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جامعة القاهرة توصي بتبادل رسالة السهو في علم النفس التربوي
 بين كليات التربية ومراكز البحوث التعليمية

حصل الباحث الكويتي ناصر نزال السهو على 
درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي من جامعة 
القاهرة، واوصت جلنة احلكم واملناقشة بطباعة 
الرسالة على نفقة اجلامعة، نظرا لالهمية العلمية 
التي تتمتع بها، كما اوصت بتبادل الرس���الة بني 
كليات التربية ومراكز البحوث العلمية »ويعتبر 
ذلك اعلى وس���ام تقدمه جامعة القاهرة« وتكونت 
جلنة احلكم واملناقش���ة من د.جابر جابر، د.نادية 
محمود شريف ود.مديحة العزبي، وذلك بحضور 
س���فيرنا بجمهورية مصر العربية د.رشيد احلمد 
والذي كان له اعظ���م االثر واروعه في دعم ابنائه 

الطالب في اجلامعات املصرية.
وجاءت الرسالة العلمية بعنوان »اثر برنامج 
لبعض مهارات الذكاء الوجداني في تنمية االنتباه 
وحل املش���كلة لطالب املرحلة الثانوية بالكويت � 

دراسة جتريبية«.
وتتبلور اهمية موضوع الدراية في تلك النظرية 
التي يركز عليها الباحث وهي نظرية الذكاء الوجداني 
التي تعتبر بحقيقة مشروع النهضة باالنسان القادر 
على ضبط ذاته والتحكم في انفعاالته وبناء القدرة 
على التعاطف وامتالك زمام املهارات االجتماعية، 
فاالنفعاالت واالحاسيس س���واء كانت سلبية او 
ايجابية تقود االنسان وتتحكم في قراراته، حيث 
تؤكد الدراسات ان املستقبل سيكون الولئك الذين 

ميتلكون مع���دالت ذكاء وجداني مرتفع، جتعلهم 
متميزين باالحساس ورهافة الشعور والعواطف، 
فإن اي نظرة للطبيعة االنس���انية تتجاهل قوى 
العواطف واملشاعر هي نظرة ضعيفة االفق بشكل 

مؤسف.
من جانب آخر اثبتت الدراس���ات املعاصرة ان 
النجاح في االداء الوظيف���ي وفي احلياة اخلاصة 

والعامة للفرد يعتمد نسبة 80% على الذكاء العاطفي 
بينما 20% فقط على الذكاء العقلي IQ، وهذا بخالف 
النظرة السائدة عند كثير من الناس حول العواطف 

واثرها في حياة االنسان.
فدائما نس���مع عبارة »ال تطغي عواطفك على 
عقلك« او »حكم عقلك وال حتكم عواطفك«، وغيرها 
من العبارات التي تشعر السامع بضحالة وتفاهة 

هذا اجلانب املهم من العقل البشري، فمن املهم ان 
نعرف ان الذكاء العقلي يسمح لالنسان بأن يحقق 
اعل���ى درجات االكادميية ولكنه ما ان يدخل بوابة 
احلياة العملية »مع الزوجة واالصحاب والزمالء«، 
حتى يحتاج ان يضيف الى ذلك قدرات هي اهم بكثير 
من املعلومات االكادميية وه���ي املهارات اخلاصة 

بالذكاء العاطفي.
لذا شهدت اواخر االلفية السابقة وبدايات االلفية 
الثالثة نشاطا محموما وغير مسبوق في االبحاث 
والدراس���ات العلمية اخلاصة باجلانب الوجداني، 
واثرها في السيطرة على الذات االنسانية وتصرفاتها، 

وعلى االسلوب االمثل في التعامالت االجتماعية.
وجاء ذلك مبنزل���ة صرخة مدوية امام املادية 
املجحفة واحلي���اة املدنية اجلام���دة اخلالية من 
االحاسيس واملشاعر في حياة الناس، مما انعكس 
سلبا على بنية املجتمع وتصدعه بصورة متسارعة، 
فظهرت االنانية في العالقات البني شخصية واحلسد 
واالمراض اخللقية كاحلقد والكراهية، وانتش���ار 
العنف بشتى صوره، واخلواء الروحي واالنحراف 
االخالقي، وكثرة االمراض النفسية كالقلق واالكتئاب 
واخلوف من املجهول واجلنوح في املواقف احلياتية 
للغضب واالنتقام والبطش وعدم احترام الطرف 
اآلخ���ر او تقبله او حتى اعطائه الفرصة للعيش 

الكرمي.

بتأمين قيمته 100 دينار

فهاد يقترح السماح بنصب الخيام وبيوت الشعر أمام المنازل 

الطاحوس: أتمنى عدم استقالة أو إقالة الشمالي حتى نلتقيه على المنصة
شن النائب خالد الطاحوس هجوما 
عنيفا على وزير املالية مصطفى الشمالي 
على خلفية تصريح���ات األخير حول 
قضية معاجلة قروض املواطنني ورفضه 
ألي حلول س���وى صندوق املعسرين، 
مش���يرا إلى أن الش���مالي أخذ من هذه 
القضية وسيلة لتحدي مشاعر الشعب 
الكويتي وممثلي األمة وجتاهل القضايا 
األخرى التي ف���ي وزارته وكأن قضية 
القروض هي املسؤولية الوحيدة أمام 

الوزير.
وقال الطاحوس في تصريح صحافي 
»الشمالي يتحدث وكأنه يدير حكومة 
لوحده بعيدا عن حكومة ناصر احملمد 
ويتح���دث بأرقام مخجلة عن صندوق 
املعس���رين، بينم���ا يتجاه���ل األرقام 
احلقيقية لديون املواطنني التي احدثت 
أزمات اجتماعية في البلد كما يتجاهل 
اسباب اغراق الشعب في هذه القروض 
وغياب رقابة البنك املركزي على البنوك 

التي استغلت املواطن 
الزمن  في غفلة م���ن 
واستطاعت االستيالء 
على دخله دون وجه 
حق ودون خوف من 

احملاسبة.
وأشار إلى أن املتابع 
لتصريحات الشمالي 
يالحظ من خاللها تلذذه 
بإي���ذاء املواطن الذي 
أصبح اسيرا للبنوك 
ومهددا بالس���جن في 
أي حلظة يخرج فيها 
الى الشارع ونقول له 

كفاك تلذذا بأوجاع أبناء الكويت ولن 
نسمح لك بالتمادي في هذا األمر وكأنه ال 
يوجد في هذه البالد من الرجال القادرين 
على حمل املسؤولية سواك، مؤكدا أن 
األقوال لن تكون للظهور اإلعالمي وإمنا 
ستكون األفعال مصداقا لها خالل األيام 

املقبلة إن اس���تمرت 
هذه املكابرة واإلصرار 
على جتاه���ل اوجاع 
الكويتيني التي تتسبب 
بها احلكومات املتعاقبة 
وأصر الشمالي على 

مضاعفتها.
واض���اف: ال يكاد 
مي���ر ي���وم إال وجند 
تصريحات للوزير عن 
القروض يستفز من 
خالله اجلميع إال انه لم 
يسمعنا رأيه في قضية 
اسقاط ديون العراق، 
خصوصا بعد تسرب بعض املعلومات 
عن ه���ذا األمر كما لم نس���مع تعليقه 
على تقرير األمم املتحدة بشأن خسائر 
االس���تثمارات اخلارجية والتي بلغت 
94 مليار متمنيا عدم اس���تقالة الوزير 
او اقالته حتى نلتق���ي على املنصتني 

وتنكش���ف احلقائق للشعب الكويتي 
ويتضح حج���م العبث والتطاول على 
مقدرات الكويت وما يجري في املؤسسات 
املال  التابعة للوزير وحجم استنزاف 
العام في وقت يتجاهل فيه الشمالي كل 
ذلك ويجع���ل همه األول واألخير إيذاء 

الشعب وحتدي ممثليه.
وزاد: حملن���ا باألمانة من الش���عب 
الكويتي ولن نتخ���اذل في حلظة عن 
أداء هذه االمانة مهم���ا كانت الظروف 
ومهما كانت العوائ���ق فليس لدينا ما 
نخاف منه ولسنا ممن ميكن التالعب 
مبواقفهم من خالل الترغيب والترهيب 
ولن نعيش في بروج عاجية بعيدا عن 
هموم الناس كما يفعل وزير املالية الذي 
حان الوقت الن يترجل عن هذا البرج 
ويلمس املعاناة احلقيقية للمواطنني او 
البقاء في بيته وهناك من أبناء الكويت 
من هم أقدر على حمل هذه األمانة وأكثر 

حرصا منه على أبناء الكويت.

»أوفيس ديبو« تطرح تشكيلة جديدة من اللوازم المدرسية بأسعار مغرية
 لميس بالل

اطلقت اوفيس ديبو الشركة 
العاملي����ة الرائدة واملتميزة في 
التجهيزات واخلدمات املكتبية 
لعبتها الفريدة من نوعها واملثيرة 
»اقفز واربح« في األڤنيوز، داعية 
جميع االطفال للتمتع بأمسية 
مليئة باملرح والترفيه وجوائز 
كبرى مختارة م����ن مجموعة 
منتجات »العودة الى املدرسة« 

للوازم املدرسية.
وجتمع األطفال من مختلف 
الفئات حول ميدان اللعب الكبير 
امللون في انتظار دورهم لرمي 
النرد »من اجل ربح اخلطوات« 
للوصول الى اجلائزة النهائية 
الكبرى، كما اس����تطاع جميع 
االطف����ال املش����اركني ط����وال 
فترة املب����اراة الفوز مبنتجات 
التشكيلة اجلديدة من االدوات 

املدرسية.
وقال مدير اعمال »اوفيس 
ديبو« في الش����رق االوس����ط 
جون مور، مدير اعمال »اوفيس 
ديبو« في الشرق االوسط، نحن 
سعداء للغاية لالحتفال باطالق 
تش����كيلتنا االولى من االدوات 
املدرسية مع هؤالء االطفال في 
الكويت، فرعاية االطفال وتقدمي 
املتعة واالثارة لهم هو ما كنا 
نهدف اليه وهذا ما حققناه فعال، 
كما يعكس هذا احلدث بوضوح 

روح العودة الى املدرسة.
واضاف ان املتعة والترفيه 

هي جزء م����ن التزامنا برعاية 
الطالب وتأمني احتياجاتهم عند 
العودة الى املدرسة، اذ ان االطفال 
سيحبون وسيعجبون بالتأكيد 
بالتشكيلة الكبيرة والعصرية 
من املنتجات املتنوعة، وكذلك 
األهالي سيعجبون ب� »أوفيس 
ديبو« النها الش����ركة العاملية 
والرائدة جلميع اللوازم املدرسية 

وبأسعار مغرية.
وافتتح »اوفيس ديبو« اخيرا 
في األڤنيوز وه����و متميز في 
تقدمي جميع مستلزمات السنة 

الدراس����ية من رياض االطفال 
الى امل����دارس الثانوية وحتى 
اجلامعية. واالهتمام بالطالب هو 
جزء من شعار »اوفيس ديبو« 
حيث تق����دم العالمة التجارية 
انيقة وعصرية، كما  منتجات 
يتضمن »اوفيس ديبو« جميع 
املنتج����ات العصرية واملمتعة 
املدرجة في الئحة املستلزمات 
املدرسية والتي يحتاجها الطالب 

عند العودة الى املدرسة.
وتشمل مجموعة العودة الى 
املدرس����ة هذه السنة تشكيلة 

واس����عة من حقائ����ب الظهر، 
ومختلف انواع اقالم الرصاص 
اللوازم  ومجموعات كاملة من 
املدرسية، كما تقدم املجموعة 
تصاميم متميزة لش����خصيات 
ديزن����ي )بارك����ود كيتي، هانا 
مونتانا، هاي سكول ميوزيكال 
3، كامب روك، ترانسفورمرز، 
ولفيرين، آيس ايج 3، برينسس، 
كارز، وين����ي ذا ب����و، وميكي 
م����اوس(، وكذل����ك املنتجات 
املاركات الشهيرة )دورا،  ذات 
اس����بريت، بالديوم، ش����يبي 

وإيرنيس(. ويحتوي »اوفيس 
ديبو« على دفاتر ملونة وملفات 
ومجلدات ومجموعة متنوعة من 
اقالم احلب����ر واقالم الرصاص 
وادوات الكتاب����ة ذات املاركات 
الش����هيرة عامليا مثل )نايس 
داي وفوراي وبيك وبايبرمايت 
وشاربي وكرايول(، مما يجعل 
جتربة التس����وق في »اوفيس 
ديب����و« س����هلة ومريح����ة في 
اختيار اللوازم املدرس����ية من 
املجموعة اجلديدة »العودة الى 

املدرسة«.

يقدم عض����و املجلس البلدي 
عبداهلل العن����زي اليوم اقتراحا 
بالسماح للمواطنني بإقامة اخليام 
أم����ام منازلهم  الش����عر  وبيوت 
واالرتدادات، وذلك مقابل رسوم 
قدرها 100 دين����ار كتأمني، تدفع 
للبلدية وذلك خالل فترة السماح 

بإقامة املخيمات.
وقال فهاد انه سيتقدم اليوم 
باقتراحه للمجلس البلدي انطالقا 
التيس����ير على  من رغبت����ه في 
املواطنني، وحرصا على حتقيق 
رغباتهم في التمتع بهذه العادات 
التي توارثها  والتقاليد اجلميلة 
األبناء عن اآلب����اء، وحفاظا على 

املظهر احلضاري الذي يأمل اجلميع 
ان يتم احملافظة عليه، فضال عن 
اتاحة الفرصة لكل أفراد العائلة 
باالستمتاع بالش����تاء والربيع، 
كما ان هذا االقتراح سيس����هم في 
احملافظ����ة على البيئة البرية من 
التدهور، واعادة احلياة النباتية 

إليها.
واضاف فهاد أن املساحات أمام 
منازل املواطن����ني وكذا ارتدادات 
البيوت ميكن ان تكون مكانا مناسبا 
إلقامة اخليام وبيوت الشعر، مقابل 
دفع رسوم رمزية ال تتجاوز املائة 
دينار، مل����ن يرغب من املواطنني، 
مؤكدا ان هذا االقتراح سيتم تقدميه 

بالفع����ل اليوم األحد الى املجلس 
البلدي لدراسته وإقراره متهيدا 
لتطبيقه خالل الفترة القادمة التي 
يس����مح فيها بإقامة اخليام لبدء 
موسم التمتع بالبر، وبالقرب من 
منازل املواطنني مم����ا يتيح لهم 
الفرصة أيضا الس����تخدام جميع 

مرافق املنزل.
واشار فهاد الى انه من األمور 
املواطن  التي يعش����قها  اجلميلة 
الكويتي هو موسم البر والتخييم 
الس����نوي ودخول موسم الشتاء 
الى  ليتمتع اإلنس����ان باخلروج 
اخلالء وممارسة الهوايات النافعة 
واجللوس ح����ول املدفأة وجتمع 

الربيعية  األس����رة في املخيمات 
بعيدا عن ازعاج املدينة والروتني 
اليومي املنزلي، وهو موسم جميل 
لتجمع أفراد األسرة ولصلة الرحم 
األبناء بعضهم ببعض  وتعارف 
والتواصل اإلمياني واالجتماعي 
بروح احلب والود لتقوية أواصر 
األخوة بني أفراد األسرة الواحدة، 
لذا فقد تقدمت بهذا االقتراح ليتمتع 
املواطن واألسرة الكويتية مبوسمي 
الشتاء والربيع. ودعا فهاد اخوانه 
أعضاء املجلس البلدي لدراسة هذا 
االقتراح بالسرعة املمكنة واملوافقة 
عليه حتى تتاح الفرصة جلميع 

م.عبداهلل فهاداملواطنني التمتع مبوسم البر.

تجهيز 3 محال لتقديم الخدمة

الحمدان: افتتاح فرع تعاونية الفنطاس
في ق1 على مساحة 400م

الحسن بن طالل وصل الكويت

وص���ل الى مطار الكوي���ت الدولي عصر امس 
صاحب السمو امللكي األمير احلسن بن طالل والوفد 
املرافق في زيارة للبالد. وكان في اس���تقباله على 

ارض املطار وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد واملش���رف العام لدار اآلثار 

االسالمية الشيخة حصة الصباح.

 عادل العتيبي
افتتح رئيس مجلس ادارة 
جمعية الفنطاس ناصر الحمدان 
واعضاء مجل���س االدارة فرع 
الفنطاس في القطعة 1 وبهذه 
المناسبة صرح رئيس مجلس 
االدارة بان الفرع عبارة عن سوق 
مصغر في منطق���ة الفنطاس 
ق1 عل���ى مس���احة 400م2 مع 
الخدمة  3 محال وذلك لتقديم 
للمس���اهمين والمحال الثالثة 
هي »مأكوالت خفيفة – حالق 
رجال – مصبغة« وجار تجهيزها 

لتقديم الخدمة.
وتاب���ع بأن���ه ف���ي منطقة 
العقيلة تم االنتهاء من تنفيذ 
وتجهيز وتأثي���ث 3 أفرع في 
القطع 1 و2 و3 بمساحة 200م2 
لكل فرع وسيتم افتتاح االفرع 
خالل االسابيع المقبلة، كما تم 
االنتهاء من انشاء وانجاز مركز 
سيارات بمنطقة الفنطاس قطعة 

3 بمساحة 120م2 وجار تجهيزه 
للبدء بعملية التشغيل لخدمة 

مساهمي الجمعية.
وزاد الحمدان: من باب تطوير 
الحالي تم  المركزي  الس���وق 
اخذ الموافقات الالزمة النشاء 
سوق مركزي على احدث طراز 
بمس���احة 2625م2 وتم دعوة 
ش���ركات ادارة المش���روعات 
لتأهيل احدى الشركات حيث 
ان التكلفة التقديرية للمشروع 
هي 1.4 مليون دينار وتتمثل في 
بناء سوق مركزي جديد يتكون 
من )سرداب – ارضي – ميزانين( 
وربط السوق الجديد مع السوق 
الحالي بالدور االرضي واالول 
وتعدي���ل الواجهات للس���وق 
القديم لتتناس���ب مع السوق 

الحالي.
كما تمت الموافقة على طرح 
مس���ابقة اعمال تصميم صالة 
االفراح بمساحة 1000م2 على 

الشركات المتخصصة.
واوضح الحمدان ان مجلس 
ال���ى تطوير  االدارة يس���عى 
وتحدي���ث مبان���ي الجمعية 
واصولها كما يسعى الى انشاء 
االسواق والفروع الجديدة وذلك 
التسويقية  لتقريب الخدمات 

للمساهمين.
وتط���رق رئي���س مجلس 
االدارة الى الخدمات االجتماعية 
المتواصلة التي تقدمها الجمعية 
على مدار العام والتي كان آخرها 
الرمضانية  الق���دم  دورة كرة 
الى  وتقديم العصائر والمياه 
مساجد مناطق عمل الجمعية في 
شهر رمضان وكذلك جار تسجيل 
حفظة القرآن الكريم للمسابقة 
التي تقيمها الجمعية س���نويا 
للتشجيع على حفظ كتاب اهلل، 
كما ان الجمعية بصدد تسيير 
رحلة العمرة الخامسة عشرة 

في 21 الجاري.

االنتهاء من إنش�اء وإنجاز مركز خدمة سيارات في الفنطاس 
ق3 بمساحة 120م وجار البدء بالتشغيل لخدمة مساهمي الجمعية

ناصر احلمدان يفتتح فرع تعاونية الفنطاس في ق1

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال األمير احلسن بن طالل

 مجموعة من األطفال بانتظار رؤية اللوازم املدرسية 

ناصر السهو خالل مناقشته لرسالة الدكتوراه

خالد الطاحوس


