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د.جاسم المطوع - الخبير التربوي واالجتماعي

12 فكرة حلوار  ناجح مع املراهق
»احلوار معه عقيم«، »مللت من كثرة 

التكرار«، »ابني ال فائدة من الكالم معه«، 
»ابنتي عنيدة وال تسمع النصيحة«، 

»فعال سن املراهقة متعب«، هذه العبارات 
نسمعها كثيرا من اآلباء واألمهات 

واملربني بعدما يكررون عدة محاوالت 
لنصيحة ابنهم املراهق، وقد جمعت 

بهذا املقال 12 فكرة ذكية حلوار ناجح 
مع املراهقني، وأولى هذه األفكار قبل أن 
ننصحه ينبغي أن نعطيه فرصة للتعبير 

عن رأيه لبيان سبب فعله للخطأ، ثم 
نتحدث معه بطريقة حوارية ال بأسلوب 

القاء احملاضرات، والفكرة الثانية: أن 
نفرق بني ردة فعلنا لو كان اخلطأ وقع 

منه ألول مرة أو سبق أن نصحناه عليه 
وتكرر أكثر من مرة، ألن العالج في 

احلالتني مختلف، والثالثة أن اسأله ما 
مقترحاته لعالج املشكلة التي نتناقش 

فيها فرمبا يكون لديه مقترحات تختلف 
عن مقترحاتنا، أو رمبا هو ال يرى أن ما 
نناقشه خطأ أو مشكلة وفي هذه احلالة 

سيكون النقاش مختلفا.
والرابعة: احرص أن نبتعد عن ثالثية 

قطع العالقة والتأثير القصير وهي 
»الصراخ والضرب واملقاطعة الطويلة«، 

فال نلجأ الى هذه الثالثية ألن أثرها 
سريع في تغيير السلوك ولكنها ال تعالج 

املشكلة على املدى البعيد، واخلامسة: 
في حالة لو تكرر نفس اخلطأ فال نكرر 

استخدام نفس األسلوب الذي استخدمناه 
باملاضي في التوجيه، بل حاول أن تفكر 

في طرق وأساليب أخرى لعالج املشكلة، 
والسادسة: أن نستخدم الرفق أثناء 

التوجيه أو احلوار »فإن الرفق ما كان 
في شيء اال زانه« كما قال ژ حتى 

ولو كان الرفق مع املراهقني فإنه يكون 
مؤثرا على املدى البعيد ويحفظ الود 

في العالقة، والسابعة: نحرص على أن 
نقضي وقتا ممتعا مع ابننا أو ابنتنا، فقد 
يكون سبب السلوك اخلاطئ تعبيرا منهم 

على عدم قبول غيابنا وعدم اهتمامنا 
بهم، وفي بعض احلاالت عندما ننصحهم 

ونحن نلعب معهم يكون أثرها أكبر 
وأقوى، والثامنة: نحرص أن نستغل 
بعض املشاهد للتوجيه مثل برنامج 
تلفزيوني أو حضور خطبة اجلمعة 
أو قراءة معلومة بشبكات التواصل 

االجتماعي فنأخذ رأيهم بها، وهكذا نفتح 
معهم حوارا غير مباشر كأنه عفويا 

ويكون تأثيره أقوى من التوجيه املباشر، 
والتاسعة: أن نقوي عالقتنا معهم ببعض 

املواقف لتكون لنا رصيدا في حالة 
توجيهه في املستقبل حتى يقبل التوجيه.

ومن أمثلتها أننا نطلب رأيه في 
التكنولوجيا مثال فنعتبره مستشارنا 

التكنولوجي، أو أن مندح ميزة فيه أمام 
األصدقاء واألهل، أو نطلب منه مساعدة 

في أمر ثم نثني عليه ونقول له لقد 
فرجت عنا كربة حتى يشعر بأهمية 
وجوده معنا، والعاشرة: أن نغير في 

طرق توصيل التوجيه له من خالل رسالة 
بالواتساب أو تغريدة بحسابه في تويتر 

أو ڤيديو صغير نرسله على جروب 
العائلة أو رسالة بالفيس أو االنستغرام أو 

بالسناب شات، وهكذا فليس بالضرورة 
أن تكون كل التوجيهات كالما مباشرا 

له، وأذكر مرة كنا في جلسة فيها شباب 
مراهق وقد طرح أحدهم سؤاال وهو: 

كيف نرد على من يسأل »من خلق اهلل؟«، 
فقلت لهم تعالوا أفتح لكم اليوتيوب 

ونبحث معا عن جواب مميز للدكتور 
ذاكر نايك، ففتحت لهم الرابط وحضرنا 

احلوار وقد أعجبوا بجوابه للسائل، 
وكيف أن السائل اقتنع متاما باجلواب، 

وعلى الرغم من أني كنت أعرف اجلواب 
عن السؤال لكنني أحببت أن أوصل لهم 
اجلواب بوسيلة هم يتعاملون معها كل 

يوم، وقد الحظت على وجوههم التأثير 
واالعجاب واحلماس بقوة احلجة للرد 

على من سأل مثل هذا السؤال.
واحلادية عشرة: وهي أن نتحاور 

معه بقاعدة أن نعالج السلوك وليس 
الشخص، فال نقل له أنت فوضوي وغير 

منظم، ولكن نقل له ان غرفتك فوضى 
وليست منظمة فإضافة كلمة »غرفتك« 
مهمة باحلوار حتى ال يتحول النقد الى 
جتريح للذات ويكون نقدا لشخصيته، 
والثانية عشرة واألخيرة: عبر له عن 
حبك له حتى لو كان مخطئا، فكم من 
سلوك خاطئ تغير بسالح احلب ولم 

يتغير بغيره.
* هذا املقال نشر في جريدة اليوم 

السعودية.

»هاشتاق الكويت« يناقش توظيف 
وسائل التواصل االجتماعي 

بالشكل اإليجابي
أعلنت اللجنة اإلعالمية ملؤمتر التواصل االجتماعي األول 
»هاش����تاق � الكويت« أن املؤمتر س����يناقش كيفية توظيف 
وسائل التواصل االجتماعي بالشكل اإليجابي وطرق االرتقاء 

بها في مسار يخدم املجتمع.
وقال����ت اللجنة في بيان صحافي أمس إن املؤمتر املزمع 
عقده برعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لش����ؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب يومي 6 و7 ديسمبر املقبل يتضمن 11 حلقة 
نقاشية وورشة عمل وتكرمي شخصيات وجهات متميزة على 
مواقع التواصل االجتماعي. وأوضح البيان أن املؤمتر يأتي 
تلبية الحتياجات املجتمع واملنطقة للتعامل مع التحديات 
التي أفرزتها وسائل التواصل االجتماعي، مضيفا أن املؤمتر 
يسعى إلى تأسيس منصة للحوار بني املجتمع ومؤسساته 
ومستخدمي وس����ائل التواصل االجتماعي ويتيح الفرصة 
لتبادل اخلبرات واملس����اهمة اإليجابية ف����ي تنمية املجتمع 
ملستخدمي هذه الوسائل. وذكر أن املؤمتر سيستضيف نحو 
30 متحدثا من خبراء وسائل التواصل االجتماعي في الكويت 
والوطن العربي ضمن حلقات نقاش����ية وورش عمل حتمل 
عناوين مختلفة تركز على دور هذه الوس����ائل وتطويرها 
بالشكل اإليجابي ما يعكس اهتمام الكويت بهذا املؤمتر من 

حيث املوضوع ومستوى املشاركني فيه.
وأضاف أن املؤمتر سيتناول العديد من احملاور التي تناقش 
التأثيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياس����ية 
واألمنية في وسائل التواصل االجتماعي إضافة إلى االجتاهات 
احلديثة في دراسات وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي. 
وأفاد البيان بأنه سيحل عدد من مشاهير الفن واإلعالم في 
الوطن العربي على أجندة مؤمتر »هاشتاق � الكويت« األول 
للتحدث عن تأثير مش����اهير املجتمع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي كما سيشمل تخصيص جلسة حول تأثير وسائل 
التواص����ل االجتماعي على أصحاب امله����ن املتخصصة من 

تصوير وموضة وطبخ وغيرها.
ودع����ت اللجن����ة اإلعالمية جميع املختص����ني واخلبراء 
والناشطني واملهتمني في وسائل التواصل االجتماعي حلضور 
أنش����طة املؤمتر والتس����جيل عبر موقع املؤمتر في شبكة 

.www.hashtagkuwait.com اإلنترنت

إقبال الفت على مسابقات مهرجان املوروث الشعبي

تعيينات جديدة في سلك النيابة

أك����د عضو اللجن����ة العليا 
الش����عبي  ملهرج����ان املوروث 
اخلليجي ورئيس جلنة مسابقات 
الش����الحي أن  األغنام س����يف 
املنافسات اخلاصة بفئة األغنام 
متيزت باملش����اركة الواس����عة 
العالي من  واملستوى اجلمالي 
احلالل املشارك.  وقال الشالحي 
ل�»كونا« أمس: إنه مت االنتهاء من 
إقامة املسابقات اخلاصة بنوعي 
املاعز الشامي واملاعز العارضي 
)الربشة( لهذه الفئة التي تقام 
مبقر املهرجان في قرية صباح 
األحمد التراثية غرب البالد، حيث 
مت تسليم اجلوائز للفائزين بينما 
يتم التحكيم هذه األيام ملسابقات 
نوع األغنام النجدية. وأضاف أن 
منافسات هذه الفئة التي تشمل 

أيضا أنواع أغنام النعيم وأغنام 
العرب واملاعز )املالوين( تتضمن 
إقامة مسابقات ملزاين )الفحول 
وإنتاجها( و)املراح( و)الفردي( 
و)اخلمس جذعات( إضافة إلى 
مسابقة )أجمل فحل(، متوقعا 
أن تس����تمر قوة املنافسات في 
باقي املنافسات في ظل مشاركة 
أكثر من 1100 مشارك من الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي. 
وذكر أن منافسات فئة األغنام 
احملببة ألهل الكويت واخلليج 
العرب����ي التي انطلق����ت في 18 
نوفمبر اجل����اري ضمن أجواء 
تنافسية جميلة ووسط حضور 
جماهيري كثيف س����تتواصل 
بإجراء باقي املنافسات لألنواع 
الس����تة املقررة تباعا إلى حني 

ختام مس����ابقات األغنام في 18 
ديسمبر املقبل الذي سيصادف 
أمام  القرية  أبواب  افتتاح  يوم 
الزوار. وأشاد الشالحي بالتعاون 
الكبير الذي أبداه أصحاب احلالل 
املش����اركون في املنافسات مع 
املنظم����ة واحلكام »ما  اللجنة 
أسهم في جناح املسابقات التي 
أقيمت حتى اآلن«، مقدما الشكر 
العميق لكل من يشارك في جناح 
هذا امللتقى التراثي املقام مبكرمة 
أميري���ة س���امية والهادف إلى 
إدخال البهجة والس���رور لكل 
هواة املوروث الشعبي اخلليجي. 
وعن استعدادات اللجنة املنظمة 
للمهرجان الفتتاح القرية أمام 
العمل ماض  ب���أن  أفاد  الزوار 
وفق اخلطة املوضوعة، مثمنا 

جهود املش���رف الع���ام لقرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية 
املستشار في الديوان األميري 
محمد ضيف اهلل شرار ونائب 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
ورئيس جلنة املس���ابقات في 
الش���يخ صباح فهد  املهرجان 
الناصر وباقي أعضاء اللجنة. 
يذكر أن مس���ابقات املهرجان 
تضم أيضا إضافة لفئة األغنام 
مسابقات الصقور )جمال وسرعة 
وهدد وطلع وجرناس( وكذلك 
مس���ابقات الفروسية املختلفة 
)سرعة وجمال وقدرة وحتمل( 
عالوة على منافسات املوروث 
البحري التي ستقام في دواوين 
الصيادين بالوطية والفنطاس 

ورأس الساملية.

صدر مرسوم بتعيني التالية 
اس���ماؤهم ف���ي نياب���ة التمييز 

بالدرجة املبينة:
إيهاب عادل أحمد عبدالفتاح  ٭ 

رئيس نيابة )ب(.
٭ محمد محمد احمد يوسف وكيل 

نيابة )أ(.
٭ محمد فاروق السيد جاد اهلل 

وكيل نيابة )أ(.
٭ أحمد عبداملجيد توفيق الفقي 

وكيل نيابة )أ(.
٭ عبدالرحي���م ثابت أحمد أمني 

وكيل نيابة )أ(.
٭ محي الدين ثابت حلمي ثابت 

وكيل نيابة )أ(.
٭ ابراهيم حبشي محمود حسب 

اهلل وكيل نيابة )أ(.
وتضمن املرسوم تعيني التالي 

العامة بدرجة  بالنيابة  اسماهما 
رئيس نيابة )ب(، وهما:

٭ أحمد فتحي علي محمود.
٭ احمد محمد حفني أمني.

وتس���ري هذه التعيينات من 
تاريخ وصول كل منهم  للكويت.

الشيخ صباح فهد الناصر خالل توزيع اجلوائز سيف الشالحي


