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د.جاسم المطوع 
الخبير التربوي واالجتماعي

فتح 300 مسجد 
بطريقة ذكية

طفلة ال يتجاوز عمرها التسع سنوات كان والدها 
يشجعها عندما تلعب بهاتفها النقال، وكان يأمل أن تتميز 
باأللعاب حتى تقدم لعبة تفيد الناس، وقد حصل ما كان 
يتوقع فابتكرت لعبة سمتها »عجبة«، وشاب آخر ابتكر 
موقعا على اآلب ليفيد الشباب أطلق عليه اسم »دورات 
دوت كوم« وكان هذا الشاب تشجعه والدته عندما كان 
صغيرا على املبادرات وتوظيف خبرته ليعمل مشروعا 

يخدم مجتمعه.
فتشجيع الطفل من صغره يجعله ايجابيا عندما يكبر 

ويقوم بعمل مبادرات اما في العمل التطوعي أو التجاري، 
ومنذ أيام انتشر خبر بيع موقع »طلبات(« مبلغ خمسني 

مليون دينار كويتي، وأصل فكرة هذا املوقع كانت من 
أربعة شباب تخرجوا من اجلامعة وأرادوا عمل موقع 

يتواصلون معه حتى يطلبون وجباتهم أثناء اجتماعهم، 
فأسسوا املوقع مببلغ قليل جدا وبادروا بهذه الفكرة 

فالقت جناحا حتى كبر املوقع وانتشر واشتهر، فكلما 
شجعنا أطفالنا منذ صغرهم وعززنا عندهم روح املبادرة 

ساهمنا بذلك في جناحهم في املستقبل ليكون لهم دور 
باملجتمع، واني أعرف رجال عندما كان صغيرا كان والده 

يحثه على املبادرات بفعل اخلير ويشجعه عليها، فلما 
كبر وصار يتجول بالواليات األميركية عرف أن بعضها 

ال يوجد فيها مسجد، فكان يستأجر شقة بالوالية 
ويختار شابا مسلما فيدربه على االمامة واخلطابة ثم 

يوزع اعالنات على املسلمني بهذا احلي ويدعوهم لصالة 
اجلمعة، ثم يقول لهم بعد الصالة لقد بادرت باستئجار 

هذا املكان لكم حتى جتتمعوا فيه للصالة فاذا رغبتم 
باستمرار هذا املصلى في احلي الذي تسكنون فيه 

فأكملوا دفع االيجار، وهذا شاب دربته لالمامة واخلطبة 
لكم، فيفرح املصلون بهذه املبادرة ويجتمعون للصالة 

واخلطبة كل أسبوع، 
ان هذا الشاب فتح 300 مصلى بهذه الطريقة وهو لم 

يدفع دينارا واحدا، ولكن السر في هذا العمل املبدع هو 
أنه لم يترب منذ صغره على الشتم واالهانة والتحقير أو 
على اخلوف واحلبس والضرب، أو لم يترك مع اخلادمة 
أو السائق وحده، وامنا اهتم به والده ووالدته في غرس 
قيمة املبادرة من خالل التشجيع فصار مشروعا تربويا 

ناجحا.
كثير من املشاكل التربوية التي تعرض علي من كسل 

األطفال وعدم حبهم أكتشف بعد دراسة احلالة أن 
السبب في غياب قيمة التشجيع وروح املبادرة بحياتهم، 

ويستمر هذا السلوك معهم حتى يكبروا، وأذكر أن 
رجال عرض علي مشكلته الزوجية وقال لي ان زوجتي 
ال تريد أن تكلمني وقد قاطعتني فماذا أفعل؟ فقلت له: 
بادر باحلوار معها، قال: فاذا رفضت أن تتحدث معي؟ 
قلت: بادر مرة أخرى، قال: فاذا رفضت كذلك؟ قلت: 

بادر مرة ثالثة، واستمر باملبادرات حتى يفتح لك الباب، 
وكان يستمع جلوابي وهو مستغرب من كالمي وطريقة 

تفكيري، فقلت له: اذهب وجرب ما أقول لك حتى لو 
لم تكن مقتنعا، فذهب ثم رجع الي بعد فترة وقال: هل 
تصدق أنها قبلت أن تتحدث معي عند املبادرة الرابعة، 

فابتسمت وقلت له: اذن عرفت مفتاح حل املشاكل وهو 
»كن مبادرا«، فضحك.

ان التشجيع بالكالم له قوة تفوق قوة الكهرباء أو الطاقة 
النووية، فالكالم أكبر محفز لالنسان فيجعله مبادرا 

ومنتجا وناجحا في احلياة، فالتشجيع يجعل السياسي 
واالقتصادي والتربوي يبدع في عمله، والتشجيع يجعل 

الكاتب يتحمس ويستمر في الكتابة، وهذا ما يحصل 
معي كل أسبوع عندما اقرأ تعليقاتكم املشجعة على املقال 
الذي أكتبه فأحتمس أكثر في الكتابة، والتشجيع هو الذي 
يجعل الالعبني في امللعب يتحمسون ويحققون األهداف، 

وقد استخدم النبي الكرمي ژ أسلوب التشجيع في 
يوم خيبر عندما قال سأعطي الراية غدا رجال يحبه 

اهلل ورسوله ويحب اهلل ورسوله، فتمنى الصحابة كلهم 
ذاك الرجل وكان هو علي بن أبي طالب ÿ، فالتشجيع 

مثل الڤيتامني لالنسان، فلنحسن استخدامه مع الكبار 
والصغار حتى نوجد أشخاصا يحبون العمل ومبادرين 

ولديهم الثقة بأنفسهم.

جتارب حياتية

توزيع بطاقات قرعة 376 
قسيمة في جنوب املطالع

تكرمي مجموعة 
من »العمليات اخلاصة 67« 

عادل الشنان

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس 
بتوزي����ع بطاقات دخول القرعة عل����ى الدفعة األولى من 
القس����ائم احلكومية في جنوب املطالع والتي تش����تمل 
على )376( قسيمة مبساحة 400م2 للمخصص لهم من 

تاريخ 6/3/1999.
وسيكون توزيع بطاقات االحتياط صباح اليوم االثنني 
في متام الساعة التاسعة صباحا في مسرح املؤسسة بجنوب 
السرة، بينما ستتم إجراء علمية القرعة يوم األربعاء املقبل 

5 اجلاري، في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.

أكد قائد احلماية والتعزيز في احلرس الوطني اللواء 
الركن فالح شجاع فالح ان اهتمام احلرس الوطني بتأهيل 
ضباط الصف واألفراد واالرتقاء بخبراتهم في مجال التعليم 
والتدريب أتى بثماره في رفع مس����توى الدورات وهو ما 

تعكسه مهارات املتدربني.
وقال اللواء الركن فالح شجاع خالل حفل تكرمي مجموعة 
من ضباط الص����ف واألفراد من كتيبة العمليات اخلاصة 
للحرس الوطني رق����م 67 ان القيادة تولي تأهيل ضباط 
الصف واألفراد وإعداد وتخريج كوادر تدريبية منهم أهمية 
كبيرة، من خالل مواكبة التطورات احلديثة سواء في العلوم 

األمنية أو أساليب التدريب.
وأثن����ى على جهود املكرمني ومتيزه����م في عقد دورة 
للحرس األميري مبجال العمليات اخلاصة في إطار التعاون 
والتنسيق بني احلرس الوطني واحلرس األميري بتوجيهات 
من القيادة العليا ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س����الم العلي والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني ومبتابعة وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، مشيرا إلى أن املستويات 
اجليدة التي ظهر عليها اخلريجون جتسد ما مت بذله من 
جهود واحلرص على تأهيل وصقل خبرات رجال احلرس 
األميري الذين يتولون مهمة حفظ األمن والنظام في بيت 

يسلط الضوء على محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

»لوياك« الصيفي يشمل 850 فرصة تدريب في جهات عمل مختلفة
يتم فيها حتديد جهة التدريب 

والتطوع.
ان  الس����ويطي  وذك����رت 
)لوياك( تس����تقطب الشباب 
الذين هم بحاجة لهذه الفرص 
وان البرنامج لهذا العام سلط 
الضوء على محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير عن طريق دراسة 
حتليلية حددت العوائق التي 
الفئة  حتد من انخراط ه����ذه 
القطاع اخل����اص وتوفير  في 
احللول املناسبة حسب حاجة 

كل طالب.
وبينت انه مت تقدمي دورات 
لغة اجنليزية مكثفة الزالة عائق 
اللغة ل����دى الطلبة باإلضافة 
اماكن سكنهم عن  الى مراعاة 
طريق توفير فرص تدريبية 

في مختلف جهات العمل ضمن 
احملافظتني.

وبينت أن لوياك لم تكتف 
بهذا بل خصصت هذا العام فترة 
تأهيلية قبل بدء البرنامج جلميع 
امللتحقني به استمرت  الطلبة 
شهرين )يونيو ويوليو( قدمت 
فيها ورش����ا تدريبية يتعرف 
فيه����ا الطال����ب ال����ى مهارات 
العمل. وأش�ارت  اساس����يات 
الى ان��ه مت التعاون مع العديد 
من مراك����ز اخلدمة املجتمعية 
ودور الرعاي��ة مثل دار رعاية 
املسنني وجمعية الهالل األحمر 
الكويتية ملتالزمة  واجلمعية 
الداون ودار رعاي����ة املعاقني 
الكويتية لرعاية  واجلمعي����ة 

األطفال في املستشفيات.

والسالم وااللتزام واملصداقية 
والت����ي ترجمتها ف����ي برامج 
عدة وفي مقدمته����ا البرنامج 

الصيفي.
واوضح����ت ان برنام����ج 
)لوياك( الصيفي يشمل 850 
فرصة تدريب في جهات عمل 
من قطاعات مختلفة باالضافة 
الى اكثر من 650 فرصة تطوعية 
ومبادرات شبابية وفعاليات 

ترفيهية.
من جهتها قالت رئيس����ة 
البرنام����ج الصيف����ي س����الي 
السويطي ان البرنامج استقطب 
اكثر من 2800 شاب حيث عمل 
فريق )لوياك( جاهدا على فرز 
استمارات التسجيل وترشيح 
1500 طالب ملقابالت شخصية 

خطة تنمي����ة تهدف الى نقلها 
ملص����اف ال����دول املتقدمة وان 
العنصر البش����ري هو احملور 
األساسي لهذه التنمية مبينة ان 
قيم )لوياك( تركز على احلب 

لميس بالل

أكدت عض����و مجلس ادارة 
برنامج »لوياك« فتوح الداللي 
ان برنامج لوياك الصيفي الذي 
افتتح امس األول يسلط الضوء 
على محافظتي االحمدي ومبارك 
الكبي����ر معتبرة إي����اه فرصة 
لكل ش����اب طموح ليس����تثمر 
فترة االجازة الصيفية بخبرة 

قيمة.
وأضافت الداللي في كلمتها 
في حفل افتتاح برنامج لوياك 
انه����م رك����زوا في  الصيف����ي 
مش����روعهم على فئة الشباب 
لكونه����م الث����روة الوطني����ة 

احلقيقية ألي بلد.
وأضافت ان الكويت تبني 

سالي السويطي فتوح الداللي

)شاوانافس قاسم(فادية املرزوق وكاثرين سيلفن حرم السفير األميركي ومنى الكالوتي وهشام الغامن نواف االربش وجواد االربش وبهاء شتل ومروان األحمد 

النواف: تخفيض 30% من استهالك الطاقة ضمن حملة »حولي غير«

300 طالب وطالبة من املرفوضني راجعوا »التطبيقي«

الكرمي. وأضاف  ورس���ولنا 
الش���يخ أحمد النواف: ميثل 
موضوع ترش���يد استهالك 
الطاقة م���كان الصدارة بني 
املواضيع التي تشغل اهتمام 
احملافظة وحتظى باألولوية، 
خصوصا بعد أن س���جلت 
مع���دالت االس���تهالك زيادة 
كبيرة تصل إلى 11% سنويا، 
إضافة إل���ى ارتفاع تكاليف 
االستثمار واإلنتاج والتشغيل 
والوق���ود، وعليه فقد قررنا 
اطالق حملة ترشيد للحفاظ 

على الطاقة.
بدوره أعلن رئيس اللجنة 
الفنية للترشيد في اجلهات 
العيدي  احلكومية م.عل���ي 
املبادرة هو  الهدف م���ن  ان 
توفير 20% عل���ى األقل من 
الكهربائي���ة واملياه  الطاقة 
اضاف���ة ال���ى نش���ر الوعي 
اخلاص بخفض االس���تهالك 
والوصول لالستهالك األمثل 
ل���دى املواطن���ني واملقيمني. 
العيدي فكرة  واس���تعرض 
العم���ل  احلمل���ة وخطت���ه 

واجلدول الزمني.

االجتماع إلى تعزيز التعاون 
بني احملافظة ووزارات الدولة 
املعني���ة في س���بيل خفض 
االستهالك خاصة في فصل 
الصيف حيث ترتفع األحمال 
الكهربائية بسبب استخدام 
املكيفات التي متثل 60% من 
الكهربائية  الطاق���ة  إجمالي 
املولدة إضافة إلى زيادة الوعي 
لدى املستهلك بأساليب ترشيد 

استهالك املياه.
وأكد ان احلملة تستهدف 
شرائح املجتمع الكويتي كافة 
من خالل عدة محاور متنوعة 
بغية إيصال رسائل توضح 
أهمية نعمة الكهرباء واملاء، 
متمنيا على جميع املواطنني 
واملقيمني املس���اهمة في هذا 

العمل الوطني.
وأض���اف ان موض���وع 
الكهرباء واملاء مسألة عامة 
وحتتاج الى توعية اجتماعية 
جلني نتائج ايجابية تساعد في 
تأمني وصول هاتني اخلدمتني 
الى جميع املستهلكني، موضحا 
الترشيد وعدم االسراف  ان 
حض عليهما ديننا احلنيف 

بهما من خ���الل التعاون مع 
وزارتي األوقاف والشؤون 

االسالمية والتربية.
وقال ان احلملة ستبدأ في 
منطقة الزهراء جنوب السرة 
والتي تض���م 10 مدارس و11 
مس���جدا وبعد االنتهاء منها 
يتم تعميم التجربة على باقي 
املباني احلكومية في املنطقة 
ومن ثم تعميمها على باقي 
مناطق احملافظة. وقد تطرق 

جولتها في الصالة وجود أعداد 
من الطلب���ة مت حرمان قبولهم 
ألسباب غير معروفة ومنهم من 
يستحق القبول إال انه أثناء إعالن 
األس���ماء فوجئ عدد منهم بأن 

أسماءهم ليس من ضمن املقبولني. 
وذكر عدد من الطلبة ان عمادة 
القبول والتسجيل لم تنذرهم من 
خالل اتصال هاتفي أو رسائل 
sms حتى يقوموا باس���تكمال 

بياناتهم بالشكل الصحيح بينما 
أكدت عمادة القبول والتسجيل 
لعدد من الطلبة املرفوضني انه 
سيتم إعالن أسمائكم عبر املوقع 
االلكتروني للهيئة خالل األيام 

التي أبدت اهتمامها الشديد، 
مشيرا الى انها أكدت انها ملست 
جتاوبا من جميع احملافظني 
للفك���رة لتحقي���ق األهداف 
املرجوة وتخفيض االستهالك. 
ارتأت  وأوضح ان احملافظة 
تطبي���ق احلمل���ة كخطوة 
املدارس واملساجد  أولى في 
على اعتبار انها من اجلهات 
التي تعمل على مدار الساعة 
تقريبا، لذا كان التفكير البدء 

يقارب 300 طالب وطالبة راجعوا 
في آخر ايام اس���تقبال الطلبة 
املرفوضني الس���تكمال اوراق 
تسجيلهم في الفصل الدراسي 
املقبل.  »األبناء« الحظت خالل 

أعلن محافظ حولي الفريق 
أول م.الشيخ أحمد النواف عن 
اطالق مبادرة ترشيد الطاقة 
حتت ش���عار »حولي غير« 
والبدء مببنى احملافظة بعد 
ادخال بعض التعديالت لتصل 
نسبة تخفيض االستهالك الى 
30%، مشيرا الى ان املرحلة 
االول���ى ستش���مل مدارس 
ومس���اجد منطق���ة الزهراء 
بالتعاون مع وزارات الكهرباء 
واملاء والتربي���ة واألوقاف 
والشؤون االسالمية كتجربة 
أولى وم���ن ثم االنطالق الى 

باقي مناطق احملافظة.
وأوض���ح الش���يخ أحمد 
النواف خالل اجتماع موسع 
عقد صباح أمس بديوان عام 
احملافظة م���ع اجلهات ذات 
انها مبادرة وطنية  العالقة 
تهدف الى ترش���يد استهالك 
الكهربائي���ة واملياه  الطاقة 
ونشر الوعي بني فئات املجتمع 
بأهمية احلفاظ على الطاقة.

انه مت عرض  الى  وأشار 
األمر على رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 

ثامر السليم

ش���هدت صال���ة القب���ول 
والتس���جيل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ما 

الشيخ أحمد النواف مترئسا االجتماع

غابت هذه الس���نة عند اعالن اسماء 
املقبولني في »التطبيقي« اإلحصائيات 
والبيانات التفصيلية التي كانت تعلنها 
عمادة القبول والتسجيل في كل عام كما 
هي العادة، والتوجد أسباب معلنة حول 
امتناع عمادة القبول والتسجيل بالتطبيقي 
ع���ن منع تلك اإلحصائي���ات والبيانات 
التي كانت توضح إع���داد املتقدمني في 
كل تخصص بالتفصيل ونسبهم وعدد 

التخصصات املطروحة.

أب���دى عدد من موظفي صالة القبول 
والتس���جيل تذمرا للسياسة التي تقوم 
عليها ادارة القبول والتسجيل في الهيئة 
التي أرهقت كاهلهم من اجل اس���تقبال 
الطالب والطالبات غير الكويتيني وتسلم 
األوراق املطلوبة منهم والتدقيق عليها 
حيث انها كانت لديها علم مسبق بعدم 
قبولهم ف���ي الفصل االول، عدم الضغط 
عليهم واتاحة املجال لهم بعد اعالن اسماء 

املقبولني في الفصل االول.

اس���تنكر عدد من أهالي املرفوضني 
تداعي الهيئة واستعجالها الطلبة وأولياء 
أمورهم تقدمي أوراقهم من اجل قبولهم في 
الفصل الدراسي االول، اال انهم فوجئوا 
بعدم قبولهم، متسائلني اذا لم تكن ادارة 
الهيئة تنوي قبولنا في الفصل االول فلماذا 
دعتنا جللب األوراق والتوجه الى عدد 
من اجلهات الس���تخراج تلك املستندات 
املطلوبة، ألي���س احرى بنا التقدمي قبل 

بداية الفصل الدراسي الثاني؟

ال إحصائيات وال بيانات  تذمر موظفي القبول  القبول بالفصل الثاني

فادية املرزوق وفتوح الداللي وكاترين سيلفن يتوسطن احلضور وشباب لوياك 

القادمة وكحد أقصى أس���بوع، 
أما أبناء غير الكويتيني وأبناء 
العس���كريني فتم تأجيلهم إلى 
الفصل الثاني حسب محدودية 

امليزانية.

جانب من الطلبة خالل مراجعة القبول والتسجيل 

احلملة ستبدأ في 
منطقة الزهراء 

جنوب السرة والتي 
تضم 10 مدارس 

و11 مسجداً


