركز وخالل 
الطويلة قطع أشواطا  مسيرته 
كبي���رة في مس���يرته التنموية 
حيث كانت بدايته بالتشخيص 
النفس���ي والتربوي يبني على 
أساس���ه برنامجا عالجيا فرديا 
على أيدي اختصاصيني نفسيني 
وتربويني ويطبق في املدرسة، 
التدريس  وكان يقدم خدم���ات 
اخلاصة لتنمية املهارات الضعيفة 
لدى هؤالء األطفال على أساس 
فردي في الفترة املسائية وبعدما 
وجدنا ان هناك حاجة كبيرة الى 
برنامج صباحي لتقدمي اخلدمات 
العالجية فكان البرنامج الصباحي 
وبفضل تع���اون وزارة التربية 
أصبح البرنامج الصباحي حقيقة 

واقعية.
وبني مصطفى ان بعض الطلبة 
يعودون الى مدارسهم بعد عام 
واحد يقضونه باملركز ومنهم بعد 

عامني او أكثر حسب كل حالة.
واآلن أصب���ح املرك���ز يقدم 
اخلدم���ات  ال���ى  باالضاف���ة 
التشخيصية والعالجية لألفراد 
ذوي الصعوبات التعليمية خدمات 
التوعية املجتمعية لهذه الظاهرة 
التي تكفل مواجهة التحديات التي 
تواج���ه ذوي صعوبات التعلم 
وأولياء أمورهم سواء في الكويت 

أو العالم العربي.

التبادل العلمي

بدوره رأى رئيس مجلس ادارة 
املركز عبداهلل الشرهان ان مركز 
تقومي وتعليم الطفل منذ نشأته 
عام 1984 أخذ على عاتقه مساعدة 
األفراد الذين يعانون صعوبات 
خاصة في التعلم، كما انه يولي 
العلمي ويعطيه  أهمية للبحث 
أولوية مطلقة السيما في املجاالت 
املتعلقة بالتشخيص والتدخل 

العالجي.
وقد وقع املرك���ز العديد من 
مذك���رات التفاهم مع العديد من 
املراكز البحثية احمللية والعاملية 
لتشجيع البحث والتبادل العلمي 
الكوادر لدراس���ة هذا  وتوجيه 

التخصص املهم.
واضاف الشرهان ان املركز ال 
يألو جهدا في تش���جيع الكوادر 
الوطنية للدراسة في تخصص 
التعلم والقيام باألبحاث العلمية 
ونش���رها وتطوير االختبارات 
التدخ���ل العالج���ي  وبرام���ج 
واصدارها إميانا من املركز بأهمية 
البح���ث العلمي ودوره في بناء 
مجتمعنا ومراعاة االحتياجات 

اخلاصة ألبنائنا.

البرنامج الصباحي

البرنامج  أوضحت مدي���رة 
التربوي الصباحي ماجدة حكم 
ان البرنامج التربوي الصباحي 
هو أحد برامج التدخل العالجي 
الذي يوفره مركز تقومي وتعليم 
الطفل بالتعاون مع وزارة التربية، 
حيث ُي���درس املنهج املقرر في 
العام بوزارة  التعلي���م  مدارس 
التربية بأس���اليب تتناسب مع 
قدرات الطالب وتراعي الصعوبات 
التي يعانونها. وقد بدأ البرنامج 
التربوي الصباحي عمله في العام 
الدراسي 1994/ 1995م، ومايزال 

قائما حتى اليوم.
يوفر البرنامج أماكن للطالب 
الكويتيني املس���جلني باملدارس 

تعريف صعوبات التعلم

مفاهيم شائعة حول صعوبات التعلم

صعوبات التعلم هي مجموع���ة من االضطرابات 
النمائية املختلفة وغير املتجانسة املوجودة لدى بعض 
األفراد. ترجع هذه االضطراب���ات الذاتية )املوجودة 
داخل األفراد( الى قصور وظيفي في اجلهاز العصبي 
املركزي يؤثر سلبا في قدرتهم على استقبال املعلومات 
والتعامل معها والتعبير عنها، مما يسبب لهم صعوبات 
في القدرة على: الكالم واإلصغاء والقراءة، والكتابة، 
والفهم، والتهجئة، واالستدالل، واحلساب. كما تؤثر 
تلك الصعوبات سلبا في جوانب أخرى مثل: االنتباه، 
والذاكرة، والتفكير، وامله���ارات االجتماعية، والنمو 

االنفعالي.
ومع ان صعوبات التعلم قد حتدث مصاحبة ألحوال 
أخرى من اإلعاقة كالتلف احلسي ذي التخلف العقلي 
أو االضط���راب االنفعالي احلاد، أو مصاحبة ملؤثرات 
خارجية كالفروق الثقافية أو التعليم غير الكافي أو 
غير املالئم، اال انها ليست ناجتة عن هذه األحوال أو 

املؤثرات.
إذا ل���م يتواف���ر التش���خيص املالئ���م أو التدخل 
العالجي التدريسي املناسب، رمبا يعاني األفراد ذوو 
صعوبات التعلم: اإلحباط، والغضب، وانخفاض الثقة 

بالنفس.

- ال ينبغ���ي اخللط بني: صعوب���ة التعلم والتخلف 
العقلي، أو بطء التعلم، أو العمى، أو الصم، أو االضطرابات 
الس���لوكية، إذ ال تع���د أي من هذه احل���االت صعوبات 

تعلم.
- رغ���م ان صعوبات التعلم رمبا توجد متزامنة مع 
مشكالت أخرى مثل الضبط الذاتي، ومشكالت اإلدراك، 
ومشكالت التفاعل االجتماعي، ال تسبب هذه املشكالت 

وال تكّون وال تنشئ بذاتها صعوبات تعلم.
- رغم ان صعوبات التعلم ميكن ان حتدث متزامنة 
م���ع بعض اإلعاقات األخرى مثل: القصور احلس���ي، أو 
التأخر العقلي، أو مع املؤثرات اخلارجية املختلفة مثل: 
الفروق الثقافية، أو التدريس غير الكفء أو غير املالئم، 
إال أن صعوبات التعل���م ال حتدث نتيجة هذه الظروف 

أو املؤثرات.
- بس���بب اجلهل بطبيعة حاالت صعوبات التعلم، 
يطلق بعض املعلمني، وأولي���اء األمور، وزمالء الصف 
على األطفال ذوي صعوبات التعلم باخلطأ »كسالى« أو 
»أغبياء« أو »أشقياء«. وملثل هذه التسميات تأثير سلبي 

على هؤالء األطفال.
- طفل صعوبات التعلم ليس طفال غبيا، بل ذكاؤه 

متوسط أو فوق املتوسط.

صالح مصطفى عبداهلل الشرهان

مبنى مركز تقومي وتعليم الطفل

تأمل الوحدة في العام اجلديد اضافة الكثير الى مشاريعها 
احلالي��ة ومنها: تدريب االختصاصين اجلدد الذين انضموا 
للوحدة ودخولهم مجال العمل. وضع آلية جديدة واستراتيجية 
متطورة للتعامل مع احلاالت، اضافة اختبارات جديدة للوحدة 
تخ��دم العمل، زيادة عدد احلاالت التي س��يتم اختبارها مع 
احلف��اظ على الدقة والكفاءة، مش��اركة فري��ق التدريب في 
دوراته الداخلية واخلارجية، واستمرار العمل في مشروعي: 

أ – الدليل التشخيصي، ب – مجلس احلالة.
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الدعي: »سوفكس 2010« فرصة لتبادل التعاون في المجاالت العسكرية بين الدول

اختتم وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي والوفد املرافق 

له الزيارة الرس���مية التي قام بها الى اململكة األردنية الهاشمية 

للمشاركة في املعرض الثامن لقوات العمليات اخلاصة »سوفكس 

2010« الذي أقيم في قاعدة امللك عبداهلل اجلوية في ماركا )شرق 
عّمان(.

وقام وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق بجولة في املعرض 

اطلع خاللها على أحدث التقنيات واملعدات العسكرية املستخدمة 

في مجال العمليات اخلاصة ومكافحة اإلرهاب وحفظ األمن، مشيدا 

مبا شاهده من أسلحة ومعدات عسكرية شاركت بها نحو 349 شركة 

متثل 30 دولة في العالم، معتبرا املعرض فرصة ملزيد من التنسيق 

والتعاون املشترك بني اجلهات املشاركة السيما العسكرية.

وفي إطار الزيارة الرس���مية قام الل���واء الدعي والوفد املرافق 

بزيارة الى مديرية ال���درك األردنية )درك املهام اخلاصة(، حيث 

اس���تمع الى ايجاز عن درك امله���ام اخلاصة وما يقوم به من دور 

فعال في حفظ األمن، كما شاهد عرضا حيا وعرض سجال إلحدى 

كتائب األمن، ثم جتول في مركز تدريب الدرك التخصصي ومركز 

احلاسب اآللي واللغات ومديرية البتراء.

وأش���اد الدعي بكفاءة قوات الدرك األردنية وما تتمتع به من 

احتراف وتأهيل يجعالنها قادرة على احملافظة على األمن والنظام 

باعتبارها مؤسس���ة أمنية قادرة على املساهمة في تعزيز األمن 

واالستقرار، متمنيا مزيدا من التعاون بني احلرس الوطني الكويتي 

وقوات الدرك األردنية في شتى املجاالت.

وفي ختام الزيارة حضر وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق له 

حفل عشاء أقيم على شرف الوفود املشاركة في معرض »سوفكس 

2010« تخلله توزيع جوائز وتبادل الهدايا التذكارية.

يذكر ان وكي���ل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي قد ترأس 

وفدا من احلرس الوطني للمش���اركة ف���ي املعرض الثامن لقوات 

العمليات اخلاصة »س���وفكس 2010« ضم كال من قائد الش���ؤون 

العس���كرية العميد الركن وليد زي���د ومدير مكتب وكيل احلرس 

الوطني بالوكالة املق���دم ابراهيم عبداهلل ابراهيم وركن عمليات 

وتدريب كتائب التعزيز املقدم ركن عبدالرحمن عبدالوهاب والنقيب 

احمد حسني احمد.

وكيل الحرس الوطني اختتم زيارته إلى األردن

جانب من املعدات العسكرية

برجس البرجس وأوراد اليحيى خالل تدشني »املدونة اإللكترونية«

ابتسام املطوع واألميرة مزنة خالل احلفل

عبدالرسول سلمان خالل املؤمتر

 )فريال حماد(

تكرمي محمد الكندري

)أنور الكندري(

د.عبداهلل الشرهان يلقي كلمته

اللواء الدعي خالل جولته في املعرض

الدعي يستمع لشرح حول أحدث املعدات

»الهالل األحمر« أطلقت مدونة »اإلنسانية« اإللكترونية

البرجس: نهدف لتمكين األعضاء من طرح اقتراحاتهم بطرق منظمة

الشرهان: »صعوبات التعلم« إعاقة خفية

تحتاج  إلى تدخل سريع لتصبح طاقة خالقة

في املشاركة بآرائه وخبراته في 

مواضي����ع تهم العمل اإلنس����اني 

والتطوع����ي بل تتوس����ع لتمس 

مواضيع تهم املجتمع وتتناسب مع 

العادات والتقاليد باستخدام وسائل 

التكنولوجي����ا احلديثة واملتاحة 

ملتناول اجلميع في محاولة لتقريب 

املسافات ورفع الوعي بأهمية العمل 

التطوعي وتعزي����ز دور التطور 

املعلوماتي في العالم.

وفي كلمة له عبر املدونة هنأ 

األمني العام للمنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر عبداهلل 

الهالل األحمر على اجلهد  الهزاع 

املتميز ملبادرته وتدش����ينه هذه 

املدونة التي تأتي جزءا من فكرة 

العمل املبني على تقنية املعلومات 

وتأثيرها على احلقل اإلنساني من 

خالل فتح قناة اتصال عبر شبكة 

اإلنترنت ب����ني هيئات وجمعيات 

اله����الل األحمر والصليب األحمر 

فيما بينها وشركاء العمل اإلنساني 

تساعد على تعزيز العمل العربي 
اإلنساني املشترك.

وتابع ان استخدام تكنولوجيا 

املعلومات ساعدت على تعزيز مد 

ذراع العمل اإلنس����اني للمعانني 

واحملتاجني على املستويني اإلقليمي 
والدولي.

على خدمة اإلنسانية في كل بقاع 

الكون دون اي حتيز.

وتابعت: ان دعم جمعية الهالل 

التطوع  الكويتي لبرامج  األحمر 

يتماشى جنبا الى جنب مع إميانها 

بأهمية احلوار املتبادل بني الشعوب 

والذي سيعزز بتدشني هذه املدونة 

التي تعطي الفرصة لكل من يرغب 

من جانبها، قالت مس����ؤولة 

مركز املعلومات في اجلمعية أوراد 

اليحيى ان هذه املدونة هي األولى 

من نوعها في الوطن العربي تكلل 

جهود جميع العاملني باجلمعية، 

وان اختيار اس����م »اإلنس����انية« 

للمدونة ما هو إال تعبير عن طبيعة 

العمل باجلمعية التي حترص دائما 

أسامة دياب

اكد رئيس مجلس ادارة مرك����ز تقومي وتعليم الطفل 

د.عبداهلل الش����رهان ان صعوبات التعلم تعتبر نوعا من 

االعاقة اخلفية التي حتتاج لتدخل سريع ومبكر يحولها 

من اعاقة الى طاقة خالقة، مشيرا الى ان انشاء مركز تقومي 

وتعليم الطفل كصرح ممي����ز في مجال صعوبات التعلم 

كان محصل����ة اميان الرواد والصفوة م����ن اولياء االمور 

بضرورة تقدمي فرص النجاح املالئمة لالبناء الذين عانوا 

الفشل الدراسي واالحباط من جراء صعوبات التعلم على 

مدار فترات طويلة، مثمنا اسهامات ودعم ومشاركة الذين 

امنوا بالفكرة وحولوها ملركز فاعل يلعب دورا كبيرا في 

مساعدة شريحة ليست بالقليلة من ابنائنا.

واوضح الش����رهان االحتفال باليوبيل الفضي للمركز 

يعبر عن سنوات طويلة مليئة بالعمل واالجناز واجهتهم 

فيها عدد من التحديات والصعوبات الكثيرة زللتها روح 

االصرار واملثابرة، مشيرا الى ان مركز تقومي وتعليم الطفل 

هو لوحة مشرقة باحلياة واحليوية ساهم في رسمها عدد 

من املبدعني، مثمنا دور الكوكبة املكرمة السهاماتها العديدة 

ومساندتها املستمرة وغير احملدودة سواء من املؤسسات 

احلكومية واالهلية والشركات الوطنية واالفراد من اهل 

اخلير. وألقى كلمة الصفوة من الرواد د.درويش حمودة الذي 

اكد على فخره واعتزازه بأنه كان من اوائل من ساهموا في 

بناء هذا الصرح التربوي الرائع الذي اليزال يقدم خدمات 

تربوية جليلة، موضحا ان املركز يضم نخبة متميزة من 

التربويني ذوي الكفاءات القادرة على صنع الفارق.

وبدوره اك����د نائب االمني العام للمصارف الوقفية في 

االمانة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة على اهمية الدور 

التربوي والتشخيصي والعالجي والتوعوي الذي يقوم به 

مركز تقومي وتعليم الطفل، مشددا على ان العمل التربوي 

مكمل جلميع مجاالت التنمية.

واوضح اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف تدعم عددا 

من مش����روعات املركز من منطلق اميان راس����خ بأن هذه 

االموال تؤدي دورها في خدمة املجتمع.

وخالل احلفل عرضت مقتطفات مصورة من تاريخ مركز 

تقومي وتعليم الطفل باالضافة الى اهم مشاريع املركز وفي 

اخلتام قام رئيس مجلس االدارة عبداهلل الشرهان ومدير 

عام املركز فاتن البدر ومس����اعد املدير التنفيذي لشؤون 

العالقات العامة واملش����روعات التربوية د.عيسى جاسم 
بتكرمي الداعمني.

املدون����ة هو الربط ب����ني اعضاء 

الهالل االحمر  وافراد جمعي����ات 

بحيث ميكنهم التعبير عن أفكارهم 

وآرائهم واقتراحاتهم بطرق سريعة 

ومنظمة، والذي يساعد على ذلك 

الهدف املشترك جلميع اعضاء هذه 

اجلمعيات أال وهو العمل التطوعي 

االنساني اخليري.

رندى مرعي

الهالل االحمر  أطلقت جمعية 

مدونة »االنسانية« االلكترونية، 

العامل����ني بامليادين  وذلك لربط 

االنس����انية ضمن ب����ؤرة اهتمام 
واحدة.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس 

البرجس  ادارة اجلمعية برجس 

ان ابتعاد العاملني في هذا املجال 

عن بعض ميك����ن منظمات وهي 

الدولية للصليب االحمر  اللجنة 

واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب 

االحم����ر والهالل االحم����ر من ان 

تكون ش����ريكة في اتخاذ القرار، 

فبالرغم من احمل����اوالت العديدة 

لتوحيد الكلمة العربية امام تلك 

املنظمات لم تسمح لنا الظروف 

بتنفيذ رؤيتنا، ولذلك يجب رفع 

شعار »التفكك ضعف أما الوحدة 

والتعاون في القرارات فقوة«.

وتاب����ع البرج����س ان مدونة 

»االنسانية« مفتوحة لكل جمعيات 

الهالل والصلي����ب االحمر مادام 

شعارها خدمة االنسانية، فجمعية 

الهالل االحمر الكويتي تضع كل 

امكانياتها رهن تصرف كل من أراد 

التعاون خلدمة االنسانية وشرح 

البرجس اهداف املدونة قائال:

اله����دف االساس����ي لعمل  ان 

لربط العاملين في الميادين اإلنسانية ضمن بؤرة اهتمام واحدة

خالل االحتفال باليوبيل الفضي إلنشاء مركز تقويم وتعليم الطفل
المطوع: اإلسالم يحث على إقامة 

مشاريع خيرية ودعم المحتاجين والفقراء

سليمان: ملتقى الكويت الثاني 

للتشكيل الخليجي ينطلق 19 الجاري

مجلس التعاون والقت دافعا مشتركا 

وتفاعال، جاءت استجابة للتحوالت 

التي تفرضها املرحلة وتعاطيها مع 

منظومات املتغيرات التي تتصل 

بحيوية الفن���ون احلديثة«. وعن 

الرعاية قال عبدالرس���ول سلمان 

ان التوجهات الكرمية للش���يخة 

د.س���عاد الصباح تؤكد دائما على 

تقدمي جميع أشكال الدعم للحركة 

التشكيلية في الكويت وتشجيع 

املبدع���ني العرب عل���ى بذل املزيد 

من العط���اء من أجل امن���اء الفن 

التشكيلي والتأكيد على النهضة 

الثقافية التي تش���هدها بالدنا في 

ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

اخلزفية واملأكوالت.

الس���فارة ان  وقال بي���ان 

ال���ذي  الس���وق اخلي������ري 

املناس���بة ش���ه����د  صاحب 

حض������ورا كبيرا وفاق ريعه 

التوقع����ات مشي����را  جميع 

الى انه سيت���م توزي���ع هذه 

التبرع���ات عل���ى اجلمعيات 

اخليرية واحملتاجني.

هذا العمل اخليري »الناجح«، 

مشيدة باجلو االخوي احلميم 

الكبيرة  الذي يعكس اجلهود 

التي بذلت في س���بيل اخراج 

العم���ل بص���ورة رائعة  هذا 
ومشرفة.

يذكر ان الس���وق اخليري 

ضم العديد من األعمال اليدوية 

واملنزلية واملطرزات والرسوم 

التجربة الفنية اخلليجية الى نزعة 

جتريبية تبل���ورت بعمل في هذا 

القرن. وتشكل األعمال املعروضة 

جانبا من األس���اليب الفنية التي 

تزدهر ضمن حركة الفن التشكيلي 

العربي املعاص���ر، وهي مع تنوع 

مستواها التقني وموقفها الفكري 

تعكس خبرات الفنان اخلليجي ازاء 

مسألة الفن ليس كمظهر شكلي وامنا 

كتجربة روحية معاشة«.

وعن امللتقى أفاد سليمان بقوله: 

»ان رعايتنا القامة ملتقى الكويت 

للتش���كيل اخلليجي، وهي فكرة 

رائدة قدمتها اجلمعية منذ عام 2008 

وتبنتها الشيخة د.سعاد الصباح، 

وتعتبر تواصال ب���ني فناني دول 

كواالملب���ور كون���ا: أقامت 

س���فارتنا لدى بروناي )دار 

السالم( ممثلة في زوجة السفير 

ابتس���ام املطوع حفال خيريا 

التبرع���ات للجمعيات  جلمع 

واألعمال اخليرية.

وذكرت الس���فارة في بيان 

امس ان كبيرة السفراء بوزارة 

اخلارجي���ة والتجارة األميرة 

مزن���ة البلقي���ة كانت ضيفة 

الش���رف للحفل الذي حضره 

ع���دد م���ن زوجات ال���وزراء 

وكبار املسؤولني إضاف���ة الى 

زوج���ات وأعض���اء السفارات 

العربي�����ة واألجنبي��ة ل��دى 
برون��اي.

وبهذه املناسبة ألقت املطوع 

كلمة مقتضب���ة رحبت فيها 

بالضيوف متوجهة بالش���كر 

لألميرة مزنة لتشريفها احلفل 
اخليري.

الدين اإلسالمي  ان  وقالت 

يحث عل���ى إقامة املش���اريع 

اخليري���ة وتقدمي املس���اعدة 

للمحتاجني والفقراء، مشيرة 

ال���ى ان الس���فارة ال ينحصر 

العمل السياس���ي  دورها في 

واالقتصادي فحسب بل ان لها 

دورا اجتماعي���ا يتعني عليها 
القيام به.

وم���ن جانبه���ا هن������أت 

األمي������رة مزنة ف���ي كلم����ة 

مماثلة القائم���ني على تنظيم 

لميس بالل

تقيم جمعية الفنون التشكيلية 

ملتقى الكويت الثاني للتش���كيل 

اخلليج���ي وذل���ك ي���وم األربعاء 

19 اجل���اري برعاي���ة وحض���ور 

الشيخة د.س���عاد الصباح. وقال 

رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات 

الفنون التشكيلية اخلليجية ونائب 

الدولية للفنون  الرابط���ة  رئيس 

عبدالرسول س���لمان ان اجلمعية 

تفخر بحض���ور نخبة من مبدعي 

التشكيل من دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية متثل جتاربهم 

البصرية تنوعا ثريا ومتفردا ونادرا، 

حيث قدر عدد املشاركني ب� 96 فنانا 

وفنانة من الكويت ودول مجلس 

التعاون ليعرضوا 192 عمال فنيا 

ملختلف الفنون التشكيلية.

كما أضاف »ان احملاوالت التي 

قام بها الرواد منذ تأسيس احلركة 

التشكيلية اخلليجية في منتصف 

الق���رن املاضي لم تكن مبعزل عن 

تصاعد الوعي السياسي واالجتماعي، 

فال غرابة اذا ارتبط النتاج اخلليجي 

بكل أش���كاله ف���ي التركيب الفني 

ونظرته جتاه املوضوع بروحية 

ليس من الس���هل اهم���ال عالقتها 

بتراثه القدمي«. وقال: »ان هذا املوقف 

العصري من التراث شّكل من خالل 

هذا االرتباط تيارا واس���عا قادته  سفارتنا في بروناي أقامت حفاًل لجمع التبرعات

برعاية وحضور د.سعاد الصباح

اليوبيل الفضي
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الدعي: »سوفكس 2010« فرصة لتبادل التعاون في المجاالت العسكرية بين الدول

اختتم وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي والوفد املرافق 

له الزيارة الرس���مية التي قام بها الى اململكة األردنية الهاشمية 

للمشاركة في املعرض الثامن لقوات العمليات اخلاصة »سوفكس 

2010« الذي أقيم في قاعدة امللك عبداهلل اجلوية في ماركا )شرق 
عّمان(.

وقام وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق بجولة في املعرض 

اطلع خاللها على أحدث التقنيات واملعدات العسكرية املستخدمة 

في مجال العمليات اخلاصة ومكافحة اإلرهاب وحفظ األمن، مشيدا 

مبا شاهده من أسلحة ومعدات عسكرية شاركت بها نحو 349 شركة 

متثل 30 دولة في العالم، معتبرا املعرض فرصة ملزيد من التنسيق 

والتعاون املشترك بني اجلهات املشاركة السيما العسكرية.

وفي إطار الزيارة الرس���مية قام الل���واء الدعي والوفد املرافق 

بزيارة الى مديرية ال���درك األردنية )درك املهام اخلاصة(، حيث 

اس���تمع الى ايجاز عن درك امله���ام اخلاصة وما يقوم به من دور 

فعال في حفظ األمن، كما شاهد عرضا حيا وعرض سجال إلحدى 

كتائب األمن، ثم جتول في مركز تدريب الدرك التخصصي ومركز 

احلاسب اآللي واللغات ومديرية البتراء.

وأش���اد الدعي بكفاءة قوات الدرك األردنية وما تتمتع به من 

احتراف وتأهيل يجعالنها قادرة على احملافظة على األمن والنظام 

باعتبارها مؤسس���ة أمنية قادرة على املساهمة في تعزيز األمن 

واالستقرار، متمنيا مزيدا من التعاون بني احلرس الوطني الكويتي 

وقوات الدرك األردنية في شتى املجاالت.

وفي ختام الزيارة حضر وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق له 

حفل عشاء أقيم على شرف الوفود املشاركة في معرض »سوفكس 

2010« تخلله توزيع جوائز وتبادل الهدايا التذكارية.

يذكر ان وكي���ل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي قد ترأس 

وفدا من احلرس الوطني للمش���اركة ف���ي املعرض الثامن لقوات 

العمليات اخلاصة »س���وفكس 2010« ضم كال من قائد الش���ؤون 

العس���كرية العميد الركن وليد زي���د ومدير مكتب وكيل احلرس 

الوطني بالوكالة املق���دم ابراهيم عبداهلل ابراهيم وركن عمليات 

وتدريب كتائب التعزيز املقدم ركن عبدالرحمن عبدالوهاب والنقيب 

احمد حسني احمد.

وكيل الحرس الوطني اختتم زيارته إلى األردن

جانب من املعدات العسكرية

برجس البرجس وأوراد اليحيى خالل تدشني »املدونة اإللكترونية«

ابتسام املطوع واألميرة مزنة خالل احلفل

عبدالرسول سلمان خالل املؤمتر

 )فريال حماد(

تكرمي محمد الكندري

)أنور الكندري(

د.عبداهلل الشرهان يلقي كلمته

اللواء الدعي خالل جولته في املعرض

الدعي يستمع لشرح حول أحدث املعدات

»الهالل األحمر« أطلقت مدونة »اإلنسانية« اإللكترونية

البرجس: نهدف لتمكين األعضاء من طرح اقتراحاتهم بطرق منظمة

الشرهان: »صعوبات التعلم« إعاقة خفية

تحتاج  إلى تدخل سريع لتصبح طاقة خالقة

في املشاركة بآرائه وخبراته في 

مواضي����ع تهم العمل اإلنس����اني 

والتطوع����ي بل تتوس����ع لتمس 

مواضيع تهم املجتمع وتتناسب مع 

العادات والتقاليد باستخدام وسائل 

التكنولوجي����ا احلديثة واملتاحة 

ملتناول اجلميع في محاولة لتقريب 

املسافات ورفع الوعي بأهمية العمل 

التطوعي وتعزي����ز دور التطور 

املعلوماتي في العالم.

وفي كلمة له عبر املدونة هنأ 

األمني العام للمنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر عبداهلل 

الهالل األحمر على اجلهد  الهزاع 

املتميز ملبادرته وتدش����ينه هذه 

املدونة التي تأتي جزءا من فكرة 

العمل املبني على تقنية املعلومات 

وتأثيرها على احلقل اإلنساني من 

خالل فتح قناة اتصال عبر شبكة 

اإلنترنت ب����ني هيئات وجمعيات 

اله����الل األحمر والصليب األحمر 

فيما بينها وشركاء العمل اإلنساني 

تساعد على تعزيز العمل العربي 
اإلنساني املشترك.

وتابع ان استخدام تكنولوجيا 

املعلومات ساعدت على تعزيز مد 

ذراع العمل اإلنس����اني للمعانني 

واحملتاجني على املستويني اإلقليمي 
والدولي.

على خدمة اإلنسانية في كل بقاع 

الكون دون اي حتيز.

وتابعت: ان دعم جمعية الهالل 

التطوع  الكويتي لبرامج  األحمر 

يتماشى جنبا الى جنب مع إميانها 

بأهمية احلوار املتبادل بني الشعوب 

والذي سيعزز بتدشني هذه املدونة 

التي تعطي الفرصة لكل من يرغب 

من جانبها، قالت مس����ؤولة 

مركز املعلومات في اجلمعية أوراد 

اليحيى ان هذه املدونة هي األولى 

من نوعها في الوطن العربي تكلل 

جهود جميع العاملني باجلمعية، 

وان اختيار اس����م »اإلنس����انية« 

للمدونة ما هو إال تعبير عن طبيعة 

العمل باجلمعية التي حترص دائما 

أسامة دياب

اكد رئيس مجلس ادارة مرك����ز تقومي وتعليم الطفل 

د.عبداهلل الش����رهان ان صعوبات التعلم تعتبر نوعا من 

االعاقة اخلفية التي حتتاج لتدخل سريع ومبكر يحولها 

من اعاقة الى طاقة خالقة، مشيرا الى ان انشاء مركز تقومي 

وتعليم الطفل كصرح ممي����ز في مجال صعوبات التعلم 

كان محصل����ة اميان الرواد والصفوة م����ن اولياء االمور 

بضرورة تقدمي فرص النجاح املالئمة لالبناء الذين عانوا 

الفشل الدراسي واالحباط من جراء صعوبات التعلم على 

مدار فترات طويلة، مثمنا اسهامات ودعم ومشاركة الذين 

امنوا بالفكرة وحولوها ملركز فاعل يلعب دورا كبيرا في 

مساعدة شريحة ليست بالقليلة من ابنائنا.

واوضح الش����رهان االحتفال باليوبيل الفضي للمركز 

يعبر عن سنوات طويلة مليئة بالعمل واالجناز واجهتهم 

فيها عدد من التحديات والصعوبات الكثيرة زللتها روح 

االصرار واملثابرة، مشيرا الى ان مركز تقومي وتعليم الطفل 

هو لوحة مشرقة باحلياة واحليوية ساهم في رسمها عدد 

من املبدعني، مثمنا دور الكوكبة املكرمة السهاماتها العديدة 

ومساندتها املستمرة وغير احملدودة سواء من املؤسسات 

احلكومية واالهلية والشركات الوطنية واالفراد من اهل 

اخلير. وألقى كلمة الصفوة من الرواد د.درويش حمودة الذي 

اكد على فخره واعتزازه بأنه كان من اوائل من ساهموا في 

بناء هذا الصرح التربوي الرائع الذي اليزال يقدم خدمات 

تربوية جليلة، موضحا ان املركز يضم نخبة متميزة من 

التربويني ذوي الكفاءات القادرة على صنع الفارق.

وبدوره اك����د نائب االمني العام للمصارف الوقفية في 

االمانة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة على اهمية الدور 

التربوي والتشخيصي والعالجي والتوعوي الذي يقوم به 

مركز تقومي وتعليم الطفل، مشددا على ان العمل التربوي 

مكمل جلميع مجاالت التنمية.

واوضح اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف تدعم عددا 

من مش����روعات املركز من منطلق اميان راس����خ بأن هذه 

االموال تؤدي دورها في خدمة املجتمع.

وخالل احلفل عرضت مقتطفات مصورة من تاريخ مركز 

تقومي وتعليم الطفل باالضافة الى اهم مشاريع املركز وفي 

اخلتام قام رئيس مجلس االدارة عبداهلل الشرهان ومدير 

عام املركز فاتن البدر ومس����اعد املدير التنفيذي لشؤون 

العالقات العامة واملش����روعات التربوية د.عيسى جاسم 
بتكرمي الداعمني.

املدون����ة هو الربط ب����ني اعضاء 

الهالل االحمر  وافراد جمعي����ات 

بحيث ميكنهم التعبير عن أفكارهم 

وآرائهم واقتراحاتهم بطرق سريعة 

ومنظمة، والذي يساعد على ذلك 

الهدف املشترك جلميع اعضاء هذه 

اجلمعيات أال وهو العمل التطوعي 

االنساني اخليري.

رندى مرعي

الهالل االحمر  أطلقت جمعية 

مدونة »االنسانية« االلكترونية، 

العامل����ني بامليادين  وذلك لربط 

االنس����انية ضمن ب����ؤرة اهتمام 
واحدة.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس 

البرجس  ادارة اجلمعية برجس 

ان ابتعاد العاملني في هذا املجال 

عن بعض ميك����ن منظمات وهي 

الدولية للصليب االحمر  اللجنة 

واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب 

االحم����ر والهالل االحم����ر من ان 

تكون ش����ريكة في اتخاذ القرار، 

فبالرغم من احمل����اوالت العديدة 

لتوحيد الكلمة العربية امام تلك 

املنظمات لم تسمح لنا الظروف 

بتنفيذ رؤيتنا، ولذلك يجب رفع 

شعار »التفكك ضعف أما الوحدة 

والتعاون في القرارات فقوة«.

وتاب����ع البرج����س ان مدونة 

»االنسانية« مفتوحة لكل جمعيات 

الهالل والصلي����ب االحمر مادام 

شعارها خدمة االنسانية، فجمعية 

الهالل االحمر الكويتي تضع كل 

امكانياتها رهن تصرف كل من أراد 

التعاون خلدمة االنسانية وشرح 

البرجس اهداف املدونة قائال:

اله����دف االساس����ي لعمل  ان 

لربط العاملين في الميادين اإلنسانية ضمن بؤرة اهتمام واحدة

خالل االحتفال باليوبيل الفضي إلنشاء مركز تقويم وتعليم الطفل
المطوع: اإلسالم يحث على إقامة 

مشاريع خيرية ودعم المحتاجين والفقراء

سليمان: ملتقى الكويت الثاني 

للتشكيل الخليجي ينطلق 19 الجاري

مجلس التعاون والقت دافعا مشتركا 

وتفاعال، جاءت استجابة للتحوالت 

التي تفرضها املرحلة وتعاطيها مع 

منظومات املتغيرات التي تتصل 

بحيوية الفن���ون احلديثة«. وعن 

الرعاية قال عبدالرس���ول سلمان 

ان التوجهات الكرمية للش���يخة 

د.س���عاد الصباح تؤكد دائما على 

تقدمي جميع أشكال الدعم للحركة 

التشكيلية في الكويت وتشجيع 

املبدع���ني العرب عل���ى بذل املزيد 

من العط���اء من أجل امن���اء الفن 

التشكيلي والتأكيد على النهضة 

الثقافية التي تش���هدها بالدنا في 

ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

اخلزفية واملأكوالت.

الس���فارة ان  وقال بي���ان 

ال���ذي  الس���وق اخلي������ري 

املناس���بة ش���ه����د  صاحب 

حض������ورا كبيرا وفاق ريعه 

التوقع����ات مشي����را  جميع 

الى انه سيت���م توزي���ع هذه 

التبرع���ات عل���ى اجلمعيات 

اخليرية واحملتاجني.

هذا العمل اخليري »الناجح«، 

مشيدة باجلو االخوي احلميم 

الكبيرة  الذي يعكس اجلهود 

التي بذلت في س���بيل اخراج 

العم���ل بص���ورة رائعة  هذا 
ومشرفة.

يذكر ان الس���وق اخليري 

ضم العديد من األعمال اليدوية 

واملنزلية واملطرزات والرسوم 

التجربة الفنية اخلليجية الى نزعة 

جتريبية تبل���ورت بعمل في هذا 

القرن. وتشكل األعمال املعروضة 

جانبا من األس���اليب الفنية التي 

تزدهر ضمن حركة الفن التشكيلي 

العربي املعاص���ر، وهي مع تنوع 

مستواها التقني وموقفها الفكري 

تعكس خبرات الفنان اخلليجي ازاء 

مسألة الفن ليس كمظهر شكلي وامنا 

كتجربة روحية معاشة«.

وعن امللتقى أفاد سليمان بقوله: 

»ان رعايتنا القامة ملتقى الكويت 

للتش���كيل اخلليجي، وهي فكرة 

رائدة قدمتها اجلمعية منذ عام 2008 

وتبنتها الشيخة د.سعاد الصباح، 

وتعتبر تواصال ب���ني فناني دول 

كواالملب���ور كون���ا: أقامت 

س���فارتنا لدى بروناي )دار 

السالم( ممثلة في زوجة السفير 

ابتس���ام املطوع حفال خيريا 

التبرع���ات للجمعيات  جلمع 

واألعمال اخليرية.

وذكرت الس���فارة في بيان 

امس ان كبيرة السفراء بوزارة 

اخلارجي���ة والتجارة األميرة 

مزن���ة البلقي���ة كانت ضيفة 

الش���رف للحفل الذي حضره 

ع���دد م���ن زوجات ال���وزراء 

وكبار املسؤولني إضاف���ة الى 

زوج���ات وأعض���اء السفارات 

العربي�����ة واألجنبي��ة ل��دى 
برون��اي.

وبهذه املناسبة ألقت املطوع 

كلمة مقتضب���ة رحبت فيها 

بالضيوف متوجهة بالش���كر 

لألميرة مزنة لتشريفها احلفل 
اخليري.

الدين اإلسالمي  ان  وقالت 

يحث عل���ى إقامة املش���اريع 

اخليري���ة وتقدمي املس���اعدة 

للمحتاجني والفقراء، مشيرة 

ال���ى ان الس���فارة ال ينحصر 

العمل السياس���ي  دورها في 

واالقتصادي فحسب بل ان لها 

دورا اجتماعي���ا يتعني عليها 
القيام به.

وم���ن جانبه���ا هن������أت 

األمي������رة مزنة ف���ي كلم����ة 

مماثلة القائم���ني على تنظيم 

لميس بالل

تقيم جمعية الفنون التشكيلية 

ملتقى الكويت الثاني للتش���كيل 

اخلليج���ي وذل���ك ي���وم األربعاء 

19 اجل���اري برعاي���ة وحض���ور 

الشيخة د.س���عاد الصباح. وقال 

رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات 

الفنون التشكيلية اخلليجية ونائب 

الدولية للفنون  الرابط���ة  رئيس 

عبدالرسول س���لمان ان اجلمعية 

تفخر بحض���ور نخبة من مبدعي 

التشكيل من دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية متثل جتاربهم 

البصرية تنوعا ثريا ومتفردا ونادرا، 

حيث قدر عدد املشاركني ب� 96 فنانا 

وفنانة من الكويت ودول مجلس 

التعاون ليعرضوا 192 عمال فنيا 

ملختلف الفنون التشكيلية.

كما أضاف »ان احملاوالت التي 

قام بها الرواد منذ تأسيس احلركة 

التشكيلية اخلليجية في منتصف 

الق���رن املاضي لم تكن مبعزل عن 

تصاعد الوعي السياسي واالجتماعي، 

فال غرابة اذا ارتبط النتاج اخلليجي 

بكل أش���كاله ف���ي التركيب الفني 

ونظرته جتاه املوضوع بروحية 

ليس من الس���هل اهم���ال عالقتها 

بتراثه القدمي«. وقال: »ان هذا املوقف 

العصري من التراث شّكل من خالل 

هذا االرتباط تيارا واس���عا قادته  سفارتنا في بروناي أقامت حفاًل لجمع التبرعات

برعاية وحضور د.سعاد الصباح
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لقــاء مع مستشارة التغذية يف مركز تقويم وتعليم الطفل
عادلة عبد اهلل ال�شرهان

ما دور وحدة التغذية وعملها يف مركز تقومي وتعليم الطفل؟  
 دور وحدة التغذية هو:

 1- توعية طالب املركز واإعطاوؤهم معلومات عن الغذاء ال�سحيح 
وال�سحي الذي يالئم حاالتهم.

2- غر�ص الثقة  واالعتماد على النف�ص.
3- تعزيز الرتكيز يف اأ�ساليب خمتلفة خالل الطهي.

املعيارية  كالقيا�سات  التجارب،  خالل  العلمية  امل��واد  تعزيز   -4
الفيتامينات  تاأثري  ودرا�سة  وتفاعالتها،  الغذاء  وكيمياء  والعلوم 

املوجودة يف الغذاء ومنافعها.
ما عالقة الغذاء بحالت ت�ستت النتباه وفرط الن�ساط؟  

وهناك  الن�ساط،  وفرط  االنتباه  ت�ستت  بحاالت  كبري  دور  للغذاء 
العديد من وجبات الطعام اخلا�سة التي ُتقرتح لعالج االأطفال الذين 
يعانون  ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط. وتو�سلت العلوم احلديثة اإىل 
وهي:  التغذية،  طريق  عن  الن�ساط  وفرط  االنتباه  ت�ستت  معاجلة  
الغذاء املتوازن، واملكمالت الغذائية، وجتنب املواد احلافظة امل�سافة 
اإىل االأغذية، وال�سكر، وعادات االأكل. كما ارتبطت ا�سطرابات نق�ص 
االنتباه وفرط الن�ساط  بتناول م�سروبات ال�سودا الغنية بال�سكريات 
واحللوى، فال غرابة اإذن اأن نعرف مدى ما يلعبه الغذاء من دور مهم 
يف هذا ال�ساأن، وهو اإما دور مفيد اأو دور �سيئ، ويف حالة ا�سطرابات 
نق�ص االنتباه علينا اختيار اأف�سل االأطعمة واأن نوقف تناول االأطعمة 
وفرط  االنتباه  ت�ستت  حلالة  عالجيًا  بدياًل  ذلك  وي�سكل  ال�سارة، 
ن�ساط، فيمنع اأعرا�ص هذه احلالة من التفاقم واخلروج عن نطاق 

ال�سيطرة.
للطفل،  تقدميها  قبل  الوجبات  مليًا يف  بالتفكري  الوالدين  اأن�سح 
وربعها  واخل�سروات،  الفواكه  من  تتكون  اأن  يجب  وجبته  فن�سف 
ي�سكل  التق�سيم  وه��ذا  بالكربوهيدرات.  االآخ��ر  وال��رب��ع  بالربوتني 
الوجبة املتوازنة، الأن يف ذلك �سيطرة وحتكم يف التقلبات ال�سلوكية 

التي ي�سببها اجلوع، وارتفاع �سكر الدم اأو نق�ص مغذيات معينة.
باالإ�سافة لطبق الغذاء املتوازن البد من تناول ح�س�ص من اخلبز 
ذلك  وبعد  الدم  �سكر  ارتفاع  ملنع  يوميًا،  الكامل  الدقيق  من  املكون 
االأل��وان  حتتوي  التي  االأطعمة  تناول  عن  واالإق���الع  ف��ج��اأًة،  هبوطه 

االإ�سطناعية واملليئة بال�سكريات.

ضيف العدد

املوؤهالت العلمية
1995  - بكالوريو�س يف علم النف�س البيئي 1988 

تخ�س�س فرعي : العالقات الإن�سانية- جامعة ترنتي -
وا�سنطن دي �سي- الوليات املتحدة.

من 1993-1995 ماج�ستري يف اإدارة املطاعم – تخ�س�س فنون 
الطهي- ق�سم كونراد هيلتون – جامعة هيو�ستون – تك�سا�س – 

الوليات املتحدة.
2000-2002 دبلوم كوردون بلو – لندن- اململكة املتحدة.

اخلربات
اأكرث من 10 �سنوات خربة يف جمال الطهي وعلوم التغذية.

2006 – وحتى الآن  م�ساركة يف ملكية

Umami Culinary Consulting 
من 2006 – حتى الآن م�ست�سارة تغذية يف مركز تقومي وتعليم 

الطفل.
اإجنازات وم�شروعات 

اإجناز العديد من املطاعم وم�ساريع التغذية بالإ�سافة اإىل درو�س 
تعليم الطهي. 

كما مت  تقدمي حما�سرات ملعلمي وطالب  وزارة الرتبية حول 
اأ�سا�سيات تغذية ذوي ا�سطرابات نق�س النتباه وفرط الن�ساط

 ADD/ADHD – مركز تعليم وتقومي الطفل.
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هل تخفف التغذية املتوازنة من �سعوبات التعلم؟  
دور الغذاء املتوازن مهم الأي �سخ�ص وخا�سة لذوي ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط، فيجب تناول الوجبات املنظمة مثل احلبوب الطبيعية 
غري املعلبة، واخلبز االأ�سمر، واملعكرونة ال�سمراء، واالأرز البني، والبقول، واحلليب قليل الد�سم، والفواكه واخل�سراوات الطازجة، واالعتدال 

يف تناول اللحوم والدجاج وال�سمك واالألياف الغذائية، واحلر�ص على تناول الفيتامينات واملعادن.
ال ت�سبب العادات الغذائية ال�سيئة ا�سطرابات نق�ص االنتباه ،ولكن عندما تتطلب هذه احلالة  ال�سيطرة على االندفاعية  وعدم االنتباه 
وغريها من امل�سكالت االأخرى، فهي بكل و�سوح اأكرث الطرق فاعلية، ولكن االأبحاث احلديثة ترى اأن هناك عالقة حمتملة بني  نق�ص االنتباه  

وبني الغذاء الذي يتناوله الفرد.
للناقالت  الكيميائية  الر�سائل  من  جمموعة  الدماغ  ير�سل  حيث 
الدوبامنِي  ذل��ك  وي�سمل  وال��ن��وم،  اليقظة  حالة  لتنظيم  الع�سبية 
يعزز  ال��ذي   ،norepinephrene والنوربينيفرين   ،dopamine
ال�سريوتونني  مثل  النعا�ص  ت�سبب  اأخ��رى  وناقالت  واليقظة  االنتباه 

.serotonin

ف��ق��د اأظ���ه���رت درا����س���ة اأج���راه���ا ع��ل��م��اء االأع�����س��اب يف معهد 
الناقالت  ينبه  الغذائي  الربوتني  اأن  للتكنولوجيا،  ما�سا�سو�ستي�ص 
الكربوهيدرات  بينما  واليقظة،  االنتباه  على  حتث  التي  الع�سبية 
الغذائية تنبه مركبات الناقالت الع�سبية التي ت�سبب النعا�ص واأيدت 
هذه النتائج االعتقادات ال�سعبية باأن االأ�سخا�ص من ذوي ا�سطرابات 
ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط )ADHD( من االأف�سل اأن نقدم لهم 
اأطفال كثريون  اإفطارًا وغداًء غنيًا بالربوتني، ومع ذلك فاإن هناك 
من ذوي  ا�سطرابات ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط ال يح�سلون على 
كفايتهم من الربوتني خا�سة يف الكويت، وتزخر وجباتهم ح�سب ما 

اأراه بالربوتينات امل�سّنعة والكربوهيدرات.
يقال اأن  قدماء الإغريق كانوا يحددون طعاماً للفال�سفة، فهل هناك اأطعمة تزيد من ا�ستيعاب الطفل للمعلومات؟  

الدهنية  االأ�سماك  يف  متوافرة  املادة  وهذه  االأوميغا3،  على  حتتوي  التي  االأطعمة  اأهمها  ومن  الرتكيز  على  ت�ساعد  اأطعمة  عدة  هناك 
مايو   5 عدد  االأطفال”-  “طب  جملة  يف  ن�سرت  درا�سة  ذلك  ويوؤكد  الكتان.  وبذر  واجلوز  املك�سرات  من  كثري  ويف  وال�سردين،  كال�سلمون 
2005م. حيث يقول اأحد امل�ساركني يف الدرا�سة وهو “بول مونتغمري”، الباحث يف ق�سم الطب النف�سي بجامعة اأك�سفورد – اإجنلرتا:“نق�ص 
االأحما�ص الدهنية متعددة الت�سبع قد ت�سهم يف الع�سر القرائي )الد�سلك�سيا( ويف ا�سطرابات نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط )ADHD(. يف 
هذه الدرا�سة ُقدم لالأطفال مكمالت غذائية من زيت ال�سمك غنية باالأحما�ص الدهنية االأ�سا�سية اأوميغا 3 وفالفنويدات ملدة ثالثة �سهور، 

واأظهر االأطفال حت�سنًا ملحوظًا يف ال�سلوك ويف القراءة والتهجئة. 
ومن االأغذية التي قد تفيد الرتكيز الذهني: 

البقري • اللحم  • املوز   • االأفوكادو 
• الربوكلي البرية  • خمرية  االأحمر  • اللحم 

• الكانتالوب  امللفوف  • روؤو�ص  االأ�سمر   • االأرز 
االأخ�سر • امللفوف  • الدجاج  • اجلنب  

• البقول الكتان  بذر  • زيت  • البي�ص  
• الربتقال • ال�سوفان   • احلليب  

الروماين • اخل�ص  • البطاطا  • البازالء 
• التونا  • ال�سبانخ  • ال�سلمون 

ال�سوداين الفول  • زبد  • الزبادي  • القمح  
الرومي الديك  • حلم 

ضيف العدد
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هناك العديد من وجبات 
الطعام لألطفال الذين 

يعانون صعوبات تعلم.

ال�سلوك  ي�سيئون  الذين  الأط��ف��ال  على  املحظورة  الأطعمة  ما 
داخل املدر�سة؟  

الغازية  كامل�سروبات  ال�سكريات  من  تتكون  التي  االأطعمة  جميع 
امل��واد  تدخل  التي  االأطعمة  وجميع  واحل��ل��وى،  امل��رك��زة  والع�سائر 
احلافظة واالألوان اال�سطناعية، والنكهات اال�سطناعية يف تكوينها.

ما اأنواع الأطعمة الوقائية؟ 
اأف�س���ل االأطعم���ة حلماي���ة ال�سح���ة ولتعزي���ز جه���از املناع���ة هي 
البقوليات، والعنب الربي، والقرنبيط االأبي�ص، وال�سوفان، والربتقال 
ال�سلم���ون، وحب���وب ال�سوي���ا،  واحلم�سي���ات، واليقط���ني، و�سم���ك 
وال�سبان���خ، وال�س���اي االأخ�س���ر، والطماطم، وحلم الدي���ك الرومي، 

واجلوز، والزبادي. 
 

دفاعات  وتعزيز  الغذائي  النظام  لتكملة  املتبعة  الحتياطات  ما 
اجل�سم �سد الأنفلونزا؟ 

 ،)C( ج  بفيتامني  م�سبعة  الغذائية  الوجبات  تكون  اأن  املهم  من 
االأخ�سر،  والقرنبيط  وال�سبانخ،  باأنواعه،  البارد  الفلفل  من  مثاًل 

واحلم�سيات، والتوت الربي، و�سوربة الدجاج الطازج.
كما تلعب املعادن دورًا كبريًا يف الوقاية من العديد من الفريو�سات 
ملكافحة  امل�سادة  االأج�سام  يبني  ال��ذي  الزنك  منها  والبكترييا، 
البحرية،  واملاأكوالت  والبي�ص،  البقر،  حلم  يف  متوافر  وهو  املر�ص، 

واحلبوب الكاملة مثل بذرة تَباع ال�سم�ص والقرع.
احلديد كذلك يلعب دورًا مهمًا، فنق�ص احلديد يوؤدي اإىل �سعف 
جهاز املناعة، وكذلك معدن ال�سلينيوم واملوجود يف اجلوز الربازيلي 

اأو يباع على �سكل اأقرا�ص مكملة غذائيًا يف ال�سيدليات.
ومن املكمالت الغذائية: 

)C( فيتامني ج
 يحتل املركز االأول يف قائمة املكمالت الغذائية الأ�سباب عديدة ، 
فهو يزيد من اإنتاج كريات الدم البي�ساء التي تقاوم املر�ص وكذلك 
اأحد  وهو  االإنرتفريون،  م�ستويات  من  يزيد  كما  امل�سادة،  االأج�سام 
االأج�سام امل�سادة التي حتيط ب�سطح اخللية وحتول بينها وبني دخول 

الفريو�سات.
)E( فيتامني د

من اأهم الفيتامينات امل�سادة لالأك�سدة والتي تعزز اجلهاز املناعي 
االأمرا�ص  تقاوم  التي  الطبيعية  اخلاليا  الإنتاج  وتنبهه  اجل�سم  يف 
 )E( د  فيتامني  يعزز  كما  ال�سرطانية،  واخلاليا  اجلراثيم  وتدمر 
التي  امل�سادة  االأج�سام  تنتج  مناعية  خاليا  وهي   B خاليا  اإنتاج 

تق�سي على البكرتيا.

CAROTENOIDS الكاروتني
واملر�ص  العدوى  تقاوم  التي  اخلاليا  عدد  كاروتني  البيتا  يزيد 
وكذلك اخلاليا القاتلة للغزاة من امليكروبات والفريو�سات،  ف�ساًل 
بالتخل�ص  تقوم  التي  االأك�سدة  وم�سادات   T خاليا  م�ساعدة  عن 
م��ن اجل����ذور احل���رة ال���زائ���دة وال��ب��ي��ت��اك��اروت��ني ه��و اأه���م اأمن���اط  

CAROTENOIDS لكنه جمرد ع�سو واحد يف اأ�سرة كبرية.

BIO FLAVENOIDS جمموعة الفالفنويدات
خالل  من  املناعة  جهاز  ت�ساعد  النباتية  املغذيات  من  جمموعة 
اخلاليا احلامية للج�سم �سد عوامل وملوثات البيئة، وحتمي اأغ�سية 

اخلاليا من امللوثات التي حتاول الهجوم على اجل�سم.
الزنك

تق�سى  والتي  البي�ساء  الدم  كرات  تنتج  التي  املهمة  املعادن  اأحد 
على العدوى واملر�ص، وت�ساعد هذه اخلاليا على اأن ت�ستد مقومتها 
لالأمرا�ص والعدوى املهاجمة للج�سم، خا�سة لدى الر�سع واالأطفال. 
وهناك اأدلة على اأن مكمالت الزنك الغذائية تقلل حدوث امل�سكالت 
ومع ذلك  االأمر حمل جدل،  كان هذا  واإن  االأطفال،  لدى  التنف�سية 
االإفطار” )الكورن  “رقائق   هو  لالأطفال  الزنك  اأهم م�سادر  فاإن 

فلك�ص( املدعومة بالزنك.

ضيف العدد
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ترغب   الذي  الطعام  نوعية  اختيار  يف  حائر  باأنك  ت�سعر  هل 
ال�سحية  الوجبات  من  جدوًل  لك  نن�سر  لطفلك؟  بتقدميه 

ل�ستة اأيام بالأ�سبوع؛ لنوفر عليك عناء امل�سقة!

ال�شبتاجلمعةاخلمي�سالأربعاءالثالثاءالثننيالأحدالوجبة

الإفطار

احلليب  خم��ف��وق 
ب�������زب�������دة ال�����ف�����ول 

ال�سوداين واملوز

بي�سة مع �سريحة  
تو�ست

م���ن ع�سري  ك����وب 
الربتقال الطازج

)بانكيك(  فطائر 
بالتفاح واجلوز

كوب )4 اأون�سات( 
م�����������ن احل�����ل�����ي�����ب 

الطازج

ب��ي�����س��ة خم��ف��وق��ة 
ع�����ل�����ى ����س���ري���ح���ة 

تو�ست
ح���ل���ي���ب خم���ف���وق 
ب���امل���وز وال����زب����ادي  

قليل الد�سم

مع  مقلي  ت��و���س��ت 
)فرنت�س  البي�س 

تو�ست(
م���ن ع�سري  ك����وب 
ال����ت����ف����اح واجل������زر 

الطازج

)لياأكل  راح��ة  يوم 
ال��ط��ف��ل م���ا ي��ري��د 
ال�����ي�����وم،  ه�������ذا  يف 
ي�����س��ع��ر  ل  ح����ت����ى 

باحلرمان!(

ع��ج��ة حت�����س��ى مبا 
ي���خ���ت���اره ال��ط��ف��ل 
)و�����س����ج����ع����ه ع��ل��ى 

البتكار!(

الفراولة  خمفوق 
بالزبادي

وجبة 
خفيفة

موزة
ق�����ط�����ع�����ت�����ني م����ن 
اجل������ن )ي��ف�����س��ل 

جن ماعز(

زب�������������ادي ب���ن���ك���ه���ة 
الفواكه

5 غ���رام م��ن ب��ذور 
ب����ذور  اأو  ال����ق����رع 

دوار ال�سم�س

تفاحة خ�سراء
�سرائح اجلن

خ���������������������س����������راوات 
)اأ���س��اب��ع  متنوعة 
اأي  اأو  جزر، خيار، 
م��ن اخل�����س��راوات 
امل���ف�������س���ل���ة ل����دى 

الطفل(

ج���ي���ل���ي ال���ف���واك���ه 
امل�سنوع من قطع 
الطازجة  الفواكه 

وع�سريها.

�����س����ل����ط����ة ف�����واك�����ه 
)حم�سر  ط��ازج��ة 
ف�����راول�����ة،  م�����ن  ة 
وال���������ربت���������ق���������ال، 
وال���������ب���������ط���������ي���������خ، 
وامل��������������������اجن��������������������ا، 
والن����������ان����������ا�����������س، 

والكيوي...اإلخ(

الغداء

����س���ط���رية ���س��ل��ط��ة 
الدجاج

كوب )4 اأون�سات( 
اأو  احل���ل���ي���ب  م����ن 

حليب ال�سويا

ب�����رغ�����ر ال�����دج�����اج 
م��ع  احل����ب���������س  اأو 
البطاطا  ���س��رائ��ح 

املخبوزة بالفرن

ال�����������������س��������ع��������ري��������ة 
)نودلز(  ال�سينية 
مع اللحم البقري 

والربوكلي

ب�����س��ل�����س��ة  الأرز 
الكاري والدجاج

ف����ي����ل����ي����ه ����س���م���ك 
م�سوي

وب��������������ط��������������اط��������������ا 
ومهرو�سة

جن

حل���������������م ب��������ق��������ري 
مفروم 

والبازلء
والرز اأو اخلبز

زبدية �سلطة

وجبة 
خفيفة

�����س����ط����رية اجل����ن 
امل�سوي

كوب )6 اأون�سات( 
ماء

غمو�س اللبنة مع 
�سرائح اخليار

ث�������م�������رت�������ني م����ن 
ال����ف����اك����ه����ة )م����ن 

اختيار الطفل(
كوب )4 اأون�سات( 

من حليب

م���ع خبز  ح��م�����س 
اأ�سمر

ثمرة فاكهة

زب��������������دي��������������ة م�����ن 
رق���ائ���ق  الإف���ط���ار 
امل���������س����ن����وع����ة م��ن 
الكاملة  احل��ب��وب 

)�سرييال(
مع احلليب

ب�سكويت مالح مع 
جن غري مكرر

اأو  الدجاج  �سرائح 
�سرائح احلب�س

الع�شاء

لزان�����ي�����ا ب��ال��ل��ح��م 
ال��ب��ق��ري ال��ط��ري 
اخل����������������������ايل م�����ن 

الدهون
كوب من املاء

�سدر دجاج
م�������������������س���������وي م�����ع 
ال��ب��ط��اط��ا احل��ل��وة 

املهرو�سة

ك�������ب�������اب ال����ل����ح����م 
ال���ب���ق���ري اخل����ايل 
م���ن ال���ده���ون مع 
اخل��ب��ز  اأو  الأرز 
اخل���������س����روات  اأو 

امل�سوية

ق�����ط�����ع ال������دج������اج 
اخل�������ال�������ي�������ة م���ن 

العظم
زبدية �سلطة

م���ن  غ�������������رام   50
امل���������ع���������ك���������رون���������ة 
امل���������س����ن����وع����ة م��ن 

الطماطم

مع  اللحم  �ستيك 
�سل�سة الكرمية

نوع  اأي  اأو  �سبانخ 
م���ن اخل�������س���روات 

املحببة للطفل

م�����ع�����ك�����رون�����ة م���ع 
وجن،  خ�سروات 
اأ���������س��������ف اإل�����ي�����ه�����ا 
ب����ي����وري����ه اجل������زر، 
اأو  ال��ي��ق��ط��ني،  اأو 

الطماطم

ركن أولياء األمور
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ركن أولياء األمور

تأثير الطعام على سلوكيات الطلبة  
مقدمة

نق�ص  وا�سطرابات    ADDاالنتباه نق�ص  ا�سطرابات  اأ�سيفت 
والت�سخي�ص  االإح�ساء  اإىل كتيب   ADHD الن�ساط  االنتباه وفرط 
الر�سمي )DSM( لرابطة االخت�سا�سيني النف�سيني االأمريكية منذ 
حوايل 20 عامًا، وقد اأدرج كتيب)DSM( جمموعة االأعرا�ص التي 
من  والقيام  تفكري،  دون  من  اأ�سئلة  وطرح  والتلوي  )التملل،  ت�سمل 

املقعد يف املدر�سة، والرك�ص يف  اأماكن عدة(.
الت�سخي�س النف�سي

 ADD/ADHD ال توجد اختبارات ت�سخي�سية حمددة حلاالت
ويتكون اختبار ADD يف الغالب من االإطالع على التاريخ املر�سي 
خالل  من  ولي�ص  املعلمني،  من  الراأي  الأخذ  واالت�ساالت  والتقييم 
اختبارات طبية ملمو�سة وقد اكت�سف باحثوا كاليفورنيا بعد مالحظة 
االأطفال يف اأثناء اللعب باأنه مل يتفق اأي من االخت�سا�سيني النف�سيني 
اأو  اأو االخت�سا�سيني االجتماعيني  اأو اخت�سا�سيي اأمرا�ص االأطفال 
املعلمني اأو اأولياء االأمور على اأن اأطفال املدر�سة لديهم فرط ن�ساط 

اأم ال؟
Moving Beyond – Avert Hart )ADD/ADHD(. 

27/ 10 / 2008
تقع   ،ADD/ADHD حلاالت  حمتملة  اأ�سباب  اأربعة  توجد 

خارج جمال ال�سحة العقلية اأو العاطفية هي:
1- تناول الكافيني.

2- م�سكالت الغدة الدرقية.
3- عدم كفاية م�ستويات اأوميغا 3 اأو فيتامني ب6.

4- احل�سا�سية لالأطعمة/ وامللونات ال�سناعية لالأطعمة.
اإىل  الكثري  لن�سيف  نتطلع  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  يف  وهنا 
ADD/ADHD وبني التغذية،  جهود الباحثني لفهم العالقة بني 
ب�سبب  خطاأ  ي�سخ�سون  االأطفال  من  كثرياً  اأن  متفهمون  ونحن 

احل�سا�سية املفرطة للطعام  لديهم وغريها من العوامل اخلارجية.
ما احل�سا�سية املفرطة للطعام؟

الكثري من اأمرا�ص االأطفال ميكن تعقبها من خالل احل�سا�سية 
وفرط  االنتباه  نق�ص  ا�سطرابات  مثل  فحاالت   للطعام،  املفرطة 
الن�ساط ADHD اأو االإكزميا اأو اإ�سابات االأذن الو�سطى اأو ال�سمنة 
توافر  من  الرغم  وعلى  املفرطة.  الطعام  بح�سا�سية  تت�سل  كلها 
وبالتايل  ازدياد،  يف  انت�سارها  معدالت  اأن  اإال  لها  الدوائي  العالج 

علينا اأن ننظر اإىل ما هو اأبعد من ا�ستخدام هذه العقاقري وبداًل من 
ذلك علينا النظر يف تلك االأ�سباب التي من بينها ح�سا�سية الطعام 

املفرطة.
املناعي  اجلهاز  يظن  الطعام  جتاه  املفرطة  احل�سا�سية  مع 
املناعي  اجلهاز  ويقرر  الغرباء  الغزاة  اأحد  هو  الطعام  اأن  للطفل 
اإنتاج االأج�سام امل�سادة الإيقاف هذا الغازي وهذه االأج�سام امل�سادة 
)IgG( ت�سكل مركبًا يرت�سب يف مناطق خمتلفة يف اجل�سم وي�سبب 
الق�ساء  اجل�سم  ويحاول  املو�سعية،  االأن�سجة  يف  والتلف  االلتهابات 
تبداأ  اال�ستمرار مما  ي�ستطيع  لكن مع كرثتها ال  املركبات  على هذه 

معه مرحلة تكوين االأمرا�ص.
االأطعمة  مع  الطعام  جتاه  املفرطة  احل�سا�سية  حتدث  اأن  ميكن 
الوقت.  طول  يتناولونها  التي  اأو  االأطفال  ي�ستخدمها  اأن  يندر  التي 
والطريقة املثلى ملنع اأو حت�سني اأعرا�ص الطفل هي اأن نحدد االأطعمة 

التي حتدث للطفل احل�سا�سية املفرطة، وحذفها من قائمة تغذيته.
وا�سطرابات  للطعام  املفرطة  احل�سا�سية  بني  العالقة  ما 

النتباه؟
يعطى   ADHD لت�سخي�ص  معملية  اختبارات  توجد  ال  اأنه  مبا 
االأطفال امل�ستبه يف وجود ADHD لديهم عقاقري منبهة مل�ساعدتهم 
لفرط  الرئي�سة  االأ�سباب  تتناول  ال  ولالأ�سف  االأف�سل  االأداء  على 

الن�ساط لكنها فقط حتجب االأعرا�ص.
عندما  يتم جتاهلها  للغذاء  ال�سناعية  واالإ�سافات  الطعام  دور 
اإيغر  “جوزيف  الدكتور  واأجرى   ،ADHD اأ�سباب  اإىل  ن�سل 
دور  حول  كال�سيكية  درا�سة  باأملانيا  ميونخ  جامعة  من  وزمالوؤه” 
ح�سا�سية الطعام لدى االأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات نق�ص 
 76 و�سع  مت  الدرا�سة  هذه  ويف   ،ADHD الن�ساط  وفرط  االنتباه 
طفاًل حتت نظام غذائي �سارم من االأطعمة االأقل ح�سا�سية وكانت 
النتيجة اأن 82% من هوؤالء االأطفال قد حت�سنوا مع الوجبات الغذائية 
االأقل ح�سا�سية واأن ربع االأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات نق�ص 
االنتباه وفرط الن�ساط ADHD ال�سديدة قد حت�سنوا حت�سنًا كاماًل 
غري  االأخرى  اأعرا�سهم  حت�سنت  الذين  االأطفال  اأن  على  عالوًة 

.ADHD اأعرا�ص ا�سطرابات نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط
ثم قام “اإيغر” بتغذية االأطفال باأطعمة  حتتوي األوانًا �سناعية 
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للمواد  غالبًا  ا�ستجابوا  قد  االأطفال  اأن  ووجد  حافظة،   ومواد 
 E با�سم  )املعروفة   Tartrazine امل�سماة  احلافظة  الكيميائية 
 )number E 102 OR FD&C yellow 5 or C.I. 19140
تلوين  يف  امل�ستخدمة  الليموين  االأ�سفر  �سبغة  مركبات  من  وهو 
االأطعمة  وحم�ص البنزويك ، ولكن مل ي�ستجب اأحد من االأطفال اإال 
لالإ�سافات الغذائية  واأن اإجمايل 46 نوعًا من االأغذية املختلفة اأثارت 
البقري،  واحلليب  ال�سويا،  فول  وكان  الطعام،  ح�سا�سية  اأعرا�ص 
والقمح، والعنب، وال�سيكوالتة، والربتقال، والبي�ص، واملك�سرات من 

اأكرثها �سيوعًا.
واخل�ص  الكرنب  فمنها  االأعرا�ص  ت�سبب  مل  التي  االأطعمة  اأما 

والقرنبيط والكرف�ص وبي�ص البط!
قام الدكتور “اإيغر” بعد اأن حدد نوع ح�سا�سية الطعام لدى كل 
طفل باإعطاء االأطفال دواء يعطى الإر�ساء املري�ص Placebo   دون 
اأن يعلم الطفل اأو الباحث ما الذي قدم لهم )وت�سمى هذه الطريقة 
اأن  التجارب  اأثبتت  وقد  املزدوج(   Placebo دواء  الختبار  العمياء 
االأعرا�ص �سرعان ما تتنبه لدى االأطفال من خالل فرط ح�سا�سيتهم 

لالأطعمة اأو للكيماويات الكامنة فيها.

التاأثري الدرامي للح�سا�سية املفرطة  اأظهرت هذه الدرا�سة  وقد 
للطعام على �سلوك االأطفال، ولالأ�سف تركز معظم البحوث الراهنة 
وفرط  االنتباه  ت�ستت  ال�سطرابات  الدوائي  العالج  و�سف  على 
الن�ساط بداًل من الرتكيز على اأهمية تناول هوؤالء االأطفال لالأطعمة 

اخلالية من الكيماويات وغري امل�سببة للح�سا�سية.
اإعداد: عادلة عبد اهلل ال�سرهان  

املنزيل-الربنامج  االقت�ساد  ال�ساعي-ق�سم  �ساره  مب�ساعدة: 
الرتبوي ال�سباحي-مركز تقومي وتعليم الطفل

املراجع: 
Dr. Joseph Egger Donawitz، Styria، Austria –

Hungary 

Avery Hart – Moving Beyond ADD/ADHD 
272008/10/

كثري من أمراض األطفال ميكن 
تعقبها من خالل احلساسية 

املفرطة للطعام. 

ركن أولياء األمور
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أسئلتكم عن الصحة المدرسية 
تجيب عليها ممرضة البرنامج التربوي الصباحي 

مع تكرار ظهور االأوبئة واالأمرا�ص املو�سمية ب�سورة متكررة 
دون حتديد،  ال�سنة من  كل عام خالل جميع  ف�سول  و�سديدة 
والتي كان اآخرها فريو�ص اأنفلونزا اخلنازير خالل عام 2009، 
عدوى  انتقال  اإمكانية  ب�ساأن  االأمر  ويل  توعية  علينا  وجب 
يف  طفله  لراحة  املنا�سب  والوقت  املدر�سية  البيئة  يف  االأمرا�ص 
املدر�سة  جلعل  املدار�ص  اإدارات  تبذله  الذي  واملجهود  املنزل، 
الرتبوي  الربنامج  ممر�سة  مع  لقائنا  خالل  من  �سحية،  بيئة 
ال�سباحي يف مركز تقومي وتعليم الطفل ال�سيدة/ فاتنة زويهد. 
املدار�س؟  يف  الطلبة  بني  انتقاًل  الأكرث  الأمرا�س  ما   -1

وملاذا؟
مكان  اأي  يف  تنتقل  قد  التي  االأمرا�ص  من  العديد  هناك   -
كبارًا،  اأو  �سغارًا  االأ�سخا�ص  من  كبرية  جمموعة  على  يحتوي 
وتنوع  املدار�ص  يف  �سغارنا  لدى  املناعة  ل�سعف  نظرًا  ولكن 
التي ميار�سونها  واالأن�سطة  ياأتون منها  التي  البيئات واخللفيات 
يف الفرتة التي يكونون فيها خارج املدر�سة، فاإن نوعية االأمرا�ص 

التي تنتقل يف املدر�سة تنح�سر يف االآتي: 
- الزكام: ينتقل عن طريق النف�ص اأو العط�ص.

- جدري املاء: ينتقل عن طريق املالم�سة.
ويف  امل�سابني،  مع  املخالطة  طريق  عن  ينتقل  ال�سحايا:   -
هذه احلالة نبلغ اأقرب مركز �سحي للتعقيم وفح�ص الطلبة 

نظرًا جلدية احلالة وخطورتها.
- القمل: ينتقل عن طريق املخالطة اأو مل�ص ال�سعر.

2- متي يجب األ  يذهب اأبناوؤنا اإىل املدر�سة؟ 
- اال�ستفراغ اأو االإ�سهال خا�سًة يف فرتة الليل.

من  بالعديد  ارتباط  من  لها  ملا  احلرارة،  درجة  ارتفاع   -
ويل  على  فيجب  خطرة،  تكون  قد  والتي  املعدية  االأمرا�ص 
االأمر اأن يحر�ص على عدم اإر�سال الطالب اإال بعد مرور 24 

�ساعة من زوالها.
- ال�سعال املتكرر؛ الأنه قد يكون  موؤ�سر لالأنفلونزا مما ي�سبب 

العدوى.

- االإ�سابة بالربد.
- احمرار العني امل�سبب لكرثة ذرف الدموع.

- الطفح اجللدي.
- عدم النوم جيدًا اأو النوم ب�سكل متقطع اأو النوم يف  وقت 

متاأخر. 
- اآالم االأذن واالأ�سنان.

- ال�سداع: خا�سة اإذا مل ياأِت العالج بنتيجة وكان م�سحوبًا 
بارتفاع يف درجة احلرارة.

مكان  اأف�سل  فاإن  جيدة  ب�سحة  الطالب  ي�سعر  ال  عندما 
للراحة، فذهاب الطالب املري�ص وهو بحالة  لوجوده هو املنزل 
اأو  الرتكيز  ي�ستطيع  لن  اإنه  حيث  نفعًا،  يجديه  ال  �سيئة  �سحية 
ويل  فعلى  الف�سل.  داخل  امل�ساركة  حتى  اأو  املدر�ص  مع  االنتباه 
االأمر اأن يدرك باأنه اإذا اأ�سيب الطالب بارتفاع درجة احلرارة 
اأن الطالب قد �سفي، الأنه يف تلك  لياًل وزوالها �سباحًا ال يعني 

احلالة يحتاج اإىل املزيد من الراحة ليتماثل لل�سفاء.
اأولياء االأمور والطالب ال يودون التغيب  اأن الكثري من  نعلم 
عن املدر�سة ملا له من تبعات تتعلق بالتح�سيل االأكادميي، ولكننا 
متامًا؛  ُي�سفى  حتى  املنزل  يف  الطالب  يبقى  باأن  دائمًا  نن�سح 

لتفادي انتقال املر�ص لزمالئه يف املدر�سة اأو حتى ملدر�سيه. 
3-  كيف نحافظ على املدر�سة كبيئة �سحية؟

ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج  اإدارة  اإن  اأقول  اأن  اأحب  اأواًل 
ت�سجع على االهتمام بالنظافة ال�سخ�سية للطالب، حيث اإنها من 
االأمور املهّمة ل�سحة الطفل، ومن ثم لنموه ال�سليم يف اجلوانب 
يف  غر�سها  يجب  التي  ال�سلوكية  العادات  اأهم  من  وتعد  كافة، 
الطفل منذ ال�سغر، حيث ُتّعدُّ مرحلة الطفولة من اأكرث مراحل 
العمر منا�سبة لغر�ص تلك العادات، حتى ت�سبح را�سخة وي�سعب 
على الطفل التخلي عنها، وتكون جزءًا ال يتجزاأ من �سخ�سيته 

باملمار�سة، واالأ�سرة هي امل�سئول االأول عن تكوين هذه العادات.

ركن أولياء األمور
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تنتقل العديد من األمراض من خالل البيئة املدرسية.

لتحافظ على �شحة البيئة املدر�شية، 
اتبع الن�شائح التالية!

1 - االهتمام بنظافة اجل�سم والراأ�ص.
2 - تقليم االأظافر وتنظيفها.

3 - حث االأهل الأطفالهم على االهتمام بنظافتهم.
4 - تنظيف االأ�سنان مرتني على االأقل يف اليوم.

5 - تنظيف االأذن.
6 - وجود حمارم ورقية مع الطالب لال�ستخدام عند اللزوم.

7 - غ�سل اليدين قبل االأكل وبعده.
8 - االلتزام بالزى املدر�سي املوحد.

9 - رمي النفايات يف االأماكن املخ�س�سة لها.
10- املحافظة على نظافة دورات املياه بعد ا�ستخدامها.

11- املحافظة على نظافة الف�سل واالأدوات املدر�سية وعدم الكتابة على جدران الف�سل.

اإعداد: فاتنة زويهد- ممر�سة الربنامج الرتبوي ال�سباحي.

�سياغة: لولوة الرتكيت.

ركن أولياء األمور
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اإن تربية االأطفال املوهوبني ق�سية حتظى باهتمام كبري على ال�سعيد 
العاملي، فالق�سية لي�ست اأن املدار�ص جتري درا�سات حول تزويد االأطفال 
املوهوبني بالربامج الرتبوية املنا�سبة فح�سب ولكن االآباء اأي�سا اأ�سبحوا 
كان  اإذا  ما  معرفة  يف  يرغبون  ما  غالبًا  وهم  املوهبة  ملفهوم  ي�ستجيبون 
ومرحلة  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  ويف  املوهوبني.  فئة  اإىل  ينتمي  طفلهم 
التعليم االبتدائي فاإن جمال القراءة غالبًا ما يكون مو�سع اهتمام كبري 
يف  مبكرًا  ن�سجًا  يظهرون  اأطفال  لديهم  كثريون  فاآباء  لالآباء.  بالن�سبة 
القراءة، ويحللون املادة املكتوبة ذات امل�ستوى املعقد، ويتفاعلون مع املادة 

املطبوعة مب�ستويات معقدة من التفكري.

   وكثريًا ما توجه االأ�سئلة للمعلمني حول العالقة بني القراءة املبكرة 
واملوهبة، وكثريًا ما يطلب االآباء اقرتاحات مبا�سرة حول اال�سرتاتيجيات 
اأطفالهم.  لدى  القراءة  مهارات  لتنمية  البيت  يف  توظيفها  ميكن  التي 
واالأ�سئلة التالية من اأكرث االأ�سئلة ال�سائعة التي يوجهها االآباء فيما يتعلق 

باملوهبة، والقراءة، والنمو.

ما العالقة بني الكفاءة الوا�سحة يف القراءة واملوهبة؟

باأنهم  احل��االت  معظم  يف  يو�سفون  االأط��ف��ال  من  اأن���واع  ثالثة  ثمة 
قارئون موهوبون وهم: 

وب�سكل   - يفوق  الكلمات  حتليل  م�ستوى  يكون  الذين  االأط��ف��ال   -1
يقروؤون  االأطفال  هوؤالء  فيه.  هم  الذين  ال�سف  م�ستوى    - ملحوظ 
اأما من حيث اال�ستيعاب،  اأية مادة مطبوعة تقريبًا بطالقة وتعبري. 
فاأداوؤهم متو�سط بل ورمبا دون املتو�سط بالن�سبة ل�سفهم. هوؤالء قد 
يتمتعون بقدرات غري عادية يف حتليل الكلمات اأو يف القدرة اللفظية 

ولكنهم لي�سوا موهوبني يف القراءة بال�سرورة.

2- هناك اأطفال قدرتهم على حتليل الكلمات اأعلى من املتو�سط – 
ب�سكل ملحوظ – ويقروؤون قراءة تعبريية وي�ستوعبون املادة املكتوبة 
ا�ستيعابًا متقدمًا. واعتمادًا على اإجاباتهم عن االأ�سئلة، من الوا�سح 
التفكري  م��ن  متنوعة  م�ستويات  على  وظ��ائ��ف  بعدة  يقومون  اأن��ه��م 
“بلوم”    حتليل  اإىل  وا�ستنادًا  املكتوبة.  امل��ادة  مع  يتفاعلون  عندما 
)Bloom ، 1956( لعمليات التفكري، فذلك يعني اأن اأداءهم يتم 

على امل�ستويات التالية:

- املعرفة: فهم ي�ستطيعون تذكر احلقائق. 
- اال�ستيعاب: فهم يفهمون املعلومات املقروءة  وي�ستطيعون تو�سيحها.

ا�ستوعبوها  التي  امل��ه��ارات  توظيف  ي�ستطيعون  فهم  التطبيق:   -
وا�ستخدامها حلل امل�سكالت على عدة م�ستويات ويف ظروف خمتلفة.
من  املزيد  لتحقيق  املعلومات  ف�سل  ي�ستطيعون  فهم  التحليل:   -

اال�ستيعاب.
اإبداعهم  م�ستخدمني  االأج��زاء  جتميع  ي�ستطيعون  فهم  الرتكيب:   -

الذاتي الإعادة جتميع االأجزاء بطريقة جديدة اأكرث اإبداعًا.
عنها  والتعبري  اخلا�سة  اأرائهم  تكوين  ي�ستطيعون  فهم  التقييم:   -
ودعمها اعتمادًا على املادة املقروءة )ي�ستطيعون اأن ي�سدروا اأحكامًا 

على الن�سو�ص التي يقروؤونها(.
3- االأطفال الذين ميتلكون مهارات حتليلية متو�سطة اأو �سعيفة ومع 
ذلك فهم موهوبون فعاًل يف القراءة الأن ا�ستيعابهم متميز. ومهارات 
اال�ستيعاب لديهم ت�سبه مهارات املجموعة ال�سابقة. و�سعفهم يكمن 
فقط يف قراءتهم ال�سفوية. واإذا ما زودوا باالإجراءات الت�سحيحية 
فاإن  ال�سفوية  القراءة  يف  والطالقة  ال�سوتية  املهارات  �سعيد  على 

مهاراتهم كقارئني موهوبني تكون وا�سحة.

هل القراءة املبكرة دليل على املوهبة؟

ويف  القراءة.  يف  املوهبة  على  موؤ�سر  بالتاأكيد  هي  املبكرة  القراءة 
يدخلون  موهوبون  باأنهم  يو�سفون  ممن  كثريين  اأطفااًل  فاإن  احلقيقة، 
بالغة  وا�ستيعابية(  )حتليلية  قرائية  مبهارات  يتمتعون  وه��م  املدر�سة 
التطور. وعلى اأي حال، فاإن اأطفااًل كثريين ممن يدخلون املدر�سة ولديهم 
اأن  ويبدو  موهوبون.  باأنهم  تقييمهم  يتم  ال  ال��ق��راءة  يف  قوية  مهارات 
هناك فئتني من االأطفال: الفئة االأوىل ت�سم اأطفااًل موهوبني يف القراءة 
لديهم  يكون  املدر�سة  يدخلون  وعندما  مبكرًا  القراءة  مهارات  يكت�سبون 
مهارات حتليلية وقدرات ا�ستيعابية مذهلة، اأما الفئة الثانية فتتكون من 
مهارات  ويظهرون  مرتفعة  ذكاء  درجات  لديهم  عقليًا  موهوبني  اأطفال 
حتليل معقدة. ومع اأن هاتني الفئتني قد تتداخالن اإىل حد بعيد اإال اأنهما 

فئتان غري متماثلتني.

كيف حتدث القراءة املبكرة؟ 

واملمار�سة  وااله��ت��م��ام  ب��اخل��ربة  االإن�����س��ان  يتعلمها  م��ه��ارة  ال��ق��راءة 
ب��االإث��ارة  االأط��ف��ال  يحاط  عندما  تبداأ  وه��ي  املطالعة.  يف  واال�ستغراق 
اأو  والرا�سدون  ودافعيتهم.  اهتمامهم  ت�ستثري  التي  املفيدة  الب�سرية 
االأطفال االأكرب �سنًا غالبًا ما يقراأون لهم. اإنهم ي�ستمعون يف البداية ومن 

اأ�شئلة الآباء عن املوهوبني والقراءة
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اإىل  باالنتباه  ويبداأون  املاألوفة.  الكلمات  اأو  العبارات  بتذكر  يبداأون  ثم 
املادة املطبوعة وهذه املادة بدورها تولد لديهم �سعورًا بالتوتر. ويبدءون 
بطرح االأ�سئلة “ما هذه الكلمة؟”، اأين تلك الكلمة؟ “وم�سادر االإجابات 
والربامج  واالأ�سدقاء،  واالإخ��وة،  الوالدين،  ت�سمل  العديدة  اأ�سئلتهم  عن 
بني  ع��الق��ات  ببطء  ولكن  ي��رون  االأط��ف��ال  وي��ب��داأ  التلفاز.  يف  الرتبوية 
الكلمات واالأ�سوات، ويبدءون بتذكر الكلمات. وكلما ازداد عدد الكلمات 
التي يتذكرونها، ي�سبحون اأكرث قدرة على تعميم العالقات الفردية بني 

االأ�سوات واالأحرف.

      وعلى نحو بطيء، يبداأ االأطفال بتعليم اأنف�سهم اأن القراءة �سهلة 
لهم الأنهم ي�ستخدمون مواطن القوة اخلا�سة لديهم ليتعلموا بطريقتهم 
اخلا�سة، فيطرحون فقط االأ�سئلة التي ت�ساعدهم على تعلم ما هو مهم. 
ويتعر�ص  ذات��ه.  يعزز  التعلم  الأن  �سهولة  اأك��رث  ت�سبح  اأي�سًا  وال��ق��راءة 
الكتب  )يف  اليومية  حياتهم  يف  الكتابية  املاد  من  �ستى  الأ�سكال  االأطفال 

واملجالت، والال�سقات املعلقة على اأماكن خمتلفة، وغريها(. 

ما العالقة بني القراءة ومهارات التفكري لدى الأطفال املوهوبني؟

املوهوبني  االأطفال  حدد ويتي )Witty ،1979( بع�ص خ�سائ�ص 
التي جتعل العالقة بني القراءة والتفكري قابلة للتنبوؤ ومهمة وهي: 

- اللغة املبكرة واالألفاظ املتنوعة والكفاية اللغوية.

- االنتباه القوي واالحتفاظ.

- قوة الرتكيز.

- اال�ستك�ساف املبكر للعالقات بني االأ�سباب والنتائج. 

- تنوع االهتمامات.

املجردة  اللغوية  القواعد  فهم  من  االأطفال  ه��وؤالء  ميّكن  ما  اإن 
وبوجه  التفكري  على  قدرتهم  فعال  وب�سكل  مبكرًا  اللغوية  والعالقات 
على  قادرين  يجعلهم  وما  اال�ستداليل.  التعلم  على  قدرتهم  خا�ص 
تعلم القراءة اأي�سا هي قدرتهم على التفكري دون االإفادة من التعليم 

املبا�سر. 

كيف ي�ستطيع الآباء ت�سجيع القراءة وتطويرها يف البيت؟ 

اأو  االأفعال  بع�ص  اأوال  لرناجع  املفيدة،  باالأ�ساليب  اخلو�ص  قبل 
االأمناط ال�سلوكية التي ال ت�ساعد االأطفال على النمو معرفيًا. يقرتح 

ويتي )Witty، 1971( العوامل التالية:

- ت�سخيم امل�سكالت املدر�سية اأمام الطالب.
- القلق املبالغ فيه حول حت�سيل الطالب.

- احلماية الزائدة.
- منع الطفل من القيام بحل م�سكالته الذاتية.

- ال�سغط املبالغ فيه على الطفل.
- اإ�سقاط رغبات الوالدين واأحالمهما على حياة الطفل واأدائه.

وهناك اأمناط �سلوكية مفيدة، فاالآباء معّلمون باملعنى العام الوا�سع، 
بالنمذجة  ُيعلمون  وه��م  للتعلم.  وامل�سهلة  االأوىل  االأدوات  اأنهم  مبعنى 
“االأمثلة” اأي من خالل قيامهم هم اأنف�سهم بالقراءة ومن خالل م�ساركة 
واملثرية  املمتعة  ب��امل��واد  التزويد  خ��الل  وم��ن  وب��احل��ب،  بالقيم  االأب��ن��اء 
لالهتمام وامللونة وغريها، ومن خالل االإجابة عن االأ�سئلة بو�سوح وباأمثلة 
ذات معنى. وفيما يلي بع�ص التو�سيات حول تطوير االهتمام واملهارة يف 

القراءة:

اإىل  اال�ستماع  اإىل  بحاجة  فاالأطفال  االأطفال:  مع  لفظيًا  تفاعل   -1
كلمات عديدة ت�ستخدم بعدة طرق وهذا يبني الذخرية اللفظية، وهم 

بحاجة اإىل اال�ستماع اإىل املناق�سات واإىل تعلم التعليل والتوا�سل.
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ال��غ��ن��ي��ة: ح���اول رب���ط اخل���ربات  ب��اخل��ربات  2- زود االأط���ف���ال 
باملو�سوعات املدر�سية املختلفة. 

العمر  الرابعة من  ال�سنة  اللغوي:  التعبري  ت�سجيع  اعمل على   -3
االأ�سئلة،  ه��ذه  �سجع  لالأ�سئلة”  الذهبي  “العمر  باأنها  تو�سف 
و�ساعدهم  االأطفال  اإىل  وحت��دث  وب�سرب،  بو�سوح  عنها  واأج��ب 

على التعبري عن اأنف�سهم اأكرث فاأكرث.

4- اقراأ معهم، وناق�ص املادة املقروءة: ا�ساأل اأ�سئلة ت�سجعهم على 
االأطفال  دع  بالقراءة،  قيامك  واأثناء  م�ستوياته،  بجميع  التفكري 
يتنباأون بالنتائج. ناق�ص امل�ساعر واملواقف، وناق�ص البدائل املمكنة 
واحللول واال�ستنتاجات، و�سجع املناق�سة وو�سح القيم واالأحكام.

5- �سجع االأطفال على القراءة وعلى مناق�سة ما يقروؤون. 

6- �سجع االأطفال على الكتابة، اكتب لهم واكتب معهم. 

7- �سجع االأطفال على التعليل وعلى حل امل�سكالت، �سواء كانت 
م�سكالت حقيقية اأو افرتا�سية.

ي��ط��ورون  ودع��ه��م  املكتبة  اإىل  خ��ذه��م  متنوعة:  م���واد  وف��ر   -8
اهتماماتهم الذاتية.

9- �ساعدهم مبا�سرة بالعمل املدر�سي عندما تقت�سي ال�سرورة 
ذلك.

التفكري  حيث  م��ن  ال��ق��راءة  يف  امل��وه��وب��ني  االأط��ف��ال  اإن   
التحليل  القدرة على  واال�ستيعاب والذين يعانون من �سعف يف 
القرائي يجب اأن تقدم لهم م�ساعدة خا�سة باأ�سرع وقت ممكن.

االأطفال  فهوؤالء  واال�ستيعاب،  التفكري  ت�سجيع  يف  ا�ستمر 
القراءة  يف  للنجاح  ج��دًا  املهمة  املهارات  هذه  اأ�ساًل  ميتلكون 
على  القدرة  على  كبري  حد  اإىل  يعتمد  املدر�سي  النجاح  ولكن 

التحليل بطريقة منا�سبة وعلى القراءة ال�سفوية ال�سحيحة.

اإعداد: اأ . مالك الر�سدان
مدرب وم�ساعد باحث 

وحدة التدريب
مركز تقومي وتعليم الطفل

خذهم إلى المكتبة، ودعهم 
يطورون اهتماماتهم الذاتية.

املراجع: 
-  Durkin، D. )1966(. Children Who Read Early. New 

York: Teachers College Press.

-  Witty، P. )1971(. Reading for the Gifted and Creative 
Student. International Reading Association.

كتاب  اخلطيب.  العزيز  عبد  ال�سرطاوي،  منى  احلديدي،  جمال   -
اإر�ساد اأ�سر االأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة )1992(.. دار حنني للن�سر 

والتوزيع: عمان – االأردن.
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الهدف:
 ي�سهل هذا الن�ساط عملية حفظ جدول �سرب االأعداد 6، 7، 8، 9 

على الطفل، مما يجعل الريا�سيات اأكرث �سهولة ومتعة.
 �شورة 1

نل�سق اأوراق حتمل االأرقام من 6 اإىل 9 على اأ�سابع اليد جميعها 
ما عدا االإبهام، ويف كلتا اليدين.

 �شورة 2
بو�سع  االأرق������ام  ال��ت��ي حت��م��ل  االأ���س��اب��ع  ب��و���س��ع   9x9 ن�����س��رب

متقارب)ح�سب ما هو بني يف ال�سورة(، ونقوم بعمليتني:
العملية  يف  امل�����س��روب  ال��رق��م  اأع��ل��ى  االأ���س��اب��ع  ع��دد  ن�سرب   -1
احل�سابية االأ�سلية يف كل يد، فنقول 1x1=1 وهو ناجت رقم االآحاد 

.9x9 يف عملية �سرب
 2-جمموع عدد االأ�سابع املتبقية يف اليد متثل رقم الع�سرات يف 

ناجت عملية �سرب 9x9، وهنا عدد االأ�سابع 8.
في�سبح لدينا الناجت النهائي 81.

ال�شورة 3
ن�ستنتج احلل لعملية �سرب 6x9 فنقول:

1x4 =6x9 1- ناجت االآحاد لعملية �سرب
 )عدد االأ�سابع اأعلى الرقم امل�سروب يف اليد اليمنى )4(

�سرب )عدد االأ�سابع اأعلى الرقم امل�سروب يف اليد الي�سرى )1(
يكون الناجت = 4 )االآحاد(

2-جمموع عدد االأ�سابع املتبقية يف اليدين متثل رقم الع�سرات يف 
ناجت �سرب 6x9= 5 )ع�سرات(

الناجت النهائي= 54

اإعداد: هنادي املحميد
رئي�س وحدة التدريب

مركز تقومي وتعليم الطفل

�سياغة: لولوة الرتكيت

1

2

3

ركن المعلم

تعلم جداول �شرب 6 اإىل 9 بطريقة �شهلة
مع اأ�شتاذة هنادي

العدد ال�سابع - �سبتمرب 2010 26



يحتاج املتعلمون ذوو �سعوبات التعلم اإىل بناء اأنظمة مرجعية واأنظمة عقلية للحفظ واال�سرتجاع واال�ستظهار مرة ثانية من جديد، 
املعلومات واملدخالت بطريقة دقيقة و�سحيحة،  االأطفال ت�سنيف وترتيب  ي�ستطيع  ُتقدم اخلربات بطرائق متطورة، ومن ثم  اأن  ويجب 
ويحتاج هوؤالء االأطفال اإىل تعلم مادي ح�سي يعتمد على خربة اليد اأكرث، ولعب اأكرث، فاللعب هو ال�سفة املميزة للطفولة، فالتعليم القائم 
اإذا مل تكن الإثارتها نتيجة  اأي  اإر�ساءها،  اإذا كنا نثري ميول االأطفال الأغرا�ص لنا نريد  اأن يكون لهوًا وت�سلية،  على ميول االأطفال ميكن 
تنمية قواهم  النا�سىء عنها يف  الن�ساط  لن�سغل  االأطفال  نثري ميول  كنا  اإذا  اإما  اأغرا�سهم،  االأطفال يف حتقيق  التي يجدها  اللذة  �سوى 
وا�ستعداداتهم والو�سول بهم اإىل م�ستوى عقلي وخلقي اأرقى من م�ستواهم احلايل، فتلك هي الرتبية احلقيقية، لذلك يعد التعليم باللعب 

من ا�سرتاتيجيات التعليم احلديثة التي اأثبتت فاعليتها مع املتعلمني ب�سكل عام وذوي �سعوبات التعلم ب�سكل خا�ص. 
الة ال�ستغالل طاقة  ا اأو جماعيًّا لتحقيق املتعة والت�سلية، وهو و�سيلة فعَّ ف اللعب باأنه: “ن�ساط ُحرٌّ وتلقائي يقوم به الطالب فرديًّ ُيعرَّ

اجل�سم احلركية والذهنية، وتنمية ال�سلوك والقدرات العقلية واجل�سمية والوجدانية.” )ردينه عثمان واآخرون، 2005(. 
ويقرُّ معظم الرتبويني باأن اللعب هو و�سيلة الطفل اإىل املعرفة وطريقته الطبيعية للتفاعل مع البيئة واحلياة... على ذلك فاإن الطفل اإذا 

اأراد اأن يلعب فلن يوقفه اأي �سيء، كما اأن االأطفال ال يحتاجون اإىل ت�سجيع قوي لينخرطوا يف لعب حقيقي.
ملاذا يلعب الطفل؟!

 يلعب الطفل بطبعه الإ�سباع ميل فطري لديه، اإال اأن ذلك ال يعني اأنه يلعب دون هدف فالطفل ي�ستمتع بتخطي التحديات التي تواجهه، 
وتدفعه اإىل مزيد من اللعب والتجربة وحب اال�ستطالع.

 واللعب واحد من اأهم �سلوكيات الطفولة، حيث ال يعترب اللعب ن�ساًطا ترويحيًّا فح�سب بالن�سبة لالأطفال، واإمنا هو ن�ساط هامٌّ للنمو 
واالبتكار  امل�سكالت  وحل  باال�ستطالع  التعلُّم  اإىل  تقود  التي  اخلربات  من  ملجموعة  اأ�سا�سي  ن  مكوِّ فهو  واالجتماعي،  والعقلي،  النف�سي، 

والتعبري الفني.
»التعلُّم من خالل اللعب«؟!

التعلُّم باللعب هو: »ا�ستغالل اأن�سطة اللعب يف اكت�ساب املعرفة وتقريب مبادئ العلم للطالب وتو�سيع اآفاقهم املعرفية«!
اأهمية اللعب يف التعلُّم:

اللعب هو اأف�سل طريقة للتوا�سل واإقامة عالقة جيدة بني الطفل والوالدين اأو املعلم وذلك الأنه ي�سعر اأن املعلم يتقبله كما هو ومن هنا 
يبداأ بال�سعور بالثقة بنف�سه، ففي جل�سات اللعب يخرج الطفل انفعاالته املختلفة )خوف/ قلق/ توتر( من خالل االألعاب املتنوعة في�سبح 

هادئًا وم�ستعدًا لتلقى اأي مدخالت تنمى مهارات االت�سال اللغوي.
املختلفة. البيئة  وعنا�سر  وزمالئه  الطالب  بني  التفاعل  اإحداث  خالل  من  وال�سلوك  ال�سخ�سية  اإمناء  يف  • ي�ساهم 

االأ�سياء. معاين  اإدراك  على  وت�ساعد  املفاهيم  ب  تقرِّ تعليمية  و�سيلة  • ميثِّل 
وفًقا  االأطفال  وتعليم  الفردية  الفروق  التعلم ملواجهة  تنظيم  اأداة فعالة يف  • يعترب 

الإمكاناتهم وقدراتهم.
الطالبية. امل�سكالت  لبع�ص  عالجية  طريقة  • يعترب 

الطالب. بني  وتوا�سل  تعبري  اأداة  ل  • ي�سكِّ
الطالب. بها  يتمتع  التي  االإبداعية  املواهب  ن  ويح�سِّ العقلية  القدرات  ط  • ين�سِّ

التعلم باللعب
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اأهم مميزات التعلم من خالل اللعب: 
- يتميز اأ�سلوب التعلم من خالل اللعب بعدة خ�سائ�ص مقارنة باالأ�ساليب االأخرى؛ واأهم تلك 

املميزات:
• خماطبتها الأكرث من حا�سة لدى االإن�سان، ففي حني تعتمد املحا�سرات التقليدية على حا�سة  

     ال�سمع لنقل املعلومة، فاإن االألعاب الرتبوية ت�ستخدم باالإ�سافة لل�سمع: الب�سر، واللم�ص، ويف 
اأحيان اأخرى، ال�سم والتذوق، وكلما مت خماطبة اأكرث من حا�سة خالل عملية التعلم، كلما  كانت 
املعلومة، اأو ال�سلوك، اأكرث ثباًتا وفهمًا لدى امل�سارك، يف حني اأن املحا�سرات التقليدية ت�سلح 
ال�سلوكيات االإيجابية،  ا لغر�ص   اأي�سً لنقل اجلانب النظري من املعلومات، فاإن االألعاب ت�سلح 

وتغيرياجتاهات االأفراد.
املحا�سرات        ي�ساحب  الذي  امللل  وتك�سر  مرحهم،  تثري  لالأفراد،  ممتعة  عملية  االألعاب   •

التقليدية عادة.
�سماًعا.  تلقيها  متَّ  التي  الرتبوية  املعاين  تاأكيد  يف  منا�سبة  • االألعاب 
اللعب   خالل  الفرد  من  ال�سادر  فال�سلوك  الواقع،  يحاكي  تعلم  اأ�سلوب  اأقرب  هي  • االألعاب 

    يعك�ص ال�سلوك االأكرث احتمااًل باأن يقوم به الفرد يف الواقع امليداين.
االألعاب من اأكرث الو�سائل جذًبا النتباه االأفراد.• 
االألعاب تقوي العالقات االجتماعية بني اأفراد املجموعة التعليمية • 
االألعاب تزيد وتعزز ثقة الفرد بنف�سه.• 
 االألعاب تعك�ص جدية وحت�سري املعلم واجتهاده يف تو�سيل املعلومة • 

    وغر�ص ال�سلوك املطلوب ب�ستى الو�سائل.
الألعاب الرتبوية

االألعاب الرتبوية هي: »األعاب تتبنى مبداأ التعلم من خالل املمار�سة، وحتكم 
بقوانني، وحتدد �سلوك امل�ساركني املطلوب منهم القيام به،  كما حتدد النتائج 
اإىل  ت�سري  االأداء، كما  املرتتبة على  واجل��زاءات  امل��راد حتقيقها،  )االأه��داف( 
ويتم ذلك يف جو  القيام بها الإجناز مهمة ما،  االأن�سطة املطلوب  جمموعة من 

م�سطنع يحاكي الواقع«.
عند ممار�شة التعلُّم باللعب يجب مراعاة  الأمور الآتية:

)1( اختيار األعاب لها اأهداف تربوية حمددة، ويف نف�ص الوقت مثرية وممتعة.
)2( اأن تكون قواعد اللعبة �سهلة ووا�سحة وغري معقدة.

)3( اأن تكون اللعبة منا�سبة خلربات وقدرات وميول الطالب.
)4( اأن يكون دور الطالب وا�سًحا وحمدًدا يف اللعبة.

)5( اأن تكون اللعبة من بيئة الطالب.
اأ�شاليب الألعاب الرتبوية:

حل امل�سكالت: وذلك بعر�ص امل�سكلة اأمام الطالب يف موقف معني االأمر الذي يجعله يفكر مليًا يف احللول املمكنة لهذه امل�سكلة، والبحث 
يف النقاط التي ميكن اأن حتل غمو�ص امل�سكلة، فيلجاأ ب�سورة الاإرادية اإىل ا�ستخدام التفكري العلمي ال�سليم �سعيًا الإزالة الغمو�ص الذي يحول 

دون و�سوله اإىل حل امل�سكلة التي اأمامه.
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التعليم باالكت�ساف: قيام  الطالب بعدة خطوات اعتمادًا على املعلومات املتوافرة لديه، الإيجاد حلول للم�سكلة، يف جو تناف�سي يغزوه املرح 
وحب املعرفة، وكذلك اإبراز القدرات.

التدري�ص املقنن: و�سميت بهذا اال�سم الأنها تعتمد على تقليل عدد امل�سرتكني يف كل لعبة اإىل اأقل عدد ممكن بغية اإتقان اللعبة، و�سعيًا 
وراء اإي�سال املعلومة املطلوبة بو�سوح، ودون اإخفاق، وت�سهل هذه الطريقة على عملية ت�سخي�ص الطالب ح�سب املجموعات، وبالتايل معرفة 

مواطن ال�سعف عندهم بي�سر حتى يتم ت�سحيح اخلطاأ.
 التعلم الفردي: تعتمد هذه الطريقة على الطالب نف�سه حيث ميار�ص من خاللها اللعبة وحده  ووفق اإمكانياته، وقدراته العقلية واجل�سمية، 

ويقا�ص م�ستوى الطالب يف هذه احلالة اعتمادًا على االإتقان  وال�سرعة.
املناق�سة: احلوار والنقا�ص الذي غالبًا ما يكون بني املعلم وجمموعات م�سغرة اأو مكربة، ويكون يف اأغلب االأحيان ت�سحيحًا الأخطاء، 

وقعت اأو تكررت ومعلومة ا�ست�سعب على اجلميع حلها.
ا تعليم الطالب ا�سرتاتيجيات عمليات ال�سرب من خالل اأ�سابع اليدين وت�سحيح كتابة رموز االعداد  مثل    2 – 6  ومن اأمثلة ذلك اأي�سً
ي�ستخدم الطالب م�سامري من البال�ستيك امللون لتحديد رمز العدد على قطعة مثقبة من الفلني، ثم يدخل خيًطا من خالل ثقوب امل�سامري 
املرتا�سة التي ت�سكل رمز العدد 2. ومن ذلك اأي�سًا ت�سكيل احلروف اأو االأعداد بالورق اأو الفلني وتلوينها اأو �سناعتها يف املطبخ من العجني 

وو�سعها يف الفرن حتى تن�سج وهكذا.
ومن االأمثلة اأي�سًا:

-لعبة فريق القدم 
تتكون هذه اللعبة من فريق لكرة القدم معد من  كرتون اأو جم�سمات من االألعاب.

ت�ستخدم هذه اللعبة يف تعليم اجلمع والطرح يف الريا�سيات.
كيفيتها: يطلب املعلم من الطالب اأن يغم�ص عينيه ثم يخفي بع�ص الالعبني اإذا اأراد تعليم الطرح اأو ي�سيف العبني اإذا اأراد اجلمع.

-من الفائز؟
االأدوات:

1- جم�سمات لبع�ص احليوانات
2- فلني

3- جم�سم �سجرة
4- ورق ملون

خطوات اللعبة:
1- تق�سيم الطالب اإىل اأربع جمموعات وتختار كل فرقة جم�سمًا الأحد احليوانات

2-  يقوم طالب من كل فرقة ومي�سك مبج�سم احليوان اخلا�ص بفرقته
3- يخطط الفلني بالورق امللون على هيئة طرق بعدد املجموعات

4- ينطلق كل حيوان من نقطة البداية
5- كل اإجابة عن �سوؤال تعني خطوة للحيوان اإىل االأمام

6- الفائز الذي ي�سل اإىل خط النهاية اأواًل.

اإعداد: اأ. اإبراهيم ح�سن الأحمد، اأ�ستاذ لغة عربية         
                  الربنامج الرتبوي ال�سباحي، مركز تقومي وتعليم الطفل 
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املتعلم  � كان  فكلما  واالطمئنان؛  واالأم��ان،  للراحة،  كن م�سدرًا 
اأو يف البيت كلما  ي�سعر بالراحة واالأمان مع من يعلمه يف املدر�سة، 
الفهم  على  �سيكون  الرتكيز  الأن  وذل��ك  اأك��رث،  النجاح  فر�ص  كانت 

واال�ستيعاب فح�سب.
ال تكن م�سدًرا للقلق اأو الرتقب . �
اإذا اأح�ص الطالب بالنجاح ف�سيقل القلق لديه. �
ُكلَّما ف�سل الطالب زاد معدل القلق لديه. �
الو�سائل     � با�ستخدام  للتعلم  طريقة  م��ن  اأك���رث  بتقدمي  ُق���ْم 

املتنوعة:)�سمعية/ ب�سرية / حركية ، ... (.
يف  � م�سكلة  هناك  تكون  ما  فعادًة  احلفظ؛  من  اأف�سل  الفهم 

يجب  ف��ال  ول��ذل��ك  التعلم،  �سعوبات  ذوي  االأط��ف��ال  ل��دى  ال��ذاك��رة 
قليل،  ووقتًا غري  يتطلب منهم جهدًا،  الذي  الت�سميم على احلفظ 
واالأف�سل من ذلك الفهم والتطبيق  للمهارات باالإكثار من املراجعة 

الدورية )اللولبة(.
حاول فهم وتف�سري االأخطاء. من ال�سروري اأن يفهم التلميذ ما  �

اأخطاأ فيه كي ال يتكرر اخلطاأ، ومن االأوىل اأن يعرف ال�سواب لذلك 
هذه  له:  يقولوا  اأن  معه  يتعاملون  الذين  على  يجب  ولذلك  اخلطاأ، 

االإجابة/ ال�سلوك خطاأ /غري �سحيح، وال�سواب هو... .
يكون  � اأن  ال�سروري  من  فلي�ص  فردية،  كحالة  طفل  كل  ْم  َتَفهَّ

االأبناء كلهم �سواء ب�سواء، ولي�ص من املمكن اأن يكونوا كاأبناء خاالتهم 
االأع��م��ام  وك��ذل��ك  خمتلفة،  ال��واح��دة  اليد  فاأ�سابع  اأعمامهم،  اأو 

والعمات، واالأخوال واخلاالت كانوا اإخوة خمتلفني.
قم بتقدير العمل الذي اأداه املتعلم، ولي�ص املتعلم نف�سه.  �
ال تقل: اأنت ممتاز، بل قل: عملك ممتاز. �
للعمل       � اال�ستعداد  ال�سروري  فمن  ال��ع��الج.  من  خري  الوقاية 

املطلوب والتدريب عليه قبل وقت كاف، كما نفعل يف حياتنا العادية 
فنحن ن�ستعد لل�سفر قبله بفرتة لي�ست ق�سرية، وكذلك ملو�سم الربيع 

اأو ال�سيف،...
كن مرحًا / مرنًا / متفائاًل. مل يعد التعليم بالتلقني كما كان  �

بروح  التعليم  اأ�سبح  بل  املخيفة  والنربة  العبو�ص  بالوجه  وال  اآنفا، 
املتعلمون من  يحتاجه  وال�سعور مبا  واحلنان،  واالأمومة،  االأبوة،  من 
واملرونة  والنجاح،  باخلري  مب�سر  بالتفاوؤل  م�سرق  ووجه  روح جميلة 
اأن  اليوم ميكن  يتحقق  ال�سدة، فما مل  اأو  ولي�ص باحلدة  التعامل  يف 

يتحقق غًدا.

ا�ستخدم مواهبك وذكاءك املتعدد )فني – مو�سيقي – ر�سم–  �
�سوت(.
اْبِن عالقات طيبة مع املتعلمني. �
اأنه      � ت��رى  َم��ْن  اأو  روؤ�سائك،  اأو  زمالئك،  من  امل�ساعدة  اطلب 

ميكن اأن ي�ساعدك من دون حرج.
ك��ن ق��دوة يف ال��ن��ظ��ام، وال��رتت��ي��ب. وال��ث��ب��ات وجميع ال��ع��ادات      �

وال�سلوكيات التي حتب اأن تراها يف املتعلم.
العادل يف  � واالأب  امللك،  اأ�سا�ص  فالعدل  مع اجلميع.  عاداًل  كن 

اأو  االأبناء  بني  التمييز  الأن  جميعها؛  القلوب  ميتلك  اأبنائه  بني  بيته 
املتعلمني يجعل امل�ساعر متباينة وخمتلفة نحو الوالد اأو املعلم، وهذا 
التباين يخلق �سعوًرا بالظلم اأو عدم الر�سا والقبول، ومن اأجل هذا 
يكون يف  اأن  يجب  الذي  بالعدل  ال�سماوية جميعها  الديانات  اأو�ست 

االأمور جميعها �سغريها وكبريها حتى لو كانت مادية اأو معنوية.

اإعداد: اأ.�سمري �سحات حممد املالح 
اأ�ستاذ لغة العربية

الربنامج الرتبوي ال�سباحي - مركز تقومي وتعليم الطفل                                     
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حلول عملية
ملواجهة امل�شكالت النمائية

ي�سري  بحيث  التعليمية،  وامل��واد  االأ�ساليب  “تعديل  باحللول  يق�سد 
يف  ا�سطرابًا  اأو  تعلمية،  �سعوبات  يعانون  الذين  التالميذ  باإمكان 

القدرات التعليمية اأداء االأعمال التعليمية ب�سهولة وي�سر”.
اإذ  و�سنتناول التعديالت التي يتبناها املعلم من اأجل هوؤالء التالميذ، 
اإن من املالحظ اأن العديد من امل�سكالت التعليمية تعالج عالجًا بطيئًا، 
بينما يظل البع�ص منها من دون عالج. وما دام االأمر كذلك، فال بد 
من بذل اجلهود جلعل حياة الطالب اأ�سهل رغم وجود هذه ال�سعوبات.

ولقد و�سعت هذه الت�سويات مل�ساعدة التلميذ على التكيف مع امل�سكلة، 
ولي�ص على حلها، كما �سيغت الت�سويات على وفق ما يجب على املعلم 
عمله، وهي تندرج حتت اأربع فئات من �سعف القدرات التعليمية، وهي:

اأوًل � �سعف الإدراك ال�سمعي.
ثانياً �  �سعف الإدراك الب�سري.
ثالثاً- �سعف التعبري اللفظي.
رابعاً – �سعف الأداء احلركي.

اأوًل ـ �شعف الإدراك ال�شمعي:
الأعرا�س العامة:

�سوت. اأي  �سماع  عند  ب�سرعة  ين�سغل  اأو  • ي�سرد 
االإيقاع  لها  التي  الكلمات  اأو  االأ�سوات  متييز  اأو  حتديد  ي�ستطيع  • ال 

نف�سه، من مثل: ناب، تاب، باب.
االإر�سادات  ينفذ  ال  اأي  له.  توجه  التي  ال�سفوية  التوجيهات  ينفذ  • ال 

والتعليمات.
يفهمه. اأو  ي�سمعه  ما  تذكر  يف  �سعوبة  • يجد 

�سفهيًا. له  تقدم  مواد  يف  الرئي�سة  الِفَكر  حتديد  يف  �سعوبة  • يجد 
�سوتًا  املتقاربة  �سيما  وال  احلروف،  اأ�سوات  تعلم  يف  �سعوبة  • يجد 

كالذال والظاء مثاًل.
اال�ستماع. من  القليل  تتطلب  التي  االأعمال  • يف�سل 

الت�سويات املحتملة:
-  ا�ستخدم اجلمل الق�سرية عند طلب اأي �سيء اإىل مثل هذا التلميذ.

- ا�ستخدم اأ�سرطة الت�سجيل ذات الدقة البالغة.
يبا�سر  اأن  قبل  املطلوب عملها  التوجيهات  اإعادة  التلميذ  اإىل  - اطلب 

يف اأدائها.
اأثناء  يف  اإليه  النظر  تركيز  مع  ودق��ة  بو�سوح  التلميذ  اإىل  حت��دث   -

احلديث.
- ا�ستخدم االإ�سارات اليدوية يف اأثناء اإعطائه التوجيهات واالإر�سادات؛ 

لتعزيز فهمه ملا ي�سمع.
�سماعات  اأو  القطن،  اأو ح�سوات من  لالأذن،  ب�سدادات  التلميذ  زود   -
�سوت  ب��اأي  يت�ستت  ال  لكي  م�ستقل؛   لعمل  اأدائ��ه  عند  لل�سوت  عازلة 

ي�سمعه يف اأثناء ذلك.

- ا�سمح للطفل بالهم�ص حني يقراأ قراءة �سامتة.
- ا�ستخدم لغة دقيقة عند اإعطاء التوجيهات.

- اجعل التوجيهات ال�سفوية ب�سيطة، وا�ستخدم املفردات التي تنا�سب 
م�ستوى التلميذ.

- قلل من التوجيهات ال�سفوية.
اأن  دون  وثالثة من  ثانية  مرة  التوجيهات  الإع��ادة  ا�ستعداد  على  - كن 

تبدي ت�سجرًا اأو ملاًل.
- قبل توجيه التلميذ باأية كلمة امل�سه من يده اأو كتفه؛ لينتبه اإليك. 

ثانيًا ـ  �شعف الإدراك الب�شري:
الأعرا�س العامة:

الب�سرية. باملثريات  انتباهه  • يت�ستت 
مركزًا. ب�سريًا  اهتمامًا  يتطلب  الذي  العمل  • يتجنب 

يراه. ما  تذكر  ي�ستطيع  • ال 
القراءة. اأثناء  يف  االأ�سطر  اأو  الكلمات  متابعة  ي�ستطيع  • ال 

• يخلط بني احلروف املت�سابهة �سكاًل، مثل: اجليم، واحلاء، واخلاء.
ي�سعب  مما  م�ستوية،  كتابة  االأرقام  اأعمدة  كتابة  يف  �سعوبة  • يجد 

عليه العمليات احل�سابية.
املت�سابهة. االأ�سكال  حتديد  عن  • يعجز 

الت�سويات املحتملة:
- ا�ستخدم اأوراق عمل بفراغات م�ساعفة.

- اقعد الطالب يف ال�سف االأمامي بعيدًا عن النوافذ.
- اطلب اإىل التلميذ االإجابة �سفويًا عن االختبارات التي ال حتتاج اإىل 

كتابة حتريرية.
يكرر  التي  واالأح��رف  االأرق��ام  الطالب من��اذج من  األ�سق على درج   -

كتابتها مقلوبة. 
- اكتب اأوراق العمل املعطاة للطفل كتابة وا�سحة.

- ا�ستخدم اأوراق العمل اأو الكتب الدرا�سية بداًل من االعتماد على نقل 
اجلمل اأو االأ�سئلة عن ال�سبورة.

- اطلب اإىل الطالب اأن يبقَي اأعلى ُدْرِجه نظيفًا من املواد التي ال عالقة 
لها بالدر�ص قبل البدء باأي عمل.

- ام�سح ال�سبورة  قبل البدء باأي عمل جديد.
- ا�سمح للطالب اأن ي�ستخدم اإ�سبعه اأو موؤ�سرًا عند القراءة. 

- اكتب حروف املد يف الكلمة بلون خمالف.
التلميذ  للم�سائل احل�سابية، وذلك مل�ساعدة  ا�ستخدم ورق املربعات   -

على كتابة اأعمدة االأرقام كتابة م�ستوية.
- غطِّ اجلزء غري امل�ستخدم من الورقة، لكي ال يت�ستت الطالب مبا فيه.

- زود الطالب باإر�سادات كتابية ق�سرية اأو دالالت ت�سويرية.
- اجعل التمرينات ق�سرية بحيث ال يتجاوز التمرين ربع ال�سفحة اأو 

ن�سفها يف كل مرة.
- دع الطالب يقرتب من ال�سبورة عندما ينقل �سيئًا عنها.

- اأ�سر اإىل الكلمات اأو اجلمل اأو امل�سائل التي تقراأ عن ال�سبورة.
غ مربعًا على قطعة من الورق لت�سعه فوق الكلمة اأو امل�ساألة التي  - فرِّ

يعاجلها؛ ليت�سنى للطفل الرتكيز عليها.
- زود الطالب بورق ملون لكتابة الواجبات؛ الأن الورق االأبي�ص امل�سقول 

يتعب نظره.

ركن المعلم

31العدد ال�سابع - �سبتمرب 2010



ثالثًا- �شعف التعبري اللفظي:
الأعرا�س العامة:

املفردات. ا�ستعمال  يف  �سعفًا  • يظهر 
الكلمات. نطق  يف  • يخطئ 
بطالقة. التعبري  يجيد  • ال 

املناق�سات. يف  ي�سارك  ال  الكالم،  • قليل 
املفهومة. غري  اأو  املنا�سبة  غري  الكلمات  • ي�ستعمل 

واحدة. بكلمة  يجيب  اإذ  احلديث  يف  اجلمل  ي�ستخدم  • ال 
والتحدث.... والكتابة،  كالقراءة،  اللغة:  جماالت  يف  • �سعيف 

يقول. ما  تكرار  اإىل  • مييل 
الت�سويات املحتملة:

عن  عجزه  عند  احلركة  اأو  االإ�سارة  ا�ستخدام  على  الطالب  �سجع   -
اإيجاد الكلمة املنا�سبة للتعبري عن نف�سه.

- اأعط الوقت الكايف للح�سول على اال�ستجابة ال�سفوية.
-  اجعل ح�س�ص القراءة ت�سمل مزيدًا من القراءة ال�سامتة بداًل من 

القراءة ب�سوت عاٍل.
- �سحح اأخطاء القواعد باإعادة �سياغة الكالم.

ال�سوؤال  األ��ِقِ  ال�سفوية  اال�ستجابة  على  احل�سول  االأم��ر  يتطلب  حني   -
بحيث تكون االإجابة عنه اختيارًا واحدًا من متعدد.

هو  يتطوع  حني  فقط  الطالب  ا�ستدِع  جماعيًا  النقا�ص  يكون  حني   -
باالإجابة.

اإجابة  ا�ستجابة  اأية  ت�سكل  بحيث  مفتوحة  نهايات  ذات  اأ�سئلة  األ��ِق   -
�سحيحة.

- امنح الطالب فر�سة احل�سول على عالمات اإ�سافية.
- زود الطالب بالكلمة املنا�سبة حني ي�سعب عليه التفكري بها.

رابعًا – �شعف التاآزر احلركي:
الأعرا�س العامة:

والقفز. اجلري  يف  �سعوبة  فيجد  الر�ساقة  • تعوزه 
احلركة  تتطلب  التي  واالأل��ع��اب  البدنية  الرتبية  ح�سة  يتجنب   •

الريا�سية.

ببطء. • يتحرك 
باالأ�سياء  اال�سطدام  الغرفة من دون  • يجد �سعوبة يف احلركة حول 

التي توجد يف طريقه.
يف  وكذلك  واالأرق��ام  احلروف  تتبع  يف  �سعوبة  ويجد  رديء  خطه   •

الكتابة والتلوين.
يق�سد. اأن  دون  من  وك�سرها  االأ�سياء  حتطيم  يف  • يت�سبب 

الت�سويات املحتملة:

ي�سجل  باأن  اأو  االختبار  اأ�سئلة  �سفويًا عن  يجيب  باأن  للطالب  ا�سمح   -
االإجابات على �سريط ت�سجيل.

- ال�سق على الدرج منوذج االأحرف واالأرقام التي يكرر كتابتها كتابة 
معكو�سة.

- اطلب اإىل الطالب كتابة االإجابة فقط ولي�ص كامل اجلملة.
ر فر�سًا دورية للتحركات املق�سودة داخل الغرفة. -  وفِّ

ر اأقالم تلوين باألوان اأ�سا�سية، وكذلك طبا�سري واأقالم ر�سا�ص. - وفِّ
االأطفال على  مل�ساعدة  بامل�سائل احل�سابية  ر ورق مربعات خا�ص  وفِّ  -

كتابة اأعمدة االأرقام كتابة م�ستوية.
- لتكن االأدراج يف غرفة ال�سف مت�سلة باملقاعد وذلك لتجنب احلركة 

واالأ�سوات املزعجة.
- احفظ كتب الطالب على الرف بداًل من االأدراج.

ْرج قبل كل در�ص  - اطلب اإىل الطالب و�سع الكتب ال�سرورية على الدُّ
واإرجاعها اإىل الرف بعد انتهاء الدر�ص.

- اطلب اإىل الطالب اأن ي�سع عالمة )نعم( اأو )ال( يف اختبار ي�ستخدم 
هذا النوع من االأ�سئلة، اأو ا�ستخدم اختبارات االختيار من متعدد.

- �سع �سريطًا ال�سقًا لتحديد مكان التلميذ يف الف�سل.
- �سع قطعة من ال�سجاد على االأر�ص لتحديد امل�ساحة امل�سموح للطفل 

العمل بها.
النقاط  من  ت�سجيعي  ر�سيد  على  احل�سول  فر�سة  الطالب  اأع��ط   -

مقابل عمل امل�ساريع اأو االأن�سطة التي تطلبها.
- ا�سمح للطالب بالوقوف اأو الركوع على ركبتيه ما دام يعمل املطلوب.
- ا�سمح للطالب بوقت كاف للقعود اأو التمدد على االأر�ص اإن �سعرت اأنه 

بحاجة اإىل ذلك من خالل لعب بع�ص التمارين امل�سرتكة بينك وبينه.
- حدد مكانًا وا�سحًا لو�سع االأدوات االإ�سافية للف�سل من مثل: )اأدوات 
الر�سم، االأقالم، االألعاب ...( و�سع لوحة لتحديد هذا املكان للو�سول 

اإليه ب�سرعة.
-  �سع جدواًل لتحديد وقت الن�ساط املطلوب اإىل الطالب ونوع الن�ساط.
- ا�سمح ببع�ص الن�ساطات التي ت�ستلزم ا�ستعمال ال�سبورة حيث يتطلب 

ذلك املزيد من احلركة.
   

اإعداد: اأ. �سامل حطاب 
مدير الربنامج الرتبوي امل�سائي

مركز تقومي وتعليم الطفل
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نظرية الذكاءات املتعددة وفئة �شعوبات التعلم

هم  الفئة  هذه  اأف��راد  اأن  التعلم  �سعوبات  تعريف  من  يظهر 
التعلم  و�سعوبات  املتو�سط،  ف��وق  اأو  املتو�سط  ال��ذك��اء  ذوي  من 
الدرا�سية،  املهارات  جميع  يف  تكون  ال   اأنها  مبعنى  �ساملة  لي�ست 
“غاردنر” يف الذكاءات  )التح�سيل االأكادميي(، وجاءت نظرية 
راأت  حيث  التعلم  �سعوبات  لظاهرة  قويًا  تف�سريًا  تقدم  املتعددة 
العقلية  القدرات  اأو  الذكاء  اأن��واع من  ثمانية  االأف��راد ميتلكون  اأن 
املتعددة واملوزعة على اأجزاء الدماغ املختلفة، واأن هذه الذكاءات 
تنمو ب�سكل متفاوت من فرد الآخر، واأن ال�سعوبة التعلمية حتدث 
عندما ي�ساب اجلزء اأو اخلاليا الع�سبية امل�سوؤولة عن هذا الذكاء 
الفرد،  حياة  مراحل  من  مرحلة  يف  حتدث  معينة  اإ�سابة  نتيجة 
املناطق  يف  التعلم  �سعوبات  ذوي  عند  االإ�سابة  تكون  ما  وغالبًا 
وال��ق��درات/ اللفظية/اللغوية  ال��ق��درات  عن  امل�سوؤولة  الدماغية 

االأخرى  ذكاءاتهم  اأو  قدراتهم  تكون  بينما  الريا�سية/املنطقية، 
�سليمة وتعمل بكفاءة قد تكون مرتفعة، ومن املمكن اأن ي�سلوا من 

خاللها اإىل مراحل متقدمة يف �سلم االبتكار واالإبداع. 

كل من  تف�سري  بني  ما  املتعددة حلد  الذكاءات  نظرية  جمعت 
النظرية الطبية الع�سبية، والنظرية املعرفية والنظرية ال�سلوكية 
بالعدالة  يت�سم  باأ�سلوب علمي منطقي  البيئية/الرتبوية  والنظرية 
.)Changeux & Princeton 2000( واملرونة وال�سمولية

الزائدة  اأو احلركة  الن�ساط  الطالب ذوي فرط  فئة  اأ�سبحت 
ج�سمي/ ذك��اء  ذوي  املتعددة  ال��ذك��اءات  نظرية  �سوء  يف  الذين  
خالل  من  التعلم  عملية  يف  منه  اال�ستفادة  ميكن  وال��ذي  حركي، 
هذا  وا�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  على  تبني  مناهج  واإع���داد  تطوير 
خالل  من  يتعلمون  الذين  الب�سريون  الطالب  وكذلك  ال��ذك��اء، 
الب�سرية،  املج�سمات  اأو  النماذج  خ��الل  من  اأو  الب�سر  حا�سة 
والذين كان يتم ت�سخي�سهم على اأنهم يعانون د�سلك�سيا، اأ�سبحوا 
والر�سوم(،  )الفراغات  املكاين  الذكاء  خالل  من  يتعلمون  االآن 
واأمكن ت�سميم مناهج ت�ساعدهم على النجاح يف احلياة الدرا�سية 

.)Armstrong، 2003(

يف  �سعوبة  يجد  احل�سابية  امل��ه��ارات  يف  ال�سعيف  الطالب 
اأو على منطق  باعتماده على قانون ح�سابي،  تعلم عملية ح�سابية 
ريا�سي، الأنه يتعلم القوانني الريا�سية والعمليات احل�سابية فقط 
من خالل مبحث اأو مادة الريا�سيات وكاأنها ال ُتدر�ص اإال من خالل 

لغة االأرقام فقط، وال عالقة لها مبيادين املعرفة االأخرى، اأو اأمناط 
الذكاءات االأخرى، والتي ميكن لنا اأن نتخذ من م�سمون اإحداها 
و�سيلة لتدري�ص م�ساألة ح�سابية، اأو قانون ريا�سي، يقربه اإىل ذهن 
الطالب، ويجعله اأكرث ا�ستجابة وتقباًل للريا�سيات ومبادئها، بداًل 
من االعتماد يف ذلك على الذكاء املنطقي/الريا�سي ورموزه فقط. 
اأثبتت جميع الدار�سات التي تناولت العالقة بني ا�سرتاتيجيات 
اأن هذه  نظرية الذكاءات املتعددة والطلبة ذوي �سعوبات التعلم، 
الطلبة،  من  الفئة  هذه  وتدري�ص  تعليم  يف  فاعلية  ذات  النظرية 
ازديادًا  الدرا�سي لديهم  التح�سيل  ازدياد  اإذ ظهر ذلك جليًا يف 
.)Hodge، 2005( ملحوظًا وارتفاع مفهوم وتقدير الذات عندهم

درا�سة   )Elfers & Seitz، 2001( و�سيايتز  اإلفرز  اأج��رى 
يف  املتعددة  ال��ذك��اءات  نظرية  فاعلية  ع��ن  الك�سف  اإىل  هدفت 
�سعوبات  ذوي  الطلبة  منها  يعاين  التي  التعلم  �سعوبات  معاجلة 
الطلبة  و�سع  على  فكرتها  تقوم  الريا�سيات،  جم��ال  يف  التعلم 
)االأق��ران(  القرناء  مبخترب  ي�سمى  فيما  )اأزواج(  ثنائي  ب�سكل 
مل�سروع العلوم، حيث يتم اإقران كل طالبني معًا تبعا ملواطن القوة 
اآخر  طالب  مع  طالب  كل  و�سع  يتم  حيث  لديهم،  التي  وال�سعف 
يعاك�سه يف مواطن القوة وال�سعف التي لديه، فمثاًل طالب قوي يف 
يجل�ص  االجتماعي  الذكاء  الريا�سي/املنطقي و�سعيف يف  الذكاء 
مع طالب قوي يف الذكاء االجتماعي و�سعيف يف الذكاء الريا�سي/
ريا�سية/عددية،  مهارات  تدري�سهم  ويتم  وه��ك��ذا...  املنطقي، 
وطالبة  طالبًا   )16( عددهم  بلغ  و�سابطة  جتريبية  مبجموعتني 
من طالب ال�سف التا�سع من ذوي �سعوبات تعلم الريا�سيات، ويف 
املجموعة التجريبية مت تطبيق مقايي�ص الذكاءات املتعددة على كل 
طالب، وتبعا لنتائجها متت املزاوجة بني الطلبة، بحيث يجل�ص كل 
طالب مع الطالب الذي يخلفه يف جوانب القوة وال�سعف، اأما يف 
املجموعة ال�سابطة فقد متت املزاوجة بني الطلبة ب�سكل ع�سوائي 

)و�سع كل طالبني معًا بطريقة ع�سوائية(.
وب�سفة عامة اأثبتت جميع الدرا�سات التي تناولت العالقة بني 
�سعوبات  ذوي  والطلبة  املتعددة  الذكاءات  نظرية  ا�سرتاتيجيات 
التعلم، اأن هذه النظرية ذات فاعلية يف تعليم وتدري�ص هذه الفئة 
من الطلبة، ظهر ذلك جليًا يف ازدياد التح�سيل الدرا�سي لديهم 
 Hodge،( ازديادًا ملحوظًا وارتفاع مفهوم وتقدير الذات عندهم

.)2005
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اأن  ت��رى  املتعددة  ال��ذك��اءات  نظرية  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
�سعوبات التعلم قد حتدث يف اأي نوع من اأنواع الذكاءات املتعددة، 
اأي اأن �سعوبات التعلم ال تقت�سر فقط على الذكاء املنطقي والذكاء 
اللغوي، بل قد حتدث يف الذكاء املكاين حيث تظهر على �سكل عدم 
القدرة على حتديد االجتاهات اأو حتديد موقع اجل�سم يف الفراغ 
اأو عدم القدرة على التعرف على الوجوه اأو االأماكن اأو االأ�سياء، اأما 
ال�سعوبات التي حتدث يف الذكاء اجل�سمي/احلركي فتظهر على 
�سكل عدم قدرة الفرد على تنفيذ اأو اأداء حركات معينة اأو التحكم 
يف قب�ص االأ�سياء، وهكذا...ولكن نواحي الق�سور اأو ال�سعف هذه 

تعمل ب�سكل م�ستقل عن بع�سها البع�ص )جابر، 2003(.

ال��ذك��اءات  ا�ستخدام نظرية  فاعلية  واأب��ح��اث ح��ول  درا���س��ات 
ال��ق��راءة  )�سعوبات  التعلم  �سعوبات  فئة  تدري�س  يف  امل��ت��ع��ددة 

والكتابة(:
 اأجرى بيلتزام )Beltzm، 1995( درا�سة حاله على )7( من 
طالب مدر�سة خا�سة بتعليم الطالب ذوو �سعوبات التعلم، بهدف 
الطالب  لدى  القوة  مواطن  حتديد  باالإمكان  كان  اإذا  ما  معرفة 
للذكاءات  “غاردنر”  نظرية  با�ستخدام  التعلم  �سعوبات  ذوي 

املتعددة، وا�ستخدام جماالت القوة تلك لتدري�سهم. وقد ا�ستخدم 
املف�سل  التعلم  منط  لتحديد  ا�ستبانه  التالية:  االأدوات  الباحث 
وقد  الفيديو.  با�ستخدام  والت�سجيل  الطبيعة،  وملالحظة  لديهم، 
مواطن  “غاردنر” ت�ساهم يف حتديد  نظرية  اأن  النتائج  اأظهرت 
يف  وت�ساعد  التعلم،  �سعوبات  ذوي  الطالب  لدى  القوة  وجماالت 
رفع م�ستوى النجاح لديهم مما يحتم على املدار�ص �سرورة تبني 

هذه النظرية يف اأ�ساليب التقييم وتخطيط الدرو�ص التعليمية.
واأجرت كار�سون )Carson، 1995( درا�سة هدفت اإىل حتديد 
ثقافية  وخلفيات  متنوعة  ذكائية  ق��درات  ذوي  من  الطلبة  ق��درة 
من  الدار�سة  عينة  وتكونت  الريا�سية،  امل�سائل  حل  على  خمتلفة 
جمموعة �سابطة �سملت )59( طالبًا در�سوا عمليات حل امل�سائل 
جتريبية  وجمموعة  التقليدي  االأ���س��ل��وب  با�ستخدام  الريا�سية 
با�ستخدام  الريا�سية  امل�سائل  حل  در�سوا  طالبًا   )59( �سملت 
اختيار  ومت  املتعددة،  الذكاءات  نظرية  واأ�ساليب  ا�سرتاتيجيات 
العرقية  واالأ�سول  لتمثيل كل ف�سل درا�سي  عينة طبقية ع�سوائية 
فيه علي النحو التايل )اأ�سول اأ�سبانية %33، اأ�سول اأفريقية 2%، 

.)% واأ�سول هندية %2، اأ�سول بي�ساء غري اإ�سبانية 60 
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الذين  والطلبة  تعلمية  �سعوبات  يعانون  الذين  الطلبة  وزع 
هذه  على  وفهمها  وكتابتها  االإنكليزية  اللغة  يف  �سعف  يعانون 
اإىل  البعدية  التح�سيلية  االختبارات  نتائج  اأ�سارت  ال�سفوف، 
حت�سيل  يف   )a  >  0.05( اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود 
اأفراد  الطلبة ول�سالح املجموعة التجريبية، ووجود حت�سن لدى 
املجموعة التجريبية يف اأ�سلوب حل امل�سائل ونوعية احللول التي 

يقدمونها ومدى دقتها.
اأما درا�سة “روكا” )Rocka، 1997( هدفت اإىل معرفة اأثر 
وتفعيل  املتعددة يف حت�سني  الذكاءات  نظرية  وتطبيق  ا�ستخدام 
اأ�سلوب احلوا�ص املتعددة يف تدري�ص القراءة والكتابة لدى عينة 
من )30( طالبًا وطالبة ملدة �سنتني درا�ستني، حيث مت تدري�ص 
الذكاءات  وا�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  با�ستخدام  والكتابة  القراءة 
مع  بالتزامن  املتعددة  احلوا�ص  اأ�سلوب  مع  بالتزامن  املتعددة 
اأ�سلوب احلوا�ص املتعددة وقد مت جمع البيانات من خالل االأدوات 
توثيق  امل��ت��ع��ددة،  ال��ذك��اءات  نظرية  ح��ول  حما�سرات  التالية: 

اأعمال الطالب واإنتاجهم، وت�سجيل الفيديو، واملالحظة  والتغذية 
الذكاءات  نظرية  ا�ستخدام  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  الراجعة، 
املتعددة يو�سع من مفهوم وا�ستخدام اأ�سلوب احلوا�ص املتعددة يف 
تعليم القراءة والكتابة انعك�ص على حت�سن يف التح�سيل الدرا�سي 

فيهما. 
اأ�سلوب  تطوير  بهدف  درا�سة   )Jean، 2000( جني  واأج��رت 
نادت  الذي  الذكاء  وتعدد  تنوع  من  وي�ستفيد  يهتم  جديد  درا�سي 
به نظرية “غاردنر” للذكاءات املتعددة مع عينة من الطالب ذوي 
�سعوبات تعلم وذوي ت�ستت االنتباه ويت�سفون بتدين يف التح�سيل 
الدرا�سي وارتفاع ن�سبة الغياب لديهم عن املدر�سة، وكان ال�سوؤال 
نظرية  على  املبنية  ال��درو���ص  فاعلية  م��ا  ل��ل��درا���س��ة:  الرئي�سي 
الدرا�سي يف  التح�سيل  املتعددة يف حت�سني  “غاردنر” للذكاءات 
القراءة ون�سبة احل�سور لدى الطالب ذوي �سعوبات التعلم وذوي 

ت�ستت االنتباه؟            
اأظهرت النتائج فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الذكاء املتعدد 
يف تخطيط وبناء الدرو�ص مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم وذوي 
االأ�ساليب  هذه  مع  وتفاعل  جتاوب  اأظهروا  الذين  االنتباه  ت�ستت 
مبعدل  للح�س�ص  ح�سورهم  ن�سبة  ارتفعت  كذلك  والن�ساطات، 

كبري.
العالقة   )Snyder، 2000( �سنايدر  درا�سة  فح�ست  بينما 
)املبنية  التقليدية  وغري  التقليدية  التدري�ص  اأ�ساليب  من  كل  بني 
الدرا�سي  التح�سيل  وم�ستوى  املتعددة(،  الذكاءات  نظرية  على 
لدى طلبة املرحلة االبتدائية، وقد وزع الباحث اأفراد عينته البالغ 

اعتمد يف  متكافئتني حيث  على جمموعتني  عددها )35( طالب 
بينما  التقليدية،  التدري�ص  اأ�ساليب  االأويل على  املجموعة  تدري�ص 
اأن�سطتها  اأ�ساليب اأعدت  اعتمد يف تدري�ص املجموعة الثانية على 
وفقًا لنظرية الذكاءات املتعددة، وقد اأظهرت النتائج وجود فروق 
املجموعتني  يف  الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  بني  اإح�سائيًا  دالة 
ل�سالح املجموعة التي اعتمدت اأ�ساليب التدري�ص فيها على نظرية 
نظرية  على  القائمة  التدري�ص  اأ�ساليب  اأي  املتعددة،  الذكاءات 
الدرا�سي  التح�سيل  اإىل رفع م�ستوى  اأدت  املتعددة قد  الذكاءات 

لدى اأفراد العينة.
اإىل   )Low et al. 2001( وزمالوؤه”  “لوو،  درا�سة  هدفت 
على  القائمة  التدري�ص  واأ�ساليب  االأن�سطة  فعالية  مدى  معرفة 
والكتابة  القراءة  مهارات  حت�سني  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية 
ترجع  والتي  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  االأطفال  من  عينة  لدى 
طالبًا   )25( عددهم  بلغ  والكتابة  القراءة  بتعلم  عهدهم  لقرب 
والذين  االبتدائي  والرابع  االأول  ال�سفني  واأي�سًا الأطفال  وطالبة، 
“لوو  ا�ستخدم  وقد   .)19( عددهم  بلغ  تعلم،  �سعوبات  يعانون 
وزمالوؤه” يف هذه الدار�سة عدة ا�سرتاتيجيات تعليمية قائمة كلها 
على نظرية الذكاءات املتعددة. وقد ك�سفت نتائج القيا�ص البعدي 
لهذه الدرا�سة عن وجود حت�سن كبري لدى جميع اأفراد العينة يف  
مهارات القراءة والكتابة واال�ستماع مقارنة بنتائج القيا�ص القبلي، 
الذكاءات  نظرية  عن  املنبثقة  التدري�ص  اأ�ساليب  اأن  يعنى  مما 
املتعددة قد اأدت اإىل حت�سني مهارات القراءة والكتابة لدى اأفراد 

العينة مبا يف ذلك االأطفال الذين يعانون �سعوبات التعلم.
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 )Burman & Evans، 2003( واإيفان�ص  بيورمان  وق��ام 
با�ستخدام  ال���ق���راءة  م���ه���ارات  حت�سني  اإىل  ه��دف��ت  ب��درا���س��ة 
ا�ستخدام  اأثر  ومعرفة  املتعددة،  الذكاءات  نظرية  ا�سرتاتيجيات 
الوالدين  هذه اال�سرتاتيجيات على زيادة درجة تفاعل وم�ساركة 
الدار�سة  طبقت  اأبنائهم،  تعليم  عملية  يف  املدر�سة  مع  وتعاونهم 
املتدين  التح�سيل  ذوي  من  الثاين  ال�سف  يف  طالبًا   )27( على 
تعلموه،  ما  وتذكر  القراءة  تعلم  ويعانون �سعوبات يف  القراءة  يف 
والأغرا�ص القيا�ص القبلي مت تطبيق اختبار حت�سيلي يف القراءة 
ثم حتليل  قراءتها  الطالب  من  يطلب  كلمة خمتلفة  ي�سم )40( 
وعيهم  م��دى  ملعرفة  ل��الآب��اء  م�سح  واإج����راء  ال��ط��الب،  اإج��اب��ات 
التي  واالأ�سباب  اأبناوؤهم  منها  يعاين  التي  القرائية  بامل�سكالت 
اجتاهات  ملعرفة  م�سح  اإج��راء  مت  كذلك  الدرا�سة،  يف  يتبعونها 
والديهم  من  يتلقونه  ال��ذي  الدعم  وم��دى  ال��ق��راءة  نحو  الطلبة 
تطبيق  مًت  ثم  منها،  يعانون  التي  القرائية  ال�سعوبات  ملواجهة 
الربنامج التعليمي املبني على نظرية الذكاءات املتعددة لتدري�ص 
يف  الوالدين  اإ���س��راك  خاللها  مت  اأ�سبوعا،   )13( مل��دة  ال��ق��راءة 
لهم حتتوى  يومية  )ر�سائل(  ن�سرات  اإر�سال  الربنامج من خالل 
مت  ال���ذي  واالأ���س��ل��وب  امل��در���س��ة  يف  للطالب  تدري�سه  مت  م��ا  على 
االأ�سلوب  نف�ص  وتطبيق  متابعة  منهم  يطلب  ثم  معه،  ا�ستخدامه 

معه عند تدري�سه الواجب البيتي.
االختبار  تطبيق  اإع��ادة  مت  الربنامج  تطبيق  من  االنتهاء  بعد 
اأح��رزوا  الذين  الطالب  ن�سبة  اأن  فوجد  للقراءة،  التح�سيلي 

وعند   ،%  70 ن�سبة  اإىل  و�سلت  االختبار  على  مرتفعة  عالمات 
القراءة عرّب الطالب  تطبيق قائمة م�سح اجتاهات الطالب نحو 
اأما  االأ�سلوب،  بهذا  ال��ق��راءة  لدرا�سة  ودافعيتهم  حما�سهم  عن 
فقد  التعليمية  العملية  مع  وتفاعلهم  الوالدين  مل�ساركة  بالن�سبة 
البيتية  للواجبات  متابعتهم  زي��ادة  خالل  من  ظهر  كما  ارتفعت، 
فهم  عدم  اأو  م�سكلة  وج��ود  حالة  يف  املتكررة  واالأ�سئلة  الأبنائهم 

لكيفية تطبيق االأ�سلوب التعليمي اجلديد. 

اإعداد: اأحمد عبد العزيز

املرجع:
التعلم:  و�سعوبات  املتعددة  الذكاءات  “نظرية 

برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة والكتابة”. 
تاأليف دكتور/ �سباع العنيزات 

دار الفكر – اململكة الأردنية الها�سمية
الطبعة الأوىل 2009   

استخدام أسلوب 
تعدد احلواس يف 
القراءة والكتابة 

مع نظرية الذكاءات 
املتعددة حيسن 

التحصيل الدراسي.
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ق�شة جناح طالبة يف الربنامج الرتبوي ال�شباحي مبركز تقومي وتعليم الطفل 

وعرب  جناح  “�شمر”… ق�شة 
“�سمر”، طالبة ت�سع ن�ساًطا واإبداًعا، تاأخذ من يتحدث معها 
�سفوها  رت  عكَّ التي  اجلميلة،  والطفولة  ال���رباءة  من  رحلة  يف 
العربية،  اللغة  يف  )الد�سلك�سيا(  ال�سديد  القرائي  الع�سر  عقبة 
وذكائها  باإ�سرارها  متكنت  ولكنها  التذكر،  يف  �سعٍف  بجانب 
ومبجهود اأ�سرتها ومب�ساعدة مركز تقومي وتعليم الطفل لها، والذي 
�سخر نف�سه مل�ساعدتها يف مواجهة هذه العقبة والتكيف معها، اأن 
فنية  موهبة  اأثمر  وال��ذي  االأك��ادمي��ي،  اجلانب  يف  جناحها  تظهر 

رائعة، ت�ستحق الذكر.
وفيما يلي ن�ستعر�ص رحلة “�سمر” وحتديها ل�سعوبات التعلم 

مع والدتها وفريق عمل مركز تقومي وتعليم الطفل.
�ساألنا والدتها يف بداية لقائنا، متى اكت�سفت موهبة �سمر؟

ال�سف  يف  حاليًا  �سمر  ابنتها  اأن  الوالدة  ذك��رت  البداية  يف 
لكنها  �سديًدا،  قراءٍة  ع�سَر  تعاين  كانت  وقد  االبتدائي،  ال�ساد�ص 

كانت جيدة يف اللغة االإنكليزية واالأعمال الفنية.
كيفية  خالل  من  �سمر  بذكاء  دوم��ًا  اأح�س�ست  لقد  واأ�سافت: 
بدوري  اأنا  بداأت  ولقد  االجتماعية،  وعالقاتها  لالأ�سياء،  ترتيبها 
يف غر�ص القيم وال�سلوك اجليد بداخلها، لكن موهبتها احلقيقية 
برناجمْي  من  ا�ستفادتها  بعد  املا�سي،  العام  يف  بالظهور  ب��داأت 
“بناء الذات” و”اأنا متميز” اللذْين قدمتهما اخت�سا�سية الوحدة 
اأفكار  اأن  بعدها  من  فاأح�س�ست  عا�سور،  د.اآمال  باملركز  النف�سية 

اأفكارها  ت�ستلهم  واأ�سبحت  واإبداعًا،  تركيزًا  اأكرث  اأ�سبحت  �سمر 
الفنية من االأ�سياء املحيطة بها، كما باتت تثق بنف�سها ب�سكل اأكرب.

ما نوع املهارات التي متيزت فيها �سمر؟
اأجابت االأم: اإن اأكرث االأ�سياء التي متيزت فيها �سمر هي العمل 
داخل  االأ�سياء  من  العديد  وت�سميم  احلياكة  وكذلك  باخلزف، 
غرفتها، والق�ص والل�سق، واختيارها اجلميل لالألوان والذي يدل 
ت�سكيل  على  كذلك  العمل  حتب  اأنها  كما  واإبداعها.  ذوقها  على 

اخليوط وال�سال�سل والبال�ستيك.
اأن ت�سكل  اإبداعات �سمر هي من وحي خيالها، وت�ستطيع  وكل 

اأعمالها الفنية با�ستغالل االإمكانات املتاحة لديها جميعها. 
ما املهنة التي تود �سمر مزاولتها يف امل�ستقبل؟

تلك  على  موافقة  واأن��ا  امل�ستقبل،  يف  �سرطية  ت�سبح  اأن  تريد 
الرغبة، بل واأدعمها من االآن لتحقيقها. 

بانورامـا

ومب���ق���اب���ل���ة رئ��ي�����س��ة 
الوحدة النف�سية باملركز 
و�سوؤالها  عا�سور  د.اآم��ال 

عن �سمر قالت:

�سمر طالبة متميزة جدًا، وتثق بجودة اأعمالها الفنية املبدعة، 
بة ب�سكل �سليم. م�ساركتها فعالة داخل  ويف اأفكارها املتميزة واملرتَّ
ال�سف، جهدها مميز ووا�سح اأمام االآخرين، حتب اأ�سدقاءها، 
والكل معجب بها وبذكائها الفني، وهي من النوع الهادئ املهذب 
واأتوقع  والر�سم،  واملو�سيقى  الفن  وتتميز مبجاالت  الذكي، حتب 

لها م�ستقباًل باهًرا اإن �ساء اهلل. 
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وبعدها قابلنا رئي�س ق�سم الرتبية املو�سيقية يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي 
الأ�ستاذ حممد عبد ال�سالم، واأجاب عند �سوؤالنا عن الطالبة املتميزة �سمر:

متتاز �سمر بامل�ساركة واجلهد املمتاز، وال�سلوك القومي مع زمالئها، واحرتامها 
لالآخرين، وعالقتها املمتازة باأ�سدقائها، وحبها ال�سديد للعزف والغناء.

وكانت  االبتدائي،  الرابع  ال�سف  كانت يف  املركز عندما  اإىل  �سمر  لقد جاءت 
تتمتع  كانت  لكنها  االأ�سياء،  تذكر  يف  و�سعًفا  القراءة،  يف  �سديدة  �سعوبة  تعاين 
العربية  باللغة  االأنا�سيد  وقراءة  االأغ��اين،  على حفظ  التدرُّب  وبعد  ب�سوت عذب، 
واالإنكليزية، ا�ستطاعت اأن حتفظ االأنا�سيد وتغني بدون اأن تقراأ الكلمات من الورقة، 

كما اأ�سبحت اأكرث دقة يف العمل. 
يف ختام هذا اللقاء، تتمنى جملة مركز تقومي وتعليم الطفل للطالبة �سمر املزيد 

من التقدم اأكادمييًا واملزيد من االإبداع فنيًا، وم�ستقباًل م�سرقًا اإن �ساء اهلل.

اإعداد وت�سوير
تامر عبد العزيز

�سياغة
لولوة الرتكيت

بانورامـا
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زار مركز تقومي وتعليم الطفل “دومينيك ميللر” وهو واحد من اأهم عازيف الغيتار يف اململكة املتحدة، وامل�سهور بعمله مع املغني 
املعروف �ستينغ، واأثناء زيارته قام بجولة يف املركز وا�ستمع اإىل الطلبة وهم  يغنون ويعزفون على الطبول، واأنهى زيارته بالعزف للطالب 
ولفريق العمل باملركز، وقبل املغادرة عرب عن اإعجابه باملركز واملباين الراقية والت�سهيالت املقدمة للطالب، كان ميللر يف زيارة للكويت 
ملدة اأربعة اأيام يف اإطار احتفاالت املجل�ص الربيطاين العاملي مبرور 75 عامًا. عزف دومينيك ميللر يف اأكرث من األف حفل مو�سيقي مع 
املطرب �ستينغ يف خم�ص جوالت عاملية، كما تعاون مع الكثري من اأ�سهر املو�سيقيني ومنهم لوت�سيانو بافاروتي، وفيل كولينز، وتينا ترينر، 

ورود �ستيوارت، و�سرييل كرو، ونيجيل كينيدي، ويو�سو دي نور، ومع مو�سيقيني اآخرين. 
تغطي اأعمال دومينيك ميللر خمتلف اأمناط املو�سيقى واأ�سكالها كما اأن له جمموعة من االألبومات املنفردة )ال�سولو( التي رفعت 
الربيطانية يف   FM الكال�سيكية  املو�سيقى  اأعمال  اأف�سل  قوائم  راأ�ص  Shapes  )االأ�سكال( على  امل�سمى   األبومه  وكان  اإ�سمه عاليًا، 

م�سابقات 2004م.
وكان لنا معه هذا اللقاء: 

مرحبا بك يا دومينيك، هذه اأول زيارة لك للمنطقة، ما انطباعك عن املو�سيقى يف الكويت؟ 
ال�سيء االأول الذي الحظته اأو تعلمته هو االإيقاع، اأنا �سغوف باأنواع املو�سيقى حيثما اأذهب، والعن�سر املهم الذي اأهتم به هو االإيقاع، 

ومن املزايا التي اكت�سفتها هنا يف الكويت هو االإيقاع و�سوف اآخذ تلك التجربة معي. 
لقد �سافرت اإىل بلدان عديدة، هل تاأثرت باأنواع املو�سيقى التي �سادفتها؟

بكل تاأكيد وهذا �سر حبي لل�سفر، اإن هذا يجعلني مو�سيقي اأف�سل، فعليك االلتزام باأن تلتقط وتتعلم من املو�سيقي االأخرى، ويتوقف 
ثرائك  يزيد من  كالكويت  اإىل مكان  وبالتايل و�سولك  االأخرى،  املو�سيقية  الثقافات  تكت�سبه من  املو�سيقية على ما  تكوين �سخ�سيتك 

املو�سيقي.  
ما الدور الذي لعبته املو�سيقى يف حياتك اأول ك�ساب ثم كرجل نا�سج؟

 كطفل مل اأكن متفوقًا جدًا يف املدر�سة الأنني كنت من ذوي الع�سر القرائي، وعندما اكت�سفت املو�سيقى كان لها لغتها ونظامها والذي 
وا�سلت  وعندما كربت  املو�سيقى،  الثقة من خالل  واكت�سبت  ومالذي،  الروحي  املو�سيقى �سديقي  واأ�سبحت  عليه،  التعرف  ا�ستطعت 

درا�سة املو�سيقى وق�سيت فيها وقتًا كبريًا، وو�سعت لنف�سي اأهدافًا وا�سحة، واأحيانًا كنت اأرفع �سقف التحديات. 
مباذا تن�سح ال�سغار الذين يفكرون يف امتهان املو�سيقى يف اأيامنا هذه؟

 االأمر يتوقف على عمرك، واأنا ال اأ�سجع اأي �سخ�ص، ولكن اإذا كنت تريد االنخراط يف اأي مهنة �سواء كانت ريا�سة اأو مهنة علمية اأو 
العمل يف امل�سارف فيجب اأن تكون مندجمًا يف عملك 100%، واالأمر ينطبق على املو�سيقى، واأ�ستطيع اأن اأوؤكد على اأن االأمر يف املو�سيقى 
اأنها عمل وم�سقة ال نهاية لها، فاأنا مل اأ�سل بعد اإىل املكانة التي اأتطلع لها، لو كنت اأعرف واأنا طفل املكانة التي �ساأكون عليها االآن لكنت 

�سعيدًا، ولكن عندما كربت ما يزال االأمر كله كفاح لكي اأ�سل اإىل ما اأ�سعر اأنني يجب علَي عمله.
خالل اإقامتك يف الكويت هل اأتيحت لك الفر�سة لكي تعزف مع مو�سيقيني حمليني؟

لقد عملت مع فوزي اللنقاوي وهو عازف عود ومو�سيقي مذهل، ولو اأنه اختار اأية اآلة مو�سيقية للعزف عليها لكان مذهاًل اأي�سًا، 
وم�ستوى املو�سيقى بني اأطفال املدار�ص يف الكويت مرتفع جدًا، والنظام املتبع يف املو�سيقى هنا ذو م�ستوى مرتفع، ولقد ا�ستمعت اإىل اأوالد 

يعزفون على االآالت االإيقاعية مبهارة وحرفية عالية. 

عازف الغيتار "دومينيك ميللر"
 يزور مركز تقويم وتعليم الطفل

بانورامـا

39العدد ال�سابع - �سبتمرب 2010



ما امل�سروعات التي تعمل فيها حالياً؟
هناك عدد من امل�سروعات، فرحلة العمل ال تنتهي مع خمتلف النا�ص طوال الوقت، ويف العر�ص القادم �سوف اأوطد عالقتي مع �ستينغ 
من خالل حفالت يف �سيكاغو وتورنتو وحفالت اأخرى يف كندا مع فرقة دومينيك ميللر، وبعد ذلك يف اململكة املتحدة واأوربا وال�سرق 

االأق�سى. 
هل ترى يف املو�سيقى اأنها ميكن اأن توحد الثقافات املختلفة؟  

نعم بكل تاأكيد، الأن املو�سيقى لغة عاملية وو�سيلة عظيمة للتوا�سل، مثاًل اأنا وفوزي اللنقاوي عزفنا مقطوعتني مل نكن قد اأجرينا 
عليهما بروفات، لكن كان مبقدورنا اأن نتحدث معًا من خالل املو�سيقى، فاملو�سيقى تك�سر حواجز ال�سك واجلهل  بني ال�سخ�ص واالآخر، 

كما اأنها اأعظم و�سائل االت�سال.
ما الر�سالة التي تود اأن توجهها هنا اإىل اأطفال مركز تقومي وتعليم الطفل؟ 

املو�سيقى م�سدر عظيم لل�سعادة، ولقد اآتت ثمارها بالن�سبة يل.

دومينيك ميللر يف �شطور:
 

�ستينغ. العاملي  للمطرب  الأمين  ال�ساعد  يعد  بريطاين،  غيتار  • عازف 
  .”Shape of my Heart“ كتابة  يف  • �سارك 

املنفردة.  املو�سيقية  اأعماله  يف  • جنح 
�سارا جني موري�س وقام معها بجولة يف  املغنية الربيطانية  • عمل موؤخراً مع 

اململكة املتحدة و�سقلية  و�سردينيا ومالطا و�سوي�سرا وكندا.

بانورامـا

العدد ال�سابع - �سبتمرب 2010 40



عنوان الكتاب: 

نظرية الذكاءات املتعددة و�شعوبات التعلم:
برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة والكتابة

املوؤلف: �شباح العنيزات
تاريخ الن�شر: 2009

ملخ�ص الكتاب: تعد �سعوبات تعلم القراءة والكتابة من اأبرز ال�سعوبات التي يواجهها الطلبة ذوي �سعوبات التعلم 
وقد  االأخرى.  الدرا�سية  املواد  نتائجها على جميع  تنعك�ص  التي  املدر�سي  النجاح  ت�سكل عقبة كبرية من عقبات  والتي 
حظيت احلاجات الرتبوية اخلا�سة بهذه الفئة من الطلبة باهتمام متزايد يف ال�سنوات االأخرية، حيث اأ�سبحت هذه الفئة 

حمط اهتمام العديد من املعلمني واالخت�سا�سيني واالآباء.
 نظرية الذكاءات املتعددة هي اإحدى النظريات التي حتاول تف�سري م�سكلة �سعوبات التعلم انطالقًا مما اأثبته اأبحاث 
ناجتة عن خلل وظيفي يف  تكون  التعلم  م�سكلة يف  اأي  واأن  الدماغ،  داخل  التعلم عملية ع�سبية حتدث  اأن  الدماغ من 
اجلزء امل�سوؤول عنها يف الدماغ ومن هنا جاء هذا الكتاب يف حماولة لعر�ص نظرية الذكاءات املتعددة كت�سور للذكاء 
�سعوبات  من  منه  يعانون  ما  وحت�سني  عالج  يف  وتوظيفها  التعلم،  �سعوبات  ظاهرة  تف�سري  بوا�سطته  ميكن  االإن�ساين 
اأكادميية وبطريقة تلبي احلاجات والفروق الفردية لديهم يف التعلم من خالل برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات 

املتعددة ين�سجم مع مبادئ الرتبية اخلا�سة وتفريد 
التعلم بهدف بناء منهج درا�سي يقوم على ا�ستغالل 
يف  ال�سعف  جوانب  وعالج  وتعزيزها  القوة  جوانب 
تربوية  فردية  خطط  وف��ق  وذل��ك  الطالب  ق��درات 
وتعليمية ويقع هذا الكتاب يف اأربعة ف�سول: يناق�ص 
الف�سل االأول فئة �سعوبات التعلم من حيث املفهوم، 
لها،  املف�سرة  والنظريات  واالأ�سباب،  والت�سنيف، 

واال�سرتاتيجيات التقليدية يف تدري�سهم.
 يتناول الف�سل الثاين: مفهوم الذكاء من وجهة 
نظرية  على  الرتكيز  ثم  التقليدية،  النظريات  نظر 
الذكاءات املتعددة كت�سور حديث لطبيعة القدرات 
ا�ستندت  التي  واملعايري  املفهوم،  الب�سرية من حيث 
عليها،  تقوم  التي  وامل��ب��ادئ  واالف��رتا���س��ات  عليها، 
لها،  الرتبوية  واالأب��ع��اد  ال��ذك��اءات،  ه��ذه  و�سف  ثم 
الرتبية  مع  النظرية  ه��ذه  عالقة  على  الرتكيز  ثم 
ب�سكل  التعلم  �سعوبات  وفئة  ع��ام  ب�سكل  اخلا�سة 
ذلك  توؤيد  التي  الدرا�سات  لبع�ص  والتعر�ص  خا�ص 
ويعر�ص الف�سل الثالث مقايي�ص الذكاءات النمائية 
التعلم،  �سعوبات  ذوي  لالأطفال  واملعدلة  املتعددة 
والف�سل الرابع يقدم الربنامج التعليمي القائم على 
القراءة  مهارات  لتعليم  املتعددة  الذكاءات  نظرية 

والكتابة للطلبة ذوي �سعوبات التعلم.

جديد المكتبة
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عنوان الكتاب: 

�شيكولوجية ُع�شر القراءة )الدي�شلك�شيا(
املوؤلف: اأحمد عبد الكرمي حمزة

تاريخ الن�شر:  2008

�سعوبة  فهم  على  الكتاب  ه��ذا  ي�ساعد  ال��ك��ت��اب:  ملخ�س 
كبري  عدد  منه  يعاين  ال��ذي  “بالد�سلك�سيا”  املعروفة  القراءة 
من تالميذ املدار�ص والذي يظهر ب�سورة وا�سحة يف ال�سفوف 
ه��وؤالء  ن�سب  وتختلف  االبتدائية،  املرحلة  يف  االأخ���رية  الثالثة 
االأطفال من بلد الآخر، ويحتاج هوؤالء االأطفال اإىل جهود كبرية 
للتعرف عليهم وحتديدهم واإعداد الربامج الالزمة لهم، والتي 

تتنوع فت�سمل التدري�ص العالجي اأو العالج ال�سلوكي اأو  كليهما.
 ويحتل جمال �سعوبات التعلم اليوم موقفًا هامًا يف درا�سات 
من  العديد  اأج��ري��ت  حيث  الرتبوية،  وتطبيقاتها  النف�ص  علم 
الدرا�سات يف هذا املجال اهتمت مب�سكالت الت�سخي�ص والعالج، 

ومن هذه الدرا�سات: م�سكالت الع�سر القرائي. 
فيها  يكون  حالة  وهي  للد�سلك�سيا  تعريف  الكتاب  هذا  ي�سع 
وما  والتعلم  التفكري  عمليات  يف  االآخ��ري��ن  عن  خمتلفًا  الفرد 
وتخزين  وال�سمعي،  الب�سري  االإدراك  مهارات  من  يتطلبانه 
يف  وا�ستدعائه  معها،  والتعامل  وفهمها  وال��رم��وز  املعلومات 
يف  ق�سور  واأي  والتعلم  اللغوي  وغري  اللغوي  االت�سال  عمليات 
مهارة اأو اأكرث يوؤدي اإىل اإعاقة اأو اأكرث من اإعاقات التعلم، ويجد 
امل�ساب بها �سعوبات يف ترجمة اللغة اإىل فكر، اأو يف التفكري عن 
االأفكار كتابة اأو حديثًا، اأو يف فهم معنى كلمات مكتوبة، وين�ص 
هذا التعريف للد�سلك�سيا على اأال يكون هناك نق�ص يف االإب�سار 
اأو ال�سمع اأو نق�ص يف درجة الذكاء اأو ا�سطراب نف�سي اأو انفعايل 
اأو اجتماعي اأو �سلوكي اأو نق�ص يف الدافعية. يقع هذا الكتاب يف 
ثالثة ف�سول: يتناول الف�سل االأول مفهوم ع�سر القراءة، يتناول 
الثالث  الف�سل  اأما  القراءة،  ع�سر  �سيكولوجية  الثاين  الف�سل 
فيت�سمن حاالت تطبيقية مل�سابني بع�سر القراءة )الد�سلك�سيا(.

جديد المكتبة
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